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Útdráttur 

Í ritgerðinni var leitast við að skýra helstu ákvæði alþjóðlegra mannréttindasáttmála ásamt því 

sem íslensk löggjöf var skoðuð til samanburðar, sérstaklega með tilliti til meiðyrða. Höfundur 

lagði upp með þá tilgátu að dómaframkvæmd á Íslandi væri ekki að öllu leyti í samræmi við 

þá staðla sem settir hafa verið til dæmis við Mannréttindadómstól Evrópu. Auk þessa var 

augljóst eftir stutta skoðun að ákvæði hegningarlaga eins og þau eru í dag standast enga 

skoðun í samanburði við þá alþjóðlegu samninga sem Ísland er aðili að. Þau helstu hugtök 

sem fjallað var um eru tjáningarfrelsi, friðhelgi einkalífs, kælingaáhrif og ærumeiðingar. Við 

ritgerðarvinnuna var stuðst við svokallaða dogmatíska aðferð þar sem gildandi réttur var 

greindur á grundvelli lögfræðihugtaka með hliðsjón af réttarheimildum og 

lögskýringargögnum. Höfundur lagði upp með að svara rannsóknarspurningunni hvort íslensk 

meiðyrðalöggjöf standist kröfur alþjóðlegra mannréttindasamninga. Þrátt fyrir að nokkrar 

framfarir hafi átt sér stað undanfarin ár, svo sem með breytingum á mannréttindakafla 

stjórnarskráarinnar, þá virðist þó enn víða nokkru ábótavant í íslenskri löggjöf eigi hún að 

standast þær kröfur sem settar eru í alþjóðlegum samningum. Ennfremur virðist 

dómaframkvæmd á Íslandi vera nokkuð ólík því sem gerist til að mynda hjá 

Mannréttindadómstól Evrópu þegar kemur að málum er varða tjáningarfrelsið.  

 

 

  



 

 

Abstract 

In this thesis the author sought to interpret and explain the main provisions of international 

covenants with regards to freedom of speech as well as the Icelandic legislation, more 

specifically in the field of defamation. The hypothesis was that there is reason to believe that 

the case law in Iceland is not wholly in accordance with set standards of for example the 

European Court of Justice. Furthermore it was evident after a brief inspection that the articles 

in the criminal code regarding defamation do not meet the standards set by the international 

covenants compared to which Iceland is a party. The basic concepts discussed are freedom of 

expression, privacy, defamation and the cooling effect. The thesis is based on a so called 

dogmatic approach, diagnosing and defining the law and jurisprudence. Although some 

progress has been made in recent years, mainly in the human rights section of the 

Constitution, there is still room for further improvement. Not only does the legislation not 

meet the requirements of international agreements but the case law also does not follow the 

examples set bey the European Court of Human Rights when it comes to matters regarding 

freedom of expression.   
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka hvort íslenska meiðyrðalöggjöfin standist 

þær kröfur sem alþjóðlegir mannréttindasamningar kveða á um. Höfundur mun líta til 

þróunar meiðyrðalöggjafar hér á landi og erlendis auk þess sem skoðaðir verða alþjóðlegir 

samningar er varða málefnið. Þá verður litið til dómaframkvæmdar á Íslandi og erlendis, 

sérstaklega var horft til dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu en þó einnig litið 

til úrlausna mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna. Þá var litið til tillagna sem komið 

hafa fram á Alþingi um breytingar á ærumeiðingarhluta hegningarlaga, meðal annars var 

frumvarp pírata um afnám refsiákvæða hegningarlaga er varða meiðyrði tekið til skoðunar. 

Talsverð þróun hefur átt sér stað í þessum málaflokki víða um heim og er um afar mikilvægt 

málefni að ræða enda tjáningarfrelsi einn af hornsteinum allra lýðræðisríkja.  

Rannsóknarspurningin sem höfundur leitast við að svara er: 

,,Stenst íslensk meiðyrðalöggjöf kröfur alþjóðlegra mannréttindasamninga?” 

Markmið höfundar með vinnslu verkefnisins er að kanna með hvaða hætti bæta megi 

löggjöfina svo tjáningarfrelsinu verði veitt sem best sú vernd sem kveðið er á um í 

stjórnarskrá og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Er það von höfundar að greinargerð 

þessi muni nýtast þeim er vilja tryggja framgang þeirrar þróunar sem æskileg er á þeim 

ákvæðum er varða tjáningarfrelsið. 

Höfundur mun leggja mikla áherslu á ítarlega heimildaöflun til þess að greinargerð þessi verði 

eins skilmerkileg og kostur er. Rannsóknarvinnan byggðist á lögfræðilegri aðferð (dogmatísk 

aðferð) sem felur í sér að greina atvik og litið var til þeirra réttarheimilda sem eiga við. 

Einkum var stuðst við sett lög, alþjóðlega sáttmála og þá einkum Mannréttindasáttmála 

Evrópu með vísun í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er leitast var við að skýra 

frá þeim helstu markmiðum sem liggja að baki setningu þeirra ákvæða sem gilda um 

viðfangsefnið.   
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2 Mannréttindaákvæði í stjórnarskrám  

Grundvöllur mannréttindahugtaksins á rætur sínar að rekja aftur til forngrískra heimspekinga 

en kenninga náttúruréttarins lögðu grunninn að þeim mannréttindarákvæðum finna má í 

flestum stjórnarskrám nútímans.1 

Náttúruréttarkenningar sem áttu mikið uppgangstímabil á 17. og 18. öld byggjast á því að allir 

menn eigi viss réttindi og frelsi, óháð lagasetningum,  sem valdhafar ríkisins megi ekki undir 

nokkrum kringumstæðum skerða. Mótun lýðræðishugtaksins átti sér enn frekar stað um 

svipaðar mundir með þær kenningar meðal annars að nauðsyn væri að tempra ríkisvaldið. 

Grunnurinn að þrískiptingu ríkisvaldsins var ennfremur lagður og þar sem lögð er áhersla á að 

enginn armur ríkisvaldsins skuli verða svo valdamikill að hann geti með ofríki eða að 

geðþótta brotið gegn grunnréttindum borgaranna. Þar var grunnurinn að sjálfstæði dómstóla 

lagt sem síðar átti eftir að þróast í það horf sem við þekkjum í dag og er ætlað að stuðla að 

réttaröryggi borgaranna, þar sem dómstólum er ætlað að skera úr um hvort handhafar 

ríkisvaldsins hafi brotið af sér gagnvart borgurum sínum og hafi í gjörðum sínum farið eftir 

lögum. Kenningarnar þróuðust allt fram á 19. öld og mótuðust þá enn frekar hugmyndirnar 

um réttarríkið sem byggir á því að ríkisvaldið skuli bundið af lögum og að ekki megi hafa 

nein afskipti ef borgurunum nema það sé heimilað með lögum. Þannig skulu einnig dómstólar 

einungis bundnir af lögum í niðurstöðum sínum.2  

Mannréttindum var í raun fyrst veitt gildi í frelsisskránni Magna Carta og síðar í Habeas 

Corpus en var þó um margt ábótavant hvað varðar grunnréttindi sem eiga að teljast sjálfsögð í 

dag svo sem eins og trú- og tjáningarfrelsi. Það var fyrst með sjálfstæðisyfirlýsingu 

Bandaríkjanna sem vísað var til þess að allir menn ættu ákveðin óskerðanleg réttindi og í 

kjölfarið settu einstök fylki innan Bandaríkjanna sér stjórnarskrá þar sem settar voru ítarlegri 

reglur um þessi mannréttindi svo sem skoðana, funda- og félagafrelsið en Bandaríkin 

samþykktu síðar sérstaka mannréttindaskrá árið 1789.  Franska réttindayfirlýsingin var 

samþykkt árið 1789 þar sem talað er um náttúruleg og óafsakanleg réttindi manna auk þess 

sem fjallað er um borgaralega og stjórnmálaleg réttindi og frelsi, ákvæði sem enn í dag eru 

kjarni flestra mannréttindaákvæða stjórnarskráa lýðræðisríkja.  Meðal annars sem fram kom í 

frönsku yfirlýsingunni var að allir skuli njóta skoðana- og tjáningarfrelsis.3 Það er því ljóst að 

                                                
1 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 22. 
2 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 23-24.  
3 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 24-25. 
2 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 23-24.  
3 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 24-25. 
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allt frá því að ríki fóru að setja mannréttindakafla í stjórnarskrár sínar hefur tjáningarfrelsið 

fengið þar sérstakan sess og það ekki að ástæðulausu enda tjáningarfrelsið eitt mikilvægasta 

verkfærið í lýðræðisríkjum. Í næsta kafla verður vikið nánar að stjórnarskrá okkar Íslendinga 

með sérstöku tilliti til ákvæða er varða tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins.  
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3 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Stjórnarskrá, þingræði, lýðræði og þrígreining ríkisvaldsins eru aðaleinkenni stjórnskipunar 

Íslands en stjórnarskráin er sá grundvöllur sem stjórnskipulagið byggir á.4 Stjórnskipun 

ríkisins er í raun samansafn þeirra grundvallarreglna sem gilda um æðstu stjórn og skipulag 

ríkisins sem og um valdmörk ríkisvaldsins. Mannréttindum borgaranna er veitt sérstök 

stjórnarskrárbundin vernd í íslenskri stjórnskipun. Þessi réttindi eru ásamt öðrum 

grundvallarreglum stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, (hér eftir stjskr.) rétthærri 

öllum öðrum réttarheimildum.5 Finna má ýmis ákvæði sem lúta að mannréttindum í kafla VI. 

og VII í stjskr. en talsverð breyting var gerð á mannréttindakaflanum með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 þegar ákvæðunum var fjölgað og þeim breytt nokkuð.6 

Samkvæmt greinargerð sem fylgdi frumvarpinu var breytingunum aðallega ætlað að efla, 

samhæfa og samræma mannréttarákvæðin svo þau gætu betur gengt hlutverki sínu. Tímabært 

þótti að uppfæra þau í takt við tímann enda höfðu þó staðið nánast óbreytt frá árinu 1874, þá 

þótti og tímabært að endurskoða ákvæðin með hliðsjón af alþjóðlegum mannréttinda 

sáttmálum sem Ísland hafði gerst aðili að, við gerð frumvarpsins var horft til þessara þátta.7  

3.1 Vernd tjáningarfrelsis í stjórnarskránni 

Tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar frá 1874 var svohljóðandi:  

Hver maður á rjett á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti; þó verður hann að ábyrgjast þær 
fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsinu má aldrei innleiða. 

Stjórnarskrárákvæðið íslenska átti fyrirmynd í dönsku grundvallarlögunum frá 1866 sem sett 

voru um það leyti sem Danmörk þróaðist frá einveldi til lýðræðis. Ákvæðið hélst að mestu 

óbreytt í nýrri stjórnarskrá árið 1920 og sömuleiðis við stofnun lýðveldisins er núgildandi 

stjórnarskrá var sett árið 1944, var ákvæðið þá að finna í 72. gr. Með breytingunum sem 

gerðar voru 1995 var ákvæðið rýmkað til muna8 en tjáningarfrelsið nýtur í dag verndar í 73. 

gr. í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og er ákvæðið sem hér segir: 

Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 

                                                
4 Gunnar G. Schram (1999) Stjórnskipunarréttur. Bls. 23. 
5 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 21. 
6 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 34. 
7 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 
breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. 
Sótt á vefinn 16.01.2015. 
8 Eiríkur Jónsson (2007). Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar. Bls. 118-119.  
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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. 

Í þessu frelsi felst réttur einstaklinga til þess að tjá skoðanir sínar og skýra frá hugmyndum 

sínum. Með tjáningu er átt við með orðum, látbragði eða athöfnum án orða. Skipta má 

tjáningarfrelsinu í þrjá flokka, málfrelsi, skoðanafrelsi og upplýsingafrelsi. 9  Þá er 

tjáningarfrelsinu settar ákveðnar skorður í 3. mgr. þar sem segir að einungis megi skerða 

frelsið með lagasetningu og þá til að verndar almannahagsmunum, siðgæðis og mannorðs 

annarra, sé það nauðsynlegt.  

Almennt er litið svo á að tjáningarfrelsið sé eitt af grundvallaratriðum allra 

lýðræðisþjóðfélaga, þannig er það ekki bara réttur hvers og eins til þess að tjá sig heldur 

varðar það hagsmuni þjóðfélagsins að allir fái notið tjáningarfrelsis. Þetta frelsi er þó 

vandmeðfarið og er þess vegna talið nauðsynlegt að setja því skorður með þeim hætti sem að 

ofan er getið.10  

Við endurskoðun á mannréttindakafla stjórnarskráarinnar árið 1994 og með tilkomu 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 breyttist ákvæðið með þeim hætti að það var látið taka ekki 

einungis til prentfrelsis heldur einnig tjáningarfrelsis.11  Þá má lesa í frumvarpinu með 

lögunum að eitt af meginmarkmiðum með lögunum var að láta tjáningarfrelsið ekki einungis 

ná til prentaðs máls heldur einnig til tjáningar í öðru formi. Ástæða þessa var að með aukinni 

tækni hefur fólk enn fleiri leiðir en áður til þess að láta í ljós tjáningu sína.12  

3.2 Vernd friðhelgis einkalífsins í stjórnarskránni 

Ákvæði um friðhelgi einkalífsins er að finna í 71. gr. stjskr. og er hún svohljóðandi:  

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. 

                                                
9 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 438. 
10 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 347. 
11 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 32-34. 
12 Frumvarp til laga um fjölmiðla, þskj. 215, 198. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0215.html. Sótt á vefinn 16.01.2015. 
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Í greininni er hugtakið skýrt sem svo að það sé réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama 

og að einstaklingur skuli njóta friðar um sína einkahagi og lífshætti. Takmarkanir á þeim 

réttindum sem greinin veitir ber að skýra þröngt ef til þess kemur að stjórnvöld þurfi að grípa 

til þess úrræðis að takmarka þau með einhverjum hætti.13  

Í frumvarpi því er varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir að krafan um friðhelgi 

einkalífsins felur ekki eingöngu það í sér að ríki gangi ekki á þann rétt einstaklinga heldur eru 

einnig settar þær skyldur á ríkið að vernda einstaklingana innbyrðis í samskiptum þeirra. Þá 

kemur fram að þeim réttindum sem ákvæðinu er ætlað að veita sé að vissu marki veitt vernd í 

ákvæðum refsilaga sem gera brot annarra einstaklinga á friðhelgi einkalífsins refsiverð. 

Ákvæðið tók breytingum með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 og var sérstaklega horft til 8. 

gr. MSE og 17. gr. SBSR enda stefnt að því að 71. gr. stæði vörð um sömu réttindi og þar eru 

talin.14  Ekki er tekið fram berum orðum að æran njóti sérstakrar verndar í umræddu 

stjórnarskrárákvæði en þó hefur verið gengið út frá því enda atlögur að æru manna til þess 

fallnar að raska með einhverjum hætti tilfinningalífi manna og þar af leiðandi raskar það 

friðhelgi einkalífsins.15  

Ljóst er að tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins eru jafn rétthá mannréttindi sem njóta 

verndar ekki aðeins í stjórnarskrá heldur einnig í þeim alþjóðlegu mannréttindasamningum 

sem Ísland er aðili að. Það getur því verið vandséð hvar vernd friðhelgi einkalífs víkur fyrir 

tjáningarfrelsinu og öfugt.16 Með breytingunum sem gerðar voru á mannréttindakafla stjskr. 

var ákvæðunum ætlað að samræmast betur ákvæðum mannréttindasáttmála Evrópu og 

Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.17 

 

                                                
13 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 
breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. 
Sótt á vefinn 15.01.2015. 
14 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 
breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. 
Sótt á vefinn 15.01.2015. 
15 Eiríkur Jónsson (2007). Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 
skaðabótalaga. Bls. 38. 
16 Sigríður Rut Júlíusdóttir (2005). Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar 
persónur. Bls. 117. 
17 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari 
breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. 
Sótt á vefinn 15.01.2015. 
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3.3 Þjóðréttarreglur og mannréttindi 

Meginreglan er að viðurkenndar þjóðréttarreglur séu ekki gildar að lögum á Íslandi og engin 

ákvæði þess efnis er að finna í stjórnarskránni, þrátt fyrir þetta leitast íslenskir dómstólar við 

að skýra lög í samræmi við umræddar reglur enda talið að ríkið sé bundið af þeim.18  

Fullgilding mannréttindasamninga veitir þeim sömu stöðu og sett lög í landsrétti. 

Tvíeðlisríkjum, eins og Íslandi, ber almennt skylda til þess að túlka landslög sín í samræmi 

við þær þjóðréttarskuldbindingar sem ríkið hefur gengist undir. Þá er því svo farið að 

þjóðréttarsamningar eru óumdeilanlega lögskýringargögn að íslenskum rétti, þó bera að víkja 

frá þeim ef samningar stangast á við íslensk lög. Hinsvegar telst íslenska ríkið hafa brotið 

gegn þjóðréttarlegum skyldum sínum ef löggjafarvaldið setur lög sem stangast á við efni 

þjóðréttarsamnings sem ríkið hefur gengist undir, með fullgildingu samnings stofnast skylda 

til þess að hafa lög í samræmi við ákvæði samningsins.19  

Aðild Íslands að alþjóðlegum mannréttindasamningum20 hefur haft umtalsverð áhrif á íslenskt 

réttarfar og til að mynda hefur beiting mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar aukist. Þá hefur 

mikil umræða átt sér stað hvort Ísland uppfylli allar samningsskyldur sínar.21 Einn af þeim 

alþjóðlegu samningum sem Ísland er aðili að  og hefur verið lögfestur hér á landi er 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir MSE). Aðildarríki MSE eru skuldbundin innbyrðis til 

þess að virða þau mannréttindi sem sáttmálinn kveður á um auk þess sem þau verða að hlíta 

úrskurðum ráðherranefndar Evrópuráðsins og dómum Mannréttindadómstóls Evrópu (hér 

eftir MDE).22  

Ísland er aðili að alþjóðlega samningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir 

SBSR). Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (hér eftir MSÞ) gegnir lykilhlutverki þegar 

kemur að túlkun samningsins sem hefur þróast talsvert undanfarna áratugi.23 Aðildarríkjum er 

þá skylt skv. 40. gr. samningsins að skila reglulega inn skýrslum og upplýsa hvernig staðið 

hafi verið að því að uppfylla samninginn og þær skyldur sem lagðar eru á með honum.24 MSÞ 

gefur reglulega út svokölluð almenn álit, með stoð í 4. mgr. 40. gr. samningsins, og er þeim 

beint að aðildarríkjunum og yfirleitt eru til umfjöllunar tiltekin ákvæði samningsins. Sem 

                                                
18 Gunnar G. Schram (1999) Stjórnskipunarréttur. Bls. 40. 
19 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 85. 
20 Björg Thorarensen (2012). Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að. Bls. 32. 
21 Gunnar G. Schram (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 452. 
22 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 82.  
23 Björg Thorarensen (2009). Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Bls. 37. 
24 Almennt álit nr. 30: Reporting obligations of State Parties under Article 40 frá 18. september 2002, 
CCPR/C/21/Rev.2/Add.12. 
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dæmi má nefna Almennt álit nr. 3425, sem nefndin samþykkti á fundi sínum í Genf í júlí 2011, 

þar sem ítarlega er fjallað um 19. gr. SBSR. Aðildarríkjunum voru þar veittar ítarlegri 

upplýsingar um það hvað felst í þeim réttindum sem þar eru talin og leiðbeint um það hvernig 

beri að standa vörð um þau réttindi.  

  

                                                
25 Almennt álit nr. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression frá 12. september 2011, CCPR/C/GC/34. 
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4 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var 10. desember 1948, markaði 

nýja tíma varðandi gerðir skuldbindandi milliríkjasamninga um mannréttindi sem auk þess 

sem það leiddi til þróunar alþjóðlegra reglna varðandi mannréttindi.26 Yfirlýsingin er almennt 

viðurkennd sem grundvöllur alþjóðlegra laga um mannréttindi auk þess sem 

mannréttindayfirlýsingin hefur vísað veginn við gerð alþjóðlegra samninga og við 

lagasetningu í aðildarríkjunum ásamt við að virka sem leiðarvísi við gerð regluverks um 

málaflokkinn. Aðildarríkin hétu því með undirritun yfirlýsingarinnar, samkvæmt 

inngangsorðum hennar, að auka almenna virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi í 

orði og verki. Ennfremur segir í inngangsorðunum að sameiginlegur skilningur á þeim 

réttindum og því frelsi sem yfirlýsingin kveður á um sé forsenda þess að þau fyrirheit sem 

gefin eru verði að veruleika.27  

Um tjáningarfrelsið er fjallað í 19. gr. Mannréttindayfirlýsingarinnar en þar segir:  

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

Ákvæðið er frekar almennt orðað enda ætlað að vera leiðbeinandi þar sem 

Mannréttindayfirlýsing er í raun ekki bindandi.  

Á fyrsta allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1946 var sett fram í Ályktun 59(I) að 

tjáningarfrelsið væri einn af hornsteinum þess frelsis sem Sameinuðu þjóðirnar standa fyrir.28 

Færa má rök fyrir því að ef tjáningarfrelsisins nyti ekki við væri erfitt  framfylgja öllum 

öðrum réttindum sem sett eru fram í yfirlýsingunni því aðeins með frjálsu flæði upplýsinga er 

hægt að tryggja að einstaklingar þekki rétt sinn. Þá er tjáningarfrelsið mikilvægur þáttur ef 

upplýsa á um mannréttindabrot. Sameinuðu þjóðirnar gengu lengra með Alþjóðasamningnum 

um borgaralega og stjórnmálaleg réttindi sem fjallað verður um í næsta kafla. Ákvæði 

samningsins varðandi tjáningarfrelsið er til að mynda mun ítarlegra auk þess sem samningur 

er bindandi fyrir aðildarríkin. 

                                                
26 Björg Thorarensen (2009). Mannréttindasamningar Sameinuðu Þjóðanna. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á 
íslenskan rétt.  Bls. 15. 
27 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (1948).  
28 Ályktun 59(I), sjá: http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm.  
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4.1 Alþjóðasamningur um borgaralega og stjórnmálaleg réttindi29 

Á þeim grunni sem lagður var með samþykkt Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 

var alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi gerður árið 1976 og tók 

hann gildi 23. mars. Samningurinn hefur í raun þróað flest þau réttindi sem sett eru fram sem 

sjálfsögð í mannréttindayfirlýsingunni og með honum eru þau réttindi gerð bindandi fyrir þau 

ríki sem aðild eiga að samningnum.30 Nú hafa 168 ríki gerst aðilar að samningnum, í ljósi 

þessa og í ljósi þess hve mörg lönd hafa gerst aðilar að öðrum samningum sem byggðir hafa 

verið á mannréttindayfirlýsingunni má ætla að þær meginreglur sem umræddir samningar 

byggja á hafi nú þegar hnattrænt gildi.31 

Skoðana- og tjáningarfrelsinu er veitt vernd í 19. gr. samningsins sem er svo hljóðandi: 

1.  Allir skulu eiga rétt á að ráða skoðunum sínum afskiptalaust. 

2. Allir skulu eiga rétt til að láta í ljós skoðanir sínar; í þessum rétti felst frelsi til þess að 
  leita, taka við og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra, 
  annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista, eða eftir hverjum öðrum 
  leiðum að þeirra vali. 

3. Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um getur í 2. mgr. 
  þessarar greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu marki, en þó aðeins að því 
  marki sem mælt er í lögum og er nauðsynlegt: 

(a)  til þess að virða réttindi eða mannorð annarra; 

(b) til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (ordre public), eða   heilbrigði 
       almennings eða siðgæði. 

Ákvæðið er nokkuð ítarlegra en fyrirmyndin sem er að finna í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna enda ætlað að vera bindandi fyrir þau ríki sem undirrita samninginn. 

Fjallað er um það í 2. mgr. 19. gr. hverskonar tjáning njóti verndar skv. samningnum en sú 

talning er þó ekki talin tæmandi þó hún sé nokkru meiri en sú í 10. gr. MSE.  

Um takmarkanir á tjáningarfrelsinu er fjallað í 3. mgr. 19. gr. en þar segir að einungis sé 

heimilt að takmarka frelsið að því gefnu að mælt sé fyrir um það í lögum og nauðsyn krefji, 

þá má skerða það til að virða mannorð annarra og til þess að standa vörð um þjóðaröryggi eða 

allsherjarreglu. Ljóst er því að takmarkanir verða að uppfylla þau skilyrði sem sett eru fram í 

3. mgr. annars verður litið svo á að tjáningarfrelsinu hafi ranglega verið settar skorður. 

 

                                                
29 Björg Thorarensen (2009). Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Bls.  78-82. 
30 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Sbr. auglýsingar í C-deild stjórnartíðinda nr. 
10/1979, 28/1993 og 11/1991.  
31 Sameinuðu þjóðirnar (e.d.). Chapter IV. Human rights.  
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4.2 Álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindanefndin (e. Human Rights Committee) hefur gengt veigamiklu hlutverki þegar 

kemur að inntaki og þróun SBSR undanfarna áratugi. Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast 

með framkvæmd samningsins í aðildarríkjum auk þess sem hún hefur eftirlit með því hvort 

ríki uppfylli skyldur sínar skv. samningnum. Nefndir sinnir þessu eftirliti einkum með 

þrennum hætti.  

Í fyrsta lagi þá er aðildarríkjum er skylt að skila skýrslum til nefndarinnar með reglulegu 

millibili. Í öðru lagi þá hefur nefndin gefið út svokölluð almenn álit (e. General Comments) 

sem beinast að aðildarríkjunum og þá almennt að tilteknum ákvæðum samningsins. Í 

skýrslunum má finna leiðbeiningar til aðildarríkja um túlkun einstakra ákvæða samningsins 

og hvernig ríkin skuli með bera sig að til að uppfylla samningsskyldur sínar. Í þriðja lagi þá 

geta einstaklingar sent erindi eða kærur þess efnis að aðildarríki hafi brotið gegn réttindum 

sínum samkvæmt samningnum. Þrátt fyrir að úrlausnir nefndarinnar hafi þróað túlkun ákvæða 

samningsins þá er á þessu sá galli að niðurstöður nefndarinnar eru ekki þjóðréttarlega 

skuldbindandi fyrir aðildarríkin líkt og ef um dóm alþjóðlegs dómstóls væri að ræða. 

Niðurstöður nefndarinnar kallast álit eða sjónarmið sem nefndin kemur á framfæri við þau 

ríki sem í hlut eiga.32 Fjallað verður um álit 34 í kafla 5.1.5 um kælingaráhrif.   

Í ljósi þess að álit nefndarinnar eru ekki skuldbindandi fyrir aðildarríkin verður við vinnslu 

verkefnisins lögð aðal áhersla á dómaframkvæmd MDE sem hefur verið einkar framsækinn í 

túlkun sinni á mannréttindaákvæðum. 33  Inngangsorð MSE segir að sáttmálinn og 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna stefni að sama markmiði, að tryggja vernd þeirra 

réttinda sem í þeim er kveðið á um. Í dómum MDE er ekki einungis vísað til 

Mannréttindayfirlýsingarinnar heldur einnig til annarra sáttmála sem styður þá framsæknu 

skýringu sem MDE hefur beitt.34 

 

 

  

                                                
32 Björg Thorarensen (2009). Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Bls. 37-41. 
33 Björg Thorarensen (2009). Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti. Bls. 
340. 
34 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar. Bls. 296. 
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5 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er Evrópuráðssamningur um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis frá 4. nóvember 1950 og gekkst Ísland undir þennan alþjóðasamning að þjóðarétti 

þann 29. júní 1953.35 Samningurinn hafði lítil áhrif á íslenskan rétt þar til hann var lögfestur 

hér á landi um 40 árum síðar með lögum nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu en þá 

var hægt að beita honum fyrir íslenskum dómstólum.36 Þær breytingar sem gerðar voru á 

stjórnarskránni með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 voru, líkt og komið hefur fram, meðal 

annars til þess gerðar að lögfesta áhrif MSE með það að markmiði að mannréttindarákvæðin 

yrðu túlkuð í samræmi við þau ákvæði MSE sem þau ættu skírskotun til. Þannig voru þau 

lágmarksskilyrði sem settu eru í MSE uppfyllt.37 Fullyrða má að MSE sé mikilvægasti 

alþjóðlegi samningurinn er varðar mannréttindi fyrir íslenskum rétti.  

Aðildarríki MSE eru skv. 1. gr. sáttmálans skuldbundin til þess að tryggja öllum innan síns 

ríkis, óháð þjóðerni, þann rétt og það frelsi sem kveðið er á um í sáttmálanum. Á þetta við um 

alla einstaklinga og lögpersónur innan aðildarríkjanna, hvort sem þeir búa í öðru aðildarlandi 

eður ei.38 Allir þeir sem eiga rétt skv. sáttmálanum skulu, skv. 13. gr. MSE, hafa raunhæfa 

leið til að leita réttar síns fyrir stjórnvöldum, óháð því hver braut gegn réttinum. Þá skulu 

aðildarríkin tryggja þau réttindi og það frelsi sem kveðið er á um í samningnum án allrar 

mismununar hvort sem er vegna þjóðernis, uppruna, trúarbragða eða annarrar stöðu, sbr. 14. 

gr. MSE. 

Fjallað er um tjáningarfrelsið í 10. gr. MSE og er hún svohljóðandi: 

1. Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa 
   skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án 
   afskipta stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, 
   sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. 

2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim 
  formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og 
  nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða     
  almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði 
  manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir uppljóstran      
  trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. 

                                                
35 Róbert R. Spanó (2012). Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. Bls. 16.  
36 Dómstólar höfðu þó á árunum fyrir setningu MSE árið 1994 tekið aukið tillit til og vitnað oftar í alþjóðarétt 
sbr. Hrd. 122/1992 en þar kröfðust stefnendur ómerkingu ummæla en Hæstiréttur vísaði í niðurstöðu sinni til 
þágildandi 72. gr. stjskr. um prentfrelsi og því ákvæði til skýringar vísaði hann til 10. gr. MSE um 
tjáningarfrelsi. 
37 Róbert R. Spanó (2012). Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. Bls. 17. 
38 Dijk, P. og Hoof, G. J. H. (1998). Theory and practice of the European convention on human rights. Bls. 3.  
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Ákvæðið skýrir í 1. mgr. í hverju tjáningarfrelsið er fólgið auk þess sem taldar eru upp 

heimildir stjórnvalda til þess að setja tjáningarfrelsinu skorður sé það nauðsynlegt. 39 

Takmarkanir á tjáningarfrelsinu eru skýrðar í 2. mgr. en þar segir að einungis megi takmarka 

tjáningarfrelsið sé mælt fyrir um það í lögum og að nauðsyn krefji, þá verður takmörkunin að 

stefna að einhverjum þeim lögmætu markmiðum sem getið er í ákvæðinu svo sem vegna 

þjóðaröryggis, almannaheilla, siðgæðis eða vegna mannorðs og réttinda annarra og svo að 

lokum til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla.40 41 

5.1 Mannréttindadómstóll Evrópu  

MDE hefur tekið á miklum fjölda mála er  varða tjáningarfrelsið frá því að fyrsta málið kom 

inn á borð dómstólsins árið 1960 í De Becker gegn Belgíu.42 Lögskýringarsjónarmið MDE 

hafa í raun og veru þróast að mörgu leyti með dómaframkvæmd dómstólsins sjálfs. 

Dómstóllinn horfir mikið til orðskýringar og er það jafnan fyrsta sjónarmiðið sem tekið er til 

af hálfu dómstólsins. Ennfremur er talið mikilvægt að skýring á ákvæðum sáttmálans sé í takt 

við tímann og að tekið sé tillit til breyttra aðstæðna frá því að sáttmálinn var gerður.43 Algengt 

er að hugtök eða orð sáttmálans hafi ólíka þýðingu í aðildarríkjunum og leitast dómstóllinn þá 

við að beita svokallaðri sjálfstæðri skýringu á þeim hugtökum eða orðum sem ágreiningur 

stendur um. Dómstóllinn takmarkar sig því ekki við það hvaða þýðingu þau hafa í 

aðildarríkinu heldur byggir á eigin forsendum við skýringar sínar.44 Mannréttindadómstóllinn 

notar þá einnig markmiðsskýringar þegar túlka skal MSE með hliðsjón af þeim markmiðum 

sem sett eru fram í inngangi sáttmálans, þau markmið eru þá jafnvel lögð til grundvallar við 

skýringu einstakra ákvæða. Dómstóllinn fer ýmist þá leið að skýra einstaka ákvæði með tilliti 

til sáttmálans í heild eða með tilliti til annarra einstakra ákvæða sáttmálana.45 Þannig hefur 

dómstóllinn túlkað ákvæði Mannréttindasáttmálans á mjög framsækinn hátt, vegna þessa 

hefur gildissvið samningsins náð mun lengra en aðildarríkin gátu gert ráð fyrir í upphafi.46  

                                                
39 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 
40 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 305. 
41 Sem dæmi um óhlutdrægni dómstóla má nefna mál Worm gegn Austurríki, 29. ágúst 1997, en þar taldi MDE 
réttlætanlegt að dæma blaðamann fyrir að skrifa grein sem mögulega gæti haft áhrif á niðurstöður í sakamáli sem 
hefði verið lagt fyrir dóm. 
42 MDE, De Becker gegn Belgíu, 27. mars 1962 (214/5).  
43 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar. Bls. 293- 297. 
44 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar. Bls. 293. 
45 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar. Bls. 294-295.  
46 Björg Thorarensen (2009). Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti. Bls. 
340. 
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Í máli Handyside gegn Bretlandi ítrekaði dómstóllinn mikilvægi tjáningarfrelsis en þar kom 

meðal annars fram: 

Tjáningarfrelsið er einn af hornsteinum lýðræðisríkja og ein helsta forsenda framfara 
þeirra sem og forsenda þróunar hvers manns. Ennfremur er 2. mgr. 10. gr. ekki aðeins 
ætlað að standa vörð um upplýsingar eða hugmyndir sem séu almennt viðurkenndar 
heldur einnig skoðanir sem geta þótt móðgandi, ögrandi eða á annan hátt geta haft áhrif á 
ríkið eða aðra í þjóðfélaginu. 47  

Dómstóllinn hefur margsinnis ítrekað þessi viðhorf og lagt áherslu á það í dómaframkvæmd 

sinni að tjáningarfrelsinu skuli einnig njóta verndar þegar um er að ræða móðgandi sem og 

ögrandi tjáningu sbr. mál Dichand o.fl. gegn Austurríki48 og Karatas gegn Tyrklandi49 þar 

sem dómurinn tekur fram að heimilt sé að nota ögrandi teikningar til að koma ákveðnum 

boðskap á framfæri. Ennfremur hefur dómstóllinn lagt mikla áherslu á það að pólitísk tjáning 

njóti verndar sem og önnur tjáning sem varðar almannahagsmuni.  

Mikil áhersla hefur verið lögð á það hjá MDE að pólitísk umræða eða tjáning er varðar 

hagsmuni almennings skuli njóta aukinnar verndar. Mál Þorgeirs Þorgeirssonar gegn Íslandi 

hefur fordæmisgildi hjá dómstólnum og er ítrekað vísað til þess í úrlausnum dómstólsins. Í 

máli Hrd. 272/1987 var Þorgeir fundinn sekur um ærumeiðandi aðdróttanir.  

Þorgeir hafði skrifað tvær blaðagreinar um harðræði lögreglunnar í Reykjavík og 
gagnrýndi hann starfshætti deildarinnar ásamt því að skora á dómsmálaráðherra að taka á 
vandamálinu. Tilefni blaðaskrifanna voru nokkur atvik sem átt höfðu sér stað í Reykjavík 
þar sem lögreglan var sökuð um harðræði. Síðasta atvikið átti sér stað árið 1983 og leiddi 
það til sakfellingar eins lögreglumanns. Þorgeir var ákærður og sakfelldur fyrir ummæli 
sín í garð ónafngreindra lögreglumanna á þeim forsendum að í þeim fælust ærumeiðandi 
aðdróttanir. Hæstiréttur taldi Þorgeir ekki njóta rýmra tjáningarfrelsis þrátt fyrir að hann 
væri rithöfundur. Var honum gert að greiða 10.000 kr. sekt ella sæta 8 daga fangelsi.  

Málið var kært til MDE og komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að umfjöllun Þorgeirs ætti 

brýnt erindi við almenning. 

Engin ástæða er til þess að gera greinarmun á pólitískri tjáningu og þeirri tjáningu sem 
hér um ræðir sem á brýnt erindi við almenning og nýtur því verndar 10. gr. MSE.50 

Þarna leggur MDE grunn að því að öll umræða sem erindi á við almenning skuli njóta verndar 

enda sé það hlutverk fjölmiðla að veita þeim aðhald og ítrekaði það sem oft hefur komið fram 

í dómaframkvæmdinni.  

                                                
47 MDE, Handyside gegn Bretlandi, 7. desember 1976 (5493/72) mgr. 49. 
48 MDE, Dichand o.fl. gegn Austurríki, 26. febrúar 2002 (29271/95) mgr. 39. 
49 MDE, Karatas gegn Tyrklandi, 8. júlí 1999 (23168/94) mgr. 50-54. 
50 MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) mgr. 64. 
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Ekki aðeins er það hlutverk fjölmiðla að miðla upplýsing og hugmyndum heldur eigar 
borgararnir rétt á að móttaka þær. Án þessa er fjölmiðlum ómögulegt að vera sá 
varðhundur almennings sem ætlast er til.51 

Athyglisvert er að líta til þess að þrátt fyrir að ekki hafi verið fótur fyrir öllu því sem Þorgeir 

skrifaði þá var hluti af frásögninni réttur og taldi MDE umfjöllunina eiga það brýnt erindi við 

almenning að þrátt fyrir að ekki mætti setja tjáningarfrelsinu skorður.  

Í ljósi þess hve umfjöllunarefni greinanna er alvarlegt og hve brýnt erindi umfjöllunin á 
við almenning þá verður ekki litið svo á að tekið hafi verið of strangt til orða.52 

Þarna taldi dómurinn að umfjöllunarefnið réttlætti það að rýmka í raun tjáningarfrelsi Þorgeirs 

þrátt fyrir þá ágalla sem reyndust á vinnslu hans á efninu. 

5.1.1 Þriggja þrepa greiningin 

MDE hefur í dómaframkvæmd sinni byggt á því að takmarkanir tjáningarfrelsis séu háðar 

þeim þremur meginskilyrðum sem talin eru upp í 2. mgr. 10. gr. MSE, að mælt sé fyrir um 

takmörkunina í lögum, að takmörkuninni sé ætlað að stefna að lögmætu markmið og að 

takmörkunin sé nauðsynlega í lýðræðislegu þjóðfélagi. Í máli Sunday Times gegn Bretlandi 

lagði dómurinn grunn að því að skýra verði þröngt þau skilyrði sem eru talinu eru í 2. mgr. 

10. gr. MSE og tók þar fram að engin önnur skilyrði en þau sem þar eru talin megi nota sem 

grundvöll fyrir skerðingu tjáningarfrelsisins.53 MDE metur í hverju einstöku máli hvort 

einhverjum eða öllum skilyrðum til takmörkunar sé fullnægt. Dómstóllinn skoðar skilyrðin 

þrjú í þeirri röð sem þau voru nefnd hér að ofan, til þess að afskipti eða skerðing á 

tjáningarfrelsi teljist lögmæt þarf að uppfylla öll þrjú skilyrðin. Komist dómurinn að þeirri 

niðurstöðu að einu af skilyrðunum sé ekki fullnægt verður niðurstaða dómsins ávalt sú að 

afskipti af tjáningarfrelsi hafi verið ólögmæt.54 Nú verða þessi þrjú þrep skoðuð nánar.  

5.1.2 Takmörkun skal vera lögum samkvæmt 

Fyrsta skilyrði sem dómurinn setur sem heimilað getur takmörkun tjáningarfrelsis er að 

takmörkunina megi finna í lögum aðildarríkisins sem í hlut á. Dómstóllinn hefur lagt á það 

áherslu í úrlausnum sínum að lög skuli vera skýr og aðgengileg öllum sbr. Sunday Times 

gegn Bretlandi þar sem lögbann var sett vegna fyrirhugaðrar birtingar á grein. Þegar skoðað 

                                                
51 MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) mgr. 63. 
52 MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) mgr. 67. 
53 MDE, Sunday Times gegn Bretlandi, 26. apríl 1979 (6538/74). 
54 Macovei. M. (2004). Freedom of expression. A guide to the implementation of article 10 of the European 
convention on human rights. Bls. 30.  
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var hvort takmörkun tjáningarfrelsis teldist réttlætanleg vegna fyrirskipunar í breskum lögum 

komst dómurinn svo að orði: 

Við mat á því hvort skilyrðum takmörkunar sé fullnægt á grundvelli þess að umrædda 
takmörkun megi finna í settum lögum verður einkum að líta til þess hvort lögin séu 
aðgengileg öllum. Í öðru lagi verða lögin að fullnægja ákveðnum kröfum um skýrleika 
sem gera má til lagasetningar. Hvað skýrleikann varðar þá verða borgarar að geta 
nokkurnveginn gert sér í hugarlund hverjar afleiðingar þess að brjóta gegn ákvæðum 
laganna yrðu.55  

Í málinu kom fram að nokkur dómaframkvæmd væri til hvað þetta varðaði en hinsvegar höfðu 

engin lög verið birt þess efnis að þetta væri heimilt. Þrátt fyrir það hafi kærendur getað gert 

sér í hugarlund hverjar afleiðingarnar yrðu og af þessum ástæðum taldi dómurinn að þau 

úrræði sem ríkið beitti stríddi ekki gegn 10. gr. MSE enda þótt sú skýrleikakrafa sem sett er 

fram í greininni væri ekki uppfyllt. 

5.1.3 Lögmætt markmið takmörkunar  

Tæmandi lista er að finna um þau lögmætu markmið sem heimila takmörkun á tjáningarfrelsi 

í 2. mgr. 10. gr. MSE og segir:  

[...] vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða 
glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til þess að 
koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni 
dómstóla. 

Takmörkun á tjáningarfrelsinu er því aðeins heimil að þessum skilyrðum uppfylltum. Þó eru 

skilyrðin nokkuð almennt orðuð og því getur reynst auðvelt að heimfæra atvik undir þau ef 

svo ber undir.  

Sjónarmið er varða þjóðaröryggi, landvarnir og almannaheill komu til skoðunar í máli Zana 

gegn Tyrklandi en þar voru ummæli höfð eftir fyrrum borgarstjóra þess efnis að allir gætu 

gert mistök og fjöldamorð sem framin hefðu verið af hryðjuverkasamtökum þar í landi hefðu 

verið mistök.  Fyrir þessi ummæli var hann sakfeldur í Tyrklandi og MDE staðfesti það í ljósi 

þess að ummælin hefðu getað virkað sem olía á eldinn í því ástandi sem ríkti í landinu á þeim 

tíma. Vegna þessa var ekki talið að um brot gegn 10. gr. MSE væri að ræða.56 MDE hefur 

einnig dæmt í máli þar sem farið var fram á lögbann vegna birtingar á umfjöllun um bókina 

Spycatcher í máli Observer og Guardian gegn Bretlandi. Eftir að hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að um takmörkunina hefði verið mælt fyrir í lögum tók dómurinn til við að kanna 

                                                
55 MDE, Sunday Times gegn Bretlandi, 26. apríl 1979 (6538/74) mgr. 49. 
56 MDE, Zana gegn Tyrklandi, 25. nóvember 1997 (18954/91) mgr. 50-63. 
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hvort takmörkun tjáningarfrelsisins í málinu væri til komin vegna einhvera þeirra lögmætu 

markmiða sem finna má í seinni lið 2. mgr. 10. gr. MSE. 

Auk þess sem takmörkunin þjónaði því markmiði að tryggja vald dómstóla þá var það 
einnig gert til þess að tryggja þjóðaröryggi enda ætlað að koma í veg fyrir að grafið yrði 
undan aðgerðum leyniþjónustunnar.57  

Það er því ljóst að með dómaframkvæmd sinni hefur MDE ítrekað mikilvægi þess að 

þjóðaröryggis sé gætt og réttlætanlegt sé, í sumum tilfellum, að setja tjáningarfrelsinu hömlur 

til þess að tryggja að það markmið náist.  

Oftast vísa ríki til þess að tjáningarfrelsinu skulu settar skorður með tiltækum ráðstöfunum til 

þess að forða glundroða og glæpum.58 Dómstóllinn hefur til að mynda í dómaframkvæmd 

sinni fallist á það að við ákveðnar aðstæður megi setja tjáningarfrelsinu takmarkanir svo sem 

til þess að opinberir starfsmenn geti óhindrað sinnt störfum sínum svo sem til að koma í veg 

fyrir glæpi sbr. mál Janowski gegn Póllandi.59 

Dómstóllinn hefur þá einnig fjallað um mál þar sem ríki hafa vísað til heilsu manna og 

siðferðis sem ástæðu til þess að takmarka tjáningarfrelsið í máli Handyside gegn Bretlandi. 

Gefin hafði verið út bók sem fjallaði á opinskáan hátt um kynlíf og taldi dómstóll í Bretlandi 

að slík umfjöllun stríddi gegn siðgæði fólks. Dómurinn tók skýrt fram að í 10. gr. MSE væri 

falin vernd fyrir hvers kyns tjáningu, hvort sem hún kynni að móðga eða ögra einhverjum.  

Vernd skv. 10. gr. MSE skal ekki einungis vera sú sem almennt er talin vinsæl í 
samfélaginu heldur skal hún einnig ná yfir tjáningu sem getur valdið uppnámi eða er talin 
óvinsæl.60 

Þetta er mjög mikilvægt sjónarmið sem dómstóllinn setur fram enda einmitt sú tjáning sem 

þykir óvinsæl í samfélaginu sem þarf hvað mest að standa vörð um. Taldi dómurinn 

mikilvægara að standa vörð um tjáningarfrelsið heldur en að standa vörð um siðgæði fólks. 

Þrátt fyrir það var, með vísan til siðgæðis, ekki fallist á með kæranda að brotið hefði verið 

gegn 10. gr. MSE þar sem þau úrræði sem voru í boði töldust væg.  

                                                
57 MDE, Observer og Guardian gegn Bretlandi, 26. nóvember 1991 (13585/88) mgr. 55. 
58 Davíð Þór Björgvinsson (2008). Lögskýringar. Bls. 303. 
59 MDE, Janowski gegn Póllandi, 21. janúar 1999 (25716/94) mgr. 33. 
60 MDE, Handyside gegn Bretlandi, 7. desember 1976 (5493/72) mgr. 49. 



 

 18 

5.1.4 Nauðsyn í lýðræðisríki 

Deilt var um hvort takmörkun á tjáningarfrelsi hefði verið lögmæt, þegar blaðamaður neitaði 

að uppljóstra um heimildarmann sinn en stjórnvöld vildu skikka hann til þess ella sæta 

sektum, í máli Goodwin gegn Bretlandi.  

Taldi MDE að þrátt fyrir að heimild væri fyrir slík úrræði í lögum og að þau stefndu að 
því lögmæta markmiði að verja rétt annara þá væri ekki sýnt fram á það að slík 
takmörkun á tjáningarfrelsinu væri nauðsynleg í lýðræðisríki. Þá taldi dómurinn að ekki 
væri réttlætanlegt að beita slíkum úrræðum nema algjöra nauðsyn bæri til vegna 
almannahagsmuna.61 

Ljóst er því að MDE telur að þrátt fyrir að landslög heimili ákveðnar takmarkanir líkt og fram 

kom í málinu, sem eigi sér lögmætt markmið, þá sé ekki réttlætanlegt að takmarka þau réttindi 

sem 10. gr. MSE kveður á um nema algjöra nauðsyn krefji í lýðræðisríkjum. Dómurinn mat í 

málinu að túlka bæri 10. gr. blaðamanninum í vil enda almannahagsmunir í lýðræðisríki að 

þar sé hægt að stunda frjálsa fjölmiðlun. Með því að rýna í dóminn má gera sér grein fyrir því 

hvernig MDE beitir þessari þriggja þrepa greiningu en dómurinn hafði komist að því í 

greiningu sinni að tvö fyrstu skilyrðin til takmörkunar tjáningarfrelsis væri fullnægt.  

Íslenskir dómstólar eiga almennt að taka mið af dómaframkvæmd MDE og þeirri túlkun sem 

dómstóllinn hefur gefið MSE.  

Við túlkun á sáttmálanum verður að taka tillit til sérstakrar stöðu hans sem sáttmála um 
grundvallar réttindi og frelsi manna.62 

Sé þetta ekki gert geta íslenskir ríkisborgarar sem telja sig hafa notið minni verndar en MSE 

myndi veita leitað réttar síns hjá MDE.63  

Mannréttindadómstóllinn leggur mikla áherslu á ítarlegan rökstuðning þegar skilyrðin þrjú 

eru metin og bera úrlausnir hans þess augljós merki en sjá má að dómurinn skoðar hvert mál 

út af fyrir sig og metur það. Þegar komist er að niðurstöðu lítur dómurinn nánast 

undantekningalaust til fordæma sinna.  

5.1.5 Kælingaráhrif 

Í áliti Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna nr. 34. er fjallað um kælingaráhrifin 

svokölluðu í samhengi við refsingar í ærumeiðinga- og tjáningarfrelsismálum. Nefndin leggur 

áherslu á að lög aðildarríkja séu þannig gerð að þau hefti með engum hætti tjáningarfrelsið. 

                                                
61 MDE, Goodwin gegn Bretlandi, 27. mars 1996 (17488/90) mgr. 45-46. 
62 MDE, Soering gegn Bretlandi, 7. júlí 1989 (14038/88) mgr. 87. 
63 Róbert R. Spanó (2012). Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. Bls. 18. 
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Nefndin leggur þar einnig áherslu á að sannleiksreglan skuli vera vörn sem blaðamenn og 

aðrir geti nýtt sér. Ef mál snúa að opinberum persónum skuli forðast refsingar og þá sér í lagi 

ef ummæli eru sett fram í góðri trú og augljóst er að unnið er af heilindum. Nefndin segir 

mikilvægt að litið sé til þess ef umfjöllun á brýnt erindi við almenning og að forðast skuli 

sektir og aðrar refsingar, þar sem hægt er skuli aðildarríki setja takmörk á það hve háa 

greiðslu stefndi þarf að greiða vegna stefnanda ef málin falla honum í óhag. Í álitinu segir 

nefndin ennfremur að aðildarríki ættu að hugleiða að afnema refsiákvæði um meiðyrði með 

öllu, ákvæði varðandi tjáningarfrelsi eigi ekki heima í refsilöggjöf nema þá helst í allra 

alvarlegustu málunum. Fangelsun, segir nefndin, er aldrei réttlætanleg refsing í málum sem 

þessum. Meðferð mála með þessum hætti geti óhjákvæmilega haft í för með sér 

kælingaráhrif.64   

Í sameiginlegri yfirlýsingu fulltrúa Sameinuðu þjóðanna, Öryggis- og samvinnustofnunar 

Evrópu og Samtaka Ameríkuríkja frá 10. Desember 2002 var lögð á áhersla á að refsingar í 

ærumeiðingarmálum væru ekki réttlætanleg úrræði, öll ákvæði sem gerði ærumeiðingar 

refsiverðar ætti að afnema en þó mætti þar sem við ætti setja ákvæði inn á sviði 

einkaréttarins.65  

Í tillögu til þingsályktunar um afnám refsiákvæða vegna ærumeiðinga segir að þrátt fyrir að 

MDE hafi ekki lýst því yfir að refsiákvæði sem slík í ærumeiðingarmálum samrýmist ekki 

MSE þá hefur borið á því í dómaframkvæmd að MDE telji slík ákvæði ekki geta samrýmst 

tilgangi MSE. Enn fremur segir þar að refsiákvæði hafi verið afnumin að hluta eða öllu leiti í 

fjölmörgum löndum undanfarin ár og sé slíkt mikilvægt enda refsingar vegna ærumeiðinga 

misnotaðar víða um heim.66 

Evrópuráðsþingið gaf frá sér ályktun 25. júní 2007 en þar sagði meðal annars: 

Fangelsisdómar gegn blaðamönnum eru ætíð ólíðandi tálmun á tjáningarfrelsinu, slíkt 
hefur ekki bara áhrif á þá sjálfa heldur á allt samfélagið ef slíkum aðferðum er beitt til að 
þagga niður í blaðamönnum.  

Af þeim ástæðum telur Evrópuráðsþingið að afnema ætti öll refsiákvæði sem fela í sér 

fangelsisdóma vegna ærumeiðinga án tafar. Á þetta jafnt við um ríki þar sem lögin heimila 

                                                
64 Almennt álit nr. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression frá 12. september 2011, CCPR/C/GC/34.  
65 Organization for Security and Co-operation in Europe (2002). International mechanisms for promoting 
freedom of expression. 
66 Tillaga til þingsályktunar, 133. löggjafarþing 2006-2007. Þskj. 307 – 294. mál. 
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fangelsisdóma þótt þeim hafi ekki verið beitt í raun. Með beitingu slíkra ákvæða er hætta á að 

grafið verið undan grundvallarfrelsi fólks.67 

Þrátt fyrir að MDE hafi ekki beinlínis lýst því yfir að refsiákvæði skuli aldrei ná yfir 

ærumeiðingar þá hefur það ítrekað komið fyrir í úrlausnum dómsins að hann telji það ekki 

samrýmanlegt tilgangi MSE. Leiðbeinandi dómur hvað þetta varðar er Cumpana og Mazare 

gegn Rúmeníu. Tveir blaðamenn höfðu birt grein þar sem efast var um lögmæti samninga 

borgaryfirvalda við einkafyrirtæki. Í greininni var skipaður borgarstjóri og lögfræðingur hans 

nefndir á nafn og sagt að þeir væru ábyrgir fyrir því svindli sem ætti sér stað auk þess sem 

þeim var gefið að hafa þegið mútur vegna málsins. Blaðamennirnir voru dæmdir til sjö 

mánaða fangelsisvistar í Rúmeníu en fengu forsetanáðun og þurftu ekki að sitja inni.  

Í neðrideild MDE komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að með dómnum hefði ekki 
verið brotið gegn 10. gr. MSE þrátt fyrir harkaleg viðurlög þá voru þau ekki talin úr hófi 
þar sem blaðamennirnir þurftu ekki að sitja inni.68 

Dómurinn taldi blaðamennina ekki hafa nægilega rökstuddan grun fyrir ásökunum sínum og 

að umfjöllunin hefði ekki bætt neinu við sem umfjöllun um málefni er varðar 

almannahagsmuni. 

Málið var hinsvegar tekið aftur til meðferðar af yfirdeild MDE þar sem komist var að annarri 

niðurstöðu. 

Dómurinn taldi niðurstöður dómstóla í Rúmeníu réttlætanlega og taldi málsmeðferðina 
þar vera fullnægjandi. Hinsvegar taldi dómstóllinn viðurlögin of harkaleg og ekki í 
samhengi við brotið.69 

Hér er niðurstaða dómsins í raun í samræmi við þær yfirlýsingar sem gefnar hafa verið út af 

alþjóðastofnunum sem hafa með mannréttindi og tjáningarfrelsi að gera þar sem fram kemur 

sú skoðun að fangelsisdómur skuli aðeins liggja við alvarlegustu brotum af þessu tagi, 

samræmi verði að vera milli brota og refsinga.  

Dómurinn nefndi einnig til sögunnar kælingaráhrifin og sagði: 

Það er augljóst að óttinn við fangelsisdóm fyrir það eitt að fjalla um málefni er réttilega 
varða almenning skapi kælingaráhrif sem geti virkað sem tálmun á tjáningarfrelsinu. 
Slíkar tálmanir má setja á í undantekningartilfellum svo sem til verndar réttindum annara 
er verulega ógnað til að mynda ef um er að ræða hatursorðræðu.70 

                                                
67 Parliamentary Assembly (2007). Towards decriminalisation of defamation.  
68 MDE, Cumpana og Mazare gegn Rúmeníu, 10. júní 2003 (33348/96) mgr. 59. 
69 MDE, Cumpana og Mazare gegn Rúmeníu, 10. júní 2003 (33348/96) mgr. 109-110. 
70 MDE, Cumpana og Mazare gegn Rúmeníu, 10. júní 2003 (33348/96) mgr. 113-115. 
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Að mati dómsins átti innihald fréttarinnar að mestu leiti erindi við almenning enda skuli 

samningar hins opinbera við einkaaðila ekki fara leynt. Dómurinn leit á málið sem dæmigert 

ærumeiðingamál í tengslum við umfjöllun um málefni er varða almenning og taldi slík mál 

aldrei geta réttlætt fangelsisdóma, sbr. það sem fram kom í dómnum:  

Slíkir dómar eru í eðli sínu til þess fallnir að hafa kælingaráhrif á tjáningarfrelsið. Breytir 
engu þar um að fangelsisdómurinn hafi verið látinn niður falla, það breyti því ekki að 
dómurinn féll.71 

MDE lagði með þessum dómi línurnar hvað varða tjáningarfrelsismál er varða umfjöllun sem 

á erindi við almenning. Í niðurstöðum dómsins er litið til þeirra kælingaráhrifa sem óttinn við 

það að eiga yfir höfði sér fangelsisdóm getur haft. Slík kælingaráhrif hafa ekki einvörðungu 

áhrif á þann blaðamann sem mál er höfðað gegn heldur getur það haft áhrif á alla umfjöllun 

blaðamanna í ríki þar sem refsingar eru úr hófi harkalegar.  

Kælingaráhrifin telur dómurinn ekki aðeins eiga við um blaðamenn en í máli Marchenko gegn 

Úkraínu var einstaklingur dæmdur í eins árs skilorðsbundið fangelsi fyrir ærumeiðingar eftir 

að hafa opinberlega ásakað skólastjóra fyrir að fara illa með opinbert fé. Dómstóllinn vísaði 

til Cumpana málsins í niðurstöðu sinni og ítrekaði að ummæli um málefni er varða 

almannahag megi ekki varða fangelsisrefsingu.72 

Dómstóllinn þróaði kenningu sína um kælingaráhrifin enn frekar í máli Kasabova gegn 

Búlgaríu. Blaðamaður hafði verið dæmdur til greiðslu sektar vegna ummæla hans um 

spillingu aðila innan skólakerfisins. MDE taldi sakfellingu vegna ærumeiðingar réttlætanlega 

en komst að þeirri niðurstöðu, með vísan til Cumpana málsins, að sektin hefði ekki verið í 

samræmi við þann skaða sem hlaust af ummælunum. 

Eðli og upphæð refsinga vegna ærumeiðinga verður að skoða í hverju máli. Þær mega 
ekki vera til þess fallnar að fæla fjölmiðla frá því að fjalla um tiltekin mál er varða 
almenning vegna ótta um háar sektir.73  

Dómurinn hélt umfjöllun sinni um upphæð sektargreiðslna og málskostnaðar áfram og taldi 

upphæðina, sem var á við 70 mánaðarlaun, vera mjög líklega til þess að hafa kælingaráhrif á 

bæði kæranda sem og aðra blaðamenn í sömu stöðu. Að lokum taldi dómurinn sektirnar of 

háar og að brotið hefði verið gegn tjáningarfrelsi blaðamannsins þar sem afskipti af henni 

hefðu ekki verið nauðsynlega í lýðræðisríki. 74 

                                                
71 MDE, Cumpana og Mazare gegn Rúmeníu, 17. desember 2004 (33348/96) mgr. 116. 
72 MDE, Marchenko gegn Úkraínu, 19. febrúar 2009 (4063/04) mgr. 52. 
73 MDE, Kasabova gegn Búlgaríu, 19. apríl 2011 (22385/03) mgr. 69.  
74 MDE, Kasabova gegn Búlgaríu, 19. apríl 2011 (22385/03) mgr. 69-73. 
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Af þessu má sjá að MDE telur að þrátt fyrir að dómstólar telji réttlætanlegt að hefta 

tjáningarfrelsi við ákveðnar aðstæður þá megi refsingin sem liggur við því ekki ganga of langt 

við ákvörðun sekta og málskostnaðar þegar refsimál hefur verið höfðað vegna meiðyrða. 

Skaðabætur í einkamálum geta einnig valdið kælingaráhrifum og þá einkum ef farið er fram á 

verulega háar bætur. Má í þessu samhengi nefna tvo dóma MDE þar sem farið var fram á 

bætur vegna ummæla. Í máli Tolstoy Miloslavsky gegn Bretlandi hafði kærandi skrifað og 

dreift bæklingi þar sem aðili var m.a. sakaður um stríðsglæpi. Dómstóll í Bretlandi hafði 

dæmt Tolstoy til að greiða 1.500.000 GBP og taldi hann það stríða gegn 10. gr. MSE og með 

því væri brotið gegn tjáningarfrelsi hans. Í dómnum segir um bæturnar: 

Með tilliti til upphæðar bótagreiðslu sem til greiðslu eiga að koma verður að líta til þess 
að ekki var að finna nægjanlega vörn gegn óeðlilega háum greiðslum sem þessum og með 
því er brotið gegn þeim rétti sem kæranda skal tryggður með 10. gr. MSE.75 

MDE byggir hér á því að aðildarríkjunum beri að veita borgurum sínum þá vernd sem fellst í 

10. gr. MSE með því að tryggja að þeim verði ekki gert að greiða himinháar bætur vegna 

ummæla sinna. Það er þó ljóst að upphæðin sem slík getur haft mismikil áhrif á þann sem 

dæmdur er til greiðslu hverju sinni. Þannig getur tiltölulega há upphæð sem fjölmiðlafyrirtæki 

er dæmt til að greiða haft óveruleg áhrif á rekstur fyrirtækisins en ef sjálfstætt starfandi 

blaðamaður yrði dæmdur til greiðslu sömu upphæðar horfði málið öðruvísi við. Í máli Steel 

og Morris gegn Bretlandi var ekki um sambærilegar fjárhæðir að ræða og í máli Tolstoy 

Miloslavsky en dómurinn leit til þess hvaða aðilar áttu í hlut og dæmdi eftir því.  

Þrátt fyrir að upphæð skaðabótagreiðslunnar sé í samanburði við önnur meiðyrðamál ekki 
svo  há, þá er hún, þegar litið er til hóflegra launa kæranda, mjög há. Þrátt fyrir að 
ummælin sem viðhöfð voru hafi verið ósönn og innihaldið alvarlegar ásakanir þá verður 
að líta til þeirra áhrifa sem innheimta á þeirri upphæð sem umræði myndi hafa á 
kærendur. Þrátt fyrir að ekki hafi verið aðhafst við innheimtu þá telur dómurinn að 
upphæðin sér hlutfallslega of há og því hafi verið brotið gegn tjáningarfrelsi kæranda sem 
verndað er af 10. gr. MSE. 

Af þeirri dómaframkvæmd sem rakin hefur verið hér að ofan má sjá að það er ekki 

einvörðungu upphæð sektar eða skaðabóta sem dæmd er sem hefur úrslitaáhrif á niðurstöðu 

dóma MDE heldur lítur dómurinn til allra aðstæðna í málinu og metur heildstætt hvort 

upphæðin sé eðlileg í heildarsamhenginu. Ljóst er að MDE metur það sem svo að 

tjáningarfrelsið, eins mikilvægt og það er, sé viðkvæmt og að mikilvægt sé að sporna gegn því 

að settar séu skorður á það með harkalegum hætti. 

                                                
75 MDE, Tolstoy Miloslavsky gegn Bretlandi, 13. júlí 1995 (18139/91) mgr. 51.  
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MDE hefur í úrlausnum sínum hvatt til þess að frekar sé farin sú leið að beita 

einkaréttarlegum úrræðum heldur en að höfðað sé refsimál vegna ærumeiðinga sé sú leið fær 

innan réttarkerfisins, má þar nefna mál Raichinov gegn Búlgaríu en þar segir: 

Við mat á því hvort brotið hafi verið gegn tjáningarfrelsi mun verða litið til þess hvort 
ríki hefðu getað beitt vægari aðferðum svo sem með því að fara beita einkaréttarlegum 
aðferðum frekar en að höfða refsimál.76 

Í niðurstöðu dómsins segir svo að þrátt fyrir að dómurinn hafi verið vægur skv. gildandi 

refsiramma þá var engu að síður um að ræða refsidóm sem leiði til skráningar í sakaskrá. Ekki 

hafi verið knýjandi þörf á slíkum úrræðum og í ljósi þess að vægari úrræðum hefði mátt beita 

taldi dómurinn að brotið hefði verið gegn 10. gr. MSE.  

5.2 Þýðing dóma MDE í íslenskum rétti 

Náið samspil er milli mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar og MSE og verða íslenskir 

dómstólar að taka mið af þeirri merkingu sem dómaframkvæmd MDE hefur gefið MSE. Geri 

þeir það ekki getur sú vernd sem stjórnarskránni er ætlað að veita orðið minni hjá íslenskum 

dómstólum heldur en ef aðili að máli myndi leita réttar síns hjá MDE.77 

Hlutverk MDE er að hafa eftirlit með því að aðildarríki sinni skyldum sínum samkvæmt 

sáttmálanum.78 Dómar MDE eru hinsvegar ekki bindandi að íslenskum rétti sbr. 2. gr. MSE 

og hafa þeir því ekki bein réttaráhrif við úrlausn réttarágreinings á Íslandi. Í athugasemdum 

með frumvarpi MSE um lögfestingu sáttmálans kom fram að skv. 2. gr. laganna gæti MDE 

“sem fyrr eingöngu kveðið á um hvort íslenska ríkið hafi efnt þjóðréttarskuldbindingar sínar 

samkvæmt mannréttindasáttmálanum og eftir atvikum að því beri að greiða skaðabætur að 

tiltekinni fjárhæð ef vanefnd er leidd í ljós.” Ljóst er því að dómar MDE geta ekki breytt 

íslenskri löggjöf eða dómsúrlausn. Að þessu sögðu þá verður íslenska ríkið að líta til þeirra 

við úrlausn mála svo það brjóti ekki gegn ákvæðum sáttmálans. Ef brotið er gegn ákvæðum 

sáttmálans getur ríkið átt yfir höfði sér skaðabótakröfu ásamt málskostnaði.79  

Samkvæmt Hrd. 125/2000 segir að í Norrænum rétti sé viðurkennd sú lögskýringarregla að 

þegar landslög eru túlkuð skuli gæta samræmis við alþjóðasamninga sem ríkið hefur staðfest. 

Hugsunin að baki þeirri lögskýringaraðferð að samræma landsrétt og þjóðrétt er að það sé 

                                                
76 MDE, Raichinov gegn Búlgaríu, 20. apríl 2006 (47579/99) mgr. 50. 
77 Róbert R. Spanó (2012). Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. Bls. 18. 
78 Björg Thorarensen (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Bls. 82. 
79 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu. Þskj. 105, 117. löggjafarþing, 102. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. Sótt á vefinn 12.02.2016. 
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bæði rökrétt og eðlilegt að lagaákvæði sett af löggjafanum séu túlkað í samræmi við þær 

þjóðréttarlegu skuldbindingar sem ríkið hefur samþykkt að gangast undir.80  

5.2.1 Viðurlög 

Í þriðja kafla frumvarps með lögum um MSE er tekið fram að dómur frá MDE hnekkir ekki 

dómi sem gengið hefur í aðildarríki að MSE. Dómstólnum er ekki ætlað að vera 

áfrýjunardómstóll í málum né heldur endurskoðar hann dómsúrlausnir frá aðildarríkjunum. 

Dómstólnum er aðeins ætlað að leysa úr því hvort aðildarríki hafi brotið gegn 

þjóðréttarskuldbindingu sinni um að tryggja viðkomandi mannréttindi og þá eftir atvikum 

hvort ríkið sé bótaskylt af þeirri ástæðu.81 

Hafi íslenska ríkið verið dæmt skylt til greiðslu skaðabóta er ríkið skuldbundið að þjóðarétti 

til þess að hlíta dómnum. Íslenska ríkið er hinsvegar ekki bundið af dómum sem ganga gegn 

öðrum samningsríkjum þótt þeir dómar kunni engu að síður að innihalda mikilvæg fordæmi. 

Greiði ríki ekki bætur og kostnað í samræmi við dóm MDE er það brotlegt að þjóðarétti 

gagnvart öðrum samningsaðilum MSE og gagnvart þeim einstakling sem á í hlut. Dómstólar 

aðildarríkja eiga að haga niðurstöðum sínum í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar, 

enda standa ekki aðrar rétthærri réttarheimildir í vegi fyrir því.82 

  

                                                
80 Róbert R. Spanó (2012). Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar. Bls. 20. 
81 Frumvarp til laga um mannréttindasáttmála Evrópu. Þskj. 105, 117. löggjafarþing, 102. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. Sótt á vefinn 12.02.2016. 
82 Davíð Þór Björgvinsson (2005). Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting. Bls. 73-74. 
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6 Meiðyrði og ærumeiðingar 

Hugtakið æra hefur verið skilgreint með ýmsum hætti svo sem sem hluti af persónulegu gildi 

eða heiðri einstaklings. Æra getur líka verið hluti af sómatilfinningu einstaklings eða dómur 

manna eða álit á ákveðnum einstakling.83 Æran hefur lengi notið verndar gegn óréttmætum 

árásum sem kallaðar eru ærumeiðingar. Þessar árásir geta beinst að sjálfsvirðingu einstaklinga 

með aðdróttunum, móðgunum og útbreiðslu ummæla sem spilla mannorði einstaklings, heiðri 

og virðingu.84 Æran hefur notið verndar á Íslandi allt frá tíð Grágásar, lögum íslenska 

þjóðveldisins, og í lögbókunum Jónsbók og Járnsíðu.85 

Tekist var á um mörk tjáningarfrelsis og æruverndar í Hrd. 383/2012. 

J höfðaði mál vegna ummæla sem birtust um hann í bók þar sem fjallað var um tiltekið 
dómsmál. Þegar dómurinn komst að niðurstöðu var meðal annar litið til þess að J hafði 
verið umsvifamikill og áberandi í viðskiptalífinu og þyrfti því að sætta sig við meiri 
skerðingu á æruvernd sinni en ella. Þá var mfjöllunarefni bókarinnar talið varða málefni 
er mikilvægt væri að fari fram í lýðræðisþjóðfélagi.  

Hér má sjá að Hæstiréttur beitir að einhverju leiti sömu aðferðum og MDE til þess að nálgast 

niðurstöðu í málinu. Taldi dómurinn að ekki væri sýnt fram á með fullnægjandi hætti það tjón 

sem J taldi sig hafa orðið fyrir svo réttlæta mætti það að dæma höfund til greiðslu miskabóta. 

6.1 Vernd friðhelgi í Mannréttindasáttmála Evrópu 

Í 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er að finna ákvæði til verndar friðhelgi einkalífsins. Í 

ákvæðinu segir að hver maður eigi rétt á friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskipta. Fjallað er um að heimildir stjórnvalda til að ganga á þann rétt skuli einungis 

heimilar sé mælt um fyrir í lögum og þá aðeins ef nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi 

t.a.m vegna þjóðaröryggis eða almannaheilla, til að firra glundroða eða til verndar heilsu 

manna og siðgæði og að lokum til verndar réttindum og frelsi annarra. Hugtakið einkalíf er 

hvergi skilgreint í Mannréttindasáttmálanum né heldur í öðrum sambærilegum 

mannréttindasáttmálum, inntakið verður því aðeins leitt af framkvæmd þeirra stofnana sem 

úrskurða um þann rétt sem kveðið er á um í MSE eða eftir atvikum öðrum 

mannréttindasamningum.86 Aðildarríkjunum hefur, í dómaframkvæmd MDE87, verið falið 

                                                
83 Gunnar Thoroddsen (1967). Fjölmæli. Bls 127. 
84 Eiríkur Jónsson (2007). Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 
skaðabótalaga. Bls 26. 
85 Páll Sigurðsson (1997). Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna. Bls. 195. 
86 Björg Thorarensen (2005). Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar. Bls 291. 
87 MDE, Handyside gegn Bretlandi, 7. desember 1976 (5493/72) mgr. 48. 
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ákveðið svigrúm til túlkunar á því hvort að sú vernd sem felst í 8. gr. MSE réttlæti 

takmarkanir á tjáningarfrelsinu, sbr. 2. mgr. 10. gr. MSE. 

Segja má að MDE hafi upp frá árinu 2003 litið svo á að æran sé eitthvað sem skuli njóta 

verndar sem hluti af einkalífi fólks, skv. 8 . gr. MSE. Í máli Chauvy gegn Frakklandi88 en þar 

sagði dómstóllinn að við mat á því hvort að takmörkun á tjáningarfrelsi væri réttlætanleg 

þyrfti að líta til þess hvort jafnvægi væri á milli þess réttar sem 10. gr. felur í sér annars vegar 

og þess réttar til friðhelgi einkalífs og verndar orðspors sem falinn er í 8. gr. MSE hinsvegar. 

Þetta sjónarmið ítrekaði MDE í yfirrétti sínum í máli Cumpana gegn Rúmeníu89. Í þessu felst 

að MDE þarf í hverju tilviki að meta hvort vegi þyngra réttur annars aðila til tjáningar eða 

réttur hins aðila til friðhelgi einkalífs og æruverndar. 

Æruvernd var aftur til umfjöllunar hjá MDE í máli Pfeifer gegn Austurríki90.  

Mannréttindadómstóllinn leit sérstaklega til þess hvort að þátttaka Pfeifer í pólitískri umræðu 

gæti með einhverjum hætti takmarkað rétt hans til verndar skv. 8. gr. MSE en hún er 

svohljóðandi: 

Samkvæmt 8. gr. MSE. skal orðspor manns njóta verndar, þrátt fyrir að maður taki þátt í 
opinberri umræðu, enda væri orðspor manns vissulega hluti af persónu og 
sjálfsvirðingunni og nyti því verndar sem hluti af friðhelgi einkalífsins.91 

Hér er því ljóst að MDE telur orðspor manns og æru vissulega falla undir verndina sem 8. gr. 

MSE er ætlað að veita. Í niðurstöðum dómsins í Pfeifer málinu telur dómurinn að aðildarríkið 

hafi brugðist skyldu sinni til að veita viðeigandi vernd. Dómurinn komst að andverðri 

niðurstöðu í máli Karakó gegn Ungverjalandi en þar sagði meðal annars í niðurstöðum 

dómsins: 

Það er nauðsynlegt að þær ásakanir sem bornar eru fram séu það alvarlegar að þær birting 
þeirra hafi bein áhrif á friðhelgi einkalífs einstaklingsins. Í þessu máli var ekki sýnt fram 
á að umrædd birting ummæla hefði kastað rýrð á orðspor þess sem fyrir varð með þeim 
afleiðingum að persónulegt gildi hans hlyti skaða af.92  

Í þessu máli taldi dómstóllinn ekki brotið gegn friðhelgi einkalífsins með nægjanlega 

alvarlegum hætti þannig að vegið væri að persónulegum heillindum aðilans og af þeim 

ástæðum taldi dómurinn 8. gr. MSE ekki koma til álita. Þróun dómaframkvæmdar MDE hvað 

                                                
88 MDE, Chauvy o.fl. gegn Frakklandi, 29. september 2004 (64915/01) mgr. 70.  
89 MDE, Cumpana og Mazare gegn Rúmeníu, 17. desember 2004 (33348/96) mgr. 91.  
90 MDE, Pfeifer gegn Austurríki, 15. febrúar 2008 (12556/03). 
91 MDE, Pfeifer gegn Austurríki, 15. febrúar 2008 (12556/03) mgr. 35. 
92 MDE, Karakó gegn Ungverjalandi, 28. júlí 2009 (39311/05) mgr. 23. 
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þetta varðar hélt áfram í máli A. gegn Noregi93 en A höfðaði mál eftir að fjallað hafði verið 

um hann í tengslum við mjög gróft nauðgunar- og morðmál eftir að lögregla hafði tekið hann 

til  yfirheyrslu. A hafði áður hlotið dóm fyrir morð og laut umfjöllunin að miklu leyti að því. Í 

umfjöllun fjölmiðla var birt mynd af manninum aftan frá auk þess sem greint var frá hverfinu 

og götunni sem hann bjó við. Í niðurstöðu dómsins er meðal annars vísað til 35. mgr. í Pfeifer 

málinu varðandi það að orðspor og æra skuli njóta verndar 8. gr. MSE en þó bætir dómurinn 

við að þessi réttur sé ekki sérstaklega talinn upp í ákvæðinu: 

Til þess að 8. gr. MSE eigi við þarf árásin að vera á persónulegan heiður og orðspor og 
vera af vissum alvarleika þess eðlis að hún hafi nokkur áhrif á friðhelgi einkalífsins.94 

Af þessu má sjá að afstaða MDE til þess hvaða vernd ákvæðið skuli veita er í nokkurri þróun 

en dómurinn telur hverja innrás í friðhelgi einkalífs fólk þurfa að vera til þess fallna að valda 

raunverulegri röskun á friðhelgi einkalífsins til þess að vernd 8. gr. verði virk. Þessa afstöðu 

hefur dómurinn ítrekað í nýlegu máli Polanco Torres og Movilla Polanco gegn Spáni  þar 

sem dómurinn sagði: 

Það er nauðsynlegt að ásakanir séu það alvarlegar að þær hafi áhrif á einkalíf viðkomandi 
til þess að 8. gr. MSE komi til álita. Brotið þarf að vera þess eðlis að persónuleg heillindi 
þess sem ummælin þarf að þola verði fyrir hnekkjum.95  

Dómurinn hélt áfram og taldi rétt að ummælin sem viðhöfð voru í málinu væru nægilega 

alvarleg og til þess fallin að persónuleg heillindi eða persónuleg gildi þess sem þau þyrfti að 

þola gæti orðið fyrir hnekkjum, 8. gr. ætti því vissulega við í málinu. Komst þó MDE að 

þeirri niðurstöðu að umræðan ætti vissulega erindi við almenning og gengi það framar rétti 

viðkomandi til verndar orðspors. Í ljósi þess að blaðamaðurinn í umræddu  máli byggði grein 

sína á viðtölum við aðra ásamt því sem viðfangsefni sínu færi á að tjá sig um máli var hann, 

að mati dómsins, í góðri trú var ekki talið réttlætanlegt að hefta tjáningarfrelsi með þeim hætti 

sem farið var fram á af stefnanda.96  

Þarna er ennfremur gott dæmi um það mat sem MDE fer í gegnum þegar sjónarmið varðandi 

tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífsins eru annars vegar. Má draga þá ályktun að ef málið 

varðar almannahagsmuni, líkt og í málinu sem hér var reifað, þá telji dómurinn réttlætanlegt 

að láta tjáningarfrelsið framar vernd friðhelgi einkalífsins.  

                                                
93 MDE, A. gegn Noregi, 9. júlí 2009 (28070/06). 
94 MDE, A. gegn Noregi, 9. júlí 2009 (28070/06) mgr. 64. 
95 MDE, Polanco Torres og Movilla Polanco gegn Spáni, 21. september 2010 (34147/06) mgr. 40. 
96 MDE, Polanco Torres og Movilla Polanco gegn Spáni, 21. september 2010 (34147/06). 
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6.2 Vernd friðhelgis í SBSR 

Friðhelgi einkalífsins nýtur verndar í 1. mgr. 17. gr. SBSR en þar segir að enginn skuli þurfa 

að þola afskipti af einkalífi sínu af geðþótta eða með ólögmætum hætti þar er ennfremur 

kveðið á um að enginn skuli þurfa að þola árásir á heiður sinn eða orðspor. Er hér gengið 

lengra en í 8. gr. MSE þar sem sérstaklega er tiltekið að heiður og orðspor skuli njóta 

sérstakrar verndar. Allir skulu, skv. 2. mgr. 17. gr. njóta verndar, með lögum, fyrir þeim 

árásum eða afskiptum sem talin eru í 1. mgr. Friðhelgisákvæði SBSR er frábrugðið 8. gr. 

MSE að því leitinu að ekki er kveðið á um neinar heimilar takmarkanir á þeim réttindum sem 

þar eru talin. Varðandi takmarkanir á þeim réttindum sem ákvæðinu er ætlað að tryggja má 

samkvæmt orðanna hljóðan draga þá ályktun að séu afskiptin ekki af geðþótta eða séu þau 

gerð með heimild í lögum geti slíkt inngrip talist réttmætt.97 Mannréttindanefnd sameinuðu 

þjóðanna hefur þessu til stuðnings gefið frá sér almennt álit varðandi 17. gr. þar sem segir 

með tilliti til ólögmætis skilyrðisins að átt sé við að lagaheimild, sem samræmist tilgangi 

samningsins, verði að vera til að dreifa sem heimili afskiptin.98  

Ákvæðið er einnig sérstakt fyrir þær sakir að það leggur beina athafnaskyldu á aðildarríkin að 

veita einstaklingum lagavernd fyrir þeim rétti sem ákvæðið felur í sér, þ.e.a.s. aðildarríkjunum 

ber skylda til þess að setja ákvæði í lög sem vernda til að mynda heiður og orðspor manna.  

  

                                                
97 Björg Thorarensen (2009). Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Bls. 75. 
98 Almennt álit nr. 16: The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honor 
and reputation frá 8. apríl 1988, CCPR/C/GC/16.  
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7 Ærumeiðingarákvæði hegningarlaga 

Fjallað er um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs í XXV. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.). Þau ákvæði er varða ærumeiðingar og meiðyrði og 

mæla fyrir um fangelsisdóm eru  234. gr. hgl. en þar segir að hver sá sem meiðir æru manns 

með móðgun í orðum eða athöfnum, og hver, sem ber slíkt út, skal sæta sektum eða fangelsi 

allt að 1 ári. Sama refsing liggur við því að drótta að öðrum manni einhverju því, sem verða 

myndi virðingu hans til hnekkis, eða ber slíka aðdróttun út skv. 235. gr. hgl. Hafi 

ærumeiðandi aðdróttun verið höfð frami eða borin út gegn betri vitund, þá varðar það fangelsi 

allt að 2 árum skv. 1. mgr. 236. gr. hgl. Þá varðar það, skv. 2. mgr. 236. gr. hgl., sektum eða 

fangelsi allt að 2 árum ef aðdróttun er birt eða borin út opinberlega, enda þótt sakaráberi hafi 

ekki haft sennilega ástæðu til að halda hana rétta. Að bregða manni brigslum án nokkurs 

tilefnis, jafnvel þótt viðkomandi segi satt, getur varðað sektum skv. 237. gr. hgl.  

Mál vegna brota gegn þeim greinum sem hér hafa verið taldar getur aðeins sá höfðað, sem 

misgert er við sbr. 3. tölul. 242. gr. hgl. Er  hér því um einkarefsimál að ræða og fer um þau 

mál eftir lögum um meðferð einkamála nr. 91/1991. Ákæruvaldið kemur alla jafna ekki að 

þessum málum nema skv. undantekningarákvæðum í b- og c- lið 2. tölul. 242. gr en þar segir í 

c- lið að ef sá er misgert var, með ærumeiðandi aðdróttun sem borin var fram skriflega, en er 

nafnlaus eða með rangri eða tilbúinni undirskrift, geti krafist þess að brotið sæti ákæru. Þá 

segir í b- liðnum að  ærumeiðandi móðgun eða aðdróttun beint að manni sem er eða hefur 

verið opinber starfsmaður, og móðgunin eða aðdróttunin varðar að einhverju leyti það starf 

hans, þá skuli brotið sæta ákæru. Nýlega kom undantekningarákvæði c – liðar 2. tölul. 242. 

gr. til álita í Hrd. nr. 424/2009.  

Ákærði hafði sent skilaboð til eiginmanns og barna starfsmanns Barnaverndar 
Reykjavíkur sem hafði haft afskipti af málum ákærða. Skilaboðin voru á þá leið að 
starfsmaðurinn væri barnaræningji, þjófur, morðingji og að hún stundaði framhjáhald. 
Fyrir héraðsdómi bar ákærði að hann hefði aldrei haft um starfsmanninn nein ummæli 
sem ekki væru sönn. Þrátt fyrir ítarlega rannsókn lögreglu á skilaboðum sem send voru úr 
tölvu svo sem við skoðun á IP tölum o.fl. var ákærði sýknaður af öllum ákæruliðum nema 
einum þar sem tókst að sannreyna, án skynsamlegs vafa, efni skilaboðanna. Var ákærði 
því sakfelldur fyrir að senda í síma eiginmanns starfsmannsins svohljóðandi skilaboð: 
“Ert vonandi farinn ad sja ad [A] heldur framhjá thér oft í viku [B]?” Brotið var 
heimfært undir 235. gr. hgl. Ákærða var gert að greiða 100.000 kr. sekt í ríkissjóð innna 
fjögurra vikna ella sitja í fangelsi í átta daga. 

Ljóst er að ef þetta mál hefði ekki verið höfðað af ákæruvaldinu hefði ekki verið um ræða 

jafn ítarlega rannsókn þar sem hægt er að leita til lögreglu varðandi rannsókn á tölvum 

viðkomandi til að mynda. Þá er athyglisvert að dómurinn nýtir sér refsiramma ákvæðisins til 



 

 30 

þess að leggja við fangelsisvist verði ákærði ekki búinn að greiða þá sekt sem honum er gerð 

í dómnum.  

Í hegningarlögum er ærumeiðingum skipt í tvo flokka, móðganir og aðdróttanir. Ekki er að 

finna beina skilgreiningu á hugtakinu móðgun99 í lögunum, fellur það því í hlut dómstóla 

hverju sinni að meta hvaða ummæli geti talist falla undir þá skilgreiningu. Aðdróttun er 

skilgreind í 235. gr. hgl. en þar segir að aðdróttun eigi sér stað þegar virðing einstaklings 

hlýtur skaða af tilteknum ummælum. Sá er misgert er við getur krafist þess að ummæli verði 

dæmd ómerk sbr. 1. mgr. 241. gr. hgl. þá segir í 2. mgr. að dæma megi þann, sem sekur 

reynist um ærumeiðandi aðdróttun, til þess að greiða þeim er misgert var, ef hann krefst þess, 

hæfilega fjárhæð til að standa straum af birtingu dóms, í opinberu blaði eða riti, einu eða 

fleirum. Í máli Hrd. nr. 671/2011 tók dómurinn afstöðu til ómerkingar ummæla sem áttu rót 

sína að rekja til nágrannaerja milli nágranna við Aratún í Garðabæ sem töluvert var fjallað í 

fjölmiðlum.  

Kona var sökuð um gróft ofbeldi, er varðaði 217. og/eða 218. gr. hgl., af blaðamanni og 
fór hún fram á ómerkingu þeirra ummæla, með vísan til 1. mgr. 241. gr. hgl., sem birst 
höfðu í þremur tölublöðum blaðsins enda væru ummælin ærumeiðandi aðdróttanir sbr. 
235. gr. hgl. Ummælin voru fyrst og fremst varðandi hegðun stefndu og eiginmanns 
hennar gagnvart nágrönnum sínum og fyrrum nágrönnum þeirra. Meðal annars snéru 
ummælin að ásökunum þess efnis að hjónin hefðu beitt nágranna sínu grófu líkamlegu og 
kynferðislegu ofbeldi og að þau hefðu tvívegis hlotið dóm fyrir viðlíka brot. Varðandi 
hluta ummælanna er lutu að dómi sem hjónin hlutu árið 1989 taldi Hæstiréttur ljóst að 
blaðamaður hefði ekki getað verið í góðri trú er þau voru sett fram. Er greinin var rituð 
hafði blaðamaður undir höndum dóm sakadóms frá árinu 1989 og var niðurstaða dómsins 
ekki í samræmi við ummælin, var því staðfest ómerking þeirra ummæla. Þá voru einnig 
sett fram ummæli vegna ætlaðrar líkamsárásar eiginmanns stefndu og sonar þeirra á 
öryggisvörð í verslun árið 2009 en stefnda var bendluð við þá árás. Hinsvegar voru það 
einungis eiginmaður stefndu og sonur hennar sem hlutu dóms í Héraðsdómi Reykjaness 
vegna líkamsárásarinnar. Stefnda var hvorki yfirheyrð né var hún grunuð um aðild. Við 
rekstur málsins kom fram að stefnda mótmælti ekki frásögn öryggisvarðarins sem sagðist 
hafa lagt fram kæru á hendur stefndu, var því sýknað vegna kröfu um ómerkingu þeirra 
ummæla er lutu að þátttöku stefndu í líkamsárásinni. Varðandi 11 önnur ummæli staðfesti 
Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um ómerkingu þeirra þar sem í þeim hefðu falist 
ærumeiðandi aðdróttanir í garð stefndu um atvik sem þóttu ósönnuð. Auk ómerkingar 
ummælanna var blaðamaðurinn dæmdur til greiðslu miskabóta að fjárhæð 300.000 kr. 
auk málskostnaðar stefndu að fjárhæð 800.000 kr.  

Í Aratúnsmálinu svokallaða má sjá að litið er sérstaklega til þess hvort ummælin sem viðhöfð 

eru um atvik megi sannreyna með einhverjum hætti. Hér skiptir því máli hvort um er að ræða 

gildisdóm eða staðhæfingu um staðreyndir.100 Þrátt fyrir að stefnda hefði vissulega hlotið 

                                                
99 Samkvæmt Lögfræðiorðabók er móðgun ærumeiðing sem getur falist í ýmiss konar skammaryrðum, 
uppnefnum, háðsyrðum o.s. frv. (Páll Sigurðsson, 2008, bls. 290). 
100 Nánar verður vikið að þessu í kafla 7.2. 
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dóm þá féllst Hæstiréttur á þau rök héraðsdóms að þær upplýsingar hefðu ekkert með umrætt 

mál að gera og væru einungis sett fram til að sverta nafnorð stefndu, það hafði þó ekki 

úrslitaáhrif á það að ummælin voru dæmd ómerk heldur það að blaðamaður hafði ekki verið í 

góðri trú er þau voru sett fram og þau ættu lítið erindi við almenning í því samhengi. 

7.1 Sannleiksreglan 

Exceptio veritatis er meginreglan í ærumeiðingarmálum, reglan felur í sér að ekki er refsað 

fyrir sönn ummæli. Þrátt fyrir að reglan sé hvergi nefnd í íslenskum lögum má sjá að 

dómvenja hefur skapast fyrir því að dómstólar líti til reglunnar þegar þeir komast að 

niðurstöðu. Var meðal annars litið til reglunnar í máli Hrd. nr. 101/2015.  

B höfðaði mál vegna ætlaðra ærumeiðandi ummæla í bók stefndu sem og vegna ummæla 
sem viðhöfð voru á Facebook. Taldi B ummælin fela í sér brot á 235. gr. hgl. og vildi fá 
þau ómerkt sbr. 1. mgr. 241. gr. hgl.  Í bókinni segir stefnda meðal annars frá 
kynferðisofbeldi sem hún hafi orðið fyrir að hálfu manns er “tengdist heimilinu”. Þá segir 
að sami maður hafi misnotað kynferðislega fleiri stúlkur í fjölskyldunni.  Taldi dómurinn 
að í ljósi þess að ummælin voru sett fram í samhengi við atvik sem áttu sér stað fyrir um 
40 til 50 árum og því væri ómögulegt fyrir aðra en þá er þekktu til að átta sig á því um 
hvern væri rætt í bókinni. Varðandi ummæli stefndu á Facebook taldi dómurinn hana hafa 
verið í rétti er hún greindi frá þeim brotum er talin voru í bókinni. Stefnda byggði kröfu 
sína um sýknu á því að ummæli hennar væru sönn og henni skyldi því ekki refsing gerð 
enda væri það í samræmi við meginreglu íslensks réttar um “exceptio veritatis”. Segir 
Hæstiréttur í niðurstöðum sínum að fallast verði á með stefndu að leiddar hafi verið 
nægilegar líkur að réttmæti þess að viðhafa þau ummæli sem krafist var ómerkingar á og 
yrðu ekki gerðar frekari kröfur til sönnunar. 

Í dómnum kom fram að skýrslur hefðu verið teknar af ættingjum stefndu þar sem fram hefðu 

komið upplýsingar sem renndu stoðum undir þær fullyrðingar sem settar voru fram í bókinni 

um ætluð kynferðisbrot mannsins. Með vísan til þessa telur dómurinn nægar líkur fyrir því að 

ummælin hafi verið sönn. Þetta hefur svo lengi tíðkast í dómsmálum á Íslandi.101 Þá má 

einnig sjá að bæði í núgildandi og eldri hegningarlögum hefur reglan verið höfð við tilsjónar 

við lagasetninguna.102 

Til samanburðar má skoða mál Hrd. 306/2001 þar sem sannleiksreglan er vegin á móti 

friðhelgi einkalífsins þegar höfðað var mál gegn lögmanni vegna ummæla sem hann lét falla 

á opinberum vettvangi. 

Ummælin voru höfð eftir lögmanninum eftir að sýknudómur gekk í kynferðisbrotamáli 
sem lögmaðurinn rak gegn stefnanda. Var talið að í ummælunum fælust ásakanir þess 
efnis að stefnandi hefði gegn betri vitun borið rangar sakir á hendur föður sínum. Í 
sýknudómi Hæstaréttar í umræddu máli var því faðir stefndu sýknaður en þó var því ekki 

                                                
101 Sjá einnig Hrd. 125 en þar byggir stefndi á sannindareglunni sem meginreglu í íslenskum rétti. 
102 Páll Sigurðsson (1997). Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna.  Bls 209. 
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slegið föstu að ásakanir honum á hendur væru efnislega rangar. Leit dómurinn til þess að 
með ummælum sínum hefði lögmaðurinn ekki hagað orðum sínum líkt og um gildisdóm 
væri að ræða heldur þvert á móti hefðu ummælin verið sett fram með þeim hætti að skilja 
hefði mátt sem svo að um staðreynd væri að ræða. Lögmaðurinn var dæmdur til greiðslu 
miskabóta.  

Hér má sjá að Hæstiréttur metur það sem svo að réttur stefnanda til friðhelgi einkalífs og 

æruverndar gangi framar tjáningarfrelsi lögmannsins. Þrátt fyrir að faðir stúlkunnar hefði 

verið sýknaður var talið að ummæli lögmannsins væru gildisdómur frekar en staðhæfing 

um staðreynd enda ekki sannað að kynferðisbrotin hefðu ekki átt sér stað. 

Undanfarin ár hefur vernd ærunnar í auknu mæli færst yfir á svið skaðabótaréttarins en árið 

1999 var 26. gr. laganna lögfest en þar segir í b- lið 1. mgr. að hver sá sem beri ábyrgð á 

ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu mann skuli greiða miskabætur til þess 

sem misgert var. Með þessu var 264. gr. hegningarlaga leyst af hólmi og varð á mikilvæg 

breyting með tilkomu 26. gr. hgl. sem felst í því að skilyrði miskabóta fyrir brot gegn friði, 

æru eða persónu er ekki lengur það að brot sé refsivert heldur nægi að það sé ólögmætt. Með 

breytingunni var stefnt að því að ná fram aukinni réttarvernd gegn brotum þeim sem hér um 

ræðir. Þá segir ennfremur í frumvarpinu að skv. 26. gr. sé nú skylt að dæma bætur ef 

bótaskilyrði eru að öðru leyti fyrir hendi, meingerðin þarf ekki að vera refsiverð heldur nægir 

að hún sé ólögmæt.103 

Í máli Hrd. 314/2012 setti Hæstiréttur tjáningarfrelsinu skorður og dæmdi stefnanda 

miskabætur.  

J krafðist þess að ummæli um hann sem birtust bæði í netútgáfu og prentútgáfu DV yrðu 
dæmd ómerk. Staðhæft var í fréttinni að J, sem á þeim tíma starfaði sem lektor í 
viðskiptafræði, sætti lögreglurannsókn. J hafði hinsvegar fengið staðfestingu frá settum 
saksóknara þess efnis að engin formleg ákvörðun um rannsókn hefði verið tekin. 
Hæstiréttur taldi ummælin röng og meiðandi fyrir J og staðfesti  því niðurstöðu 
héraðsdóms.  

Hæstiréttur vísar í niðurstöðum sínum til 73. gr. stjskr. og taldi heimilt að setja 

tjáningarfrelsinu skorður með þessum hætti.104  

Hér kemst Hæstiréttur að sambærilegri niðurstöðu og í máli Polanco gegn Spáni, sem 

fjallað var um hér að ofan, en þar sagði dómurinn meðal annars að 10. gr. MSE veiti 

blaðamönnum ákveðna vernd: 

                                                
103Frumvarp til skaðabótalaga. Þskj. 596. 116. Löggjafarþing, 326. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 15.10.2015. 
104 Umræddur lektor var síðar sakfelldur í héraðsdómi fyrir skilasvik sem eigandi og framkvæmdastjóri 
einkahlutafélags (Mál S-20/2013). 
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Ef blaðamenn eru í góðri trú í störfum sínum að fjalla um málefni sem erindi eiga við 
almenning og gæti þess að byggja umfjöllun sína á góðum grunni staðreynda.105  

Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að blaðamaðurinn í umræddu máli nyti verndar 

10. gr. MSE í ljósi þess að hann hafði staðreynt innihald disksins hjá fyrrum 

starfsmanni fyrirtækisins sem fjallað var um auk þess sem umfjöllunarefninu hafði 

verið gefinn kostur á að tjá sig um málið.106 

Ljóst er af þessu að dómurinn telur mikilvægt að blaðamenn sinni starfi sínu af 

heilindum, slíkt getur í raun verið eina vörn blaðamanns ef upp koma mál er varða 

friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsi. 

7.2 Gildisdómar og staðhæfingar 

Mannréttindadómstóllinn hefur með dómaframkvæmd sinni flokkað ærumeiðingar í 

gildisdóma og staðhæfingar. Staðhæfingar er hægt að sanna en erfitt getur reynst að sanna 

gildisdóma þar sem þeir eru huglægt mat einstaklings. Staðhæfing er það þegar maður sakar 

einhvern um að hafa stolið frá sér, í því tilfelli myndi dómstóllinn líta til sannleiksreglunnar 

og kanna sannleiksgildi þeirrar staðhæfingar. Nú kallar sami maður einhvern “hálfvita” eða 

“vitleysing” yrði það sett í flokk gildisdóma, enda ómögulegt að sanna að ummælin séu sönn 

þar sem skoðanir fólks hvað þetta varðar eru æði ólíkar.107 Gildisdómar njóta meiri verndar en 

ósannaðar staðhæfingar fyrir dómi í ærumeiðingarmálum. Ástæðan fyrir því getur verið sú að 

erfiðara er að uppfylla sönnun varðandi gildisdóma heldur en þegar um staðhæfingar um 

staðreyndir er að ræða. Með viðurkenndum aðferðum má sanna hvort staðhæfing er sönn eða 

ekki. Gildisdómar verða hinsvegar að vera settir fram í góðri trú þess efnis að ummælin eigi 

rétt á sér eða séu byggð á staðreyndum.108  Hér má sem dæmi taka tvo dóma Hæstaréttar þar 

sem tekist var um hvort tiltekin ummæli væru gildisdómur eða staðhæfing um staðreynd. Í 

máli Hrd. 181/2005 komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að ummæli ríkisskattstjóra væri 

gildisdómur.  

E höfðaði mál gegn ríkisskattstjóra vegna ummæla í grein sem ríkisskattstjóri ritaði í 
Morgunblaðinu. Ummæli ríkisskattstjóra í greininni voru á þá vegu að þekktur 
sérfræðingur í skattasniðgöngumálum  hefði með skrifum sínum gefið leiðbeiningar um 
hvernig koma mætti fé skattfrjálst úr landi. Var talið ljóst að um E væri að ræða í 
greininni. Hæstiréttur sýknaði ríkisskattstjóra og taldi að hvorki væri um að ræða móðgun 
né aðdróttun í skilningi laganna. Að mati dómsins var um að ræða gildisdóm enda hafði 

                                                
105 MDE, Polanco Torres og Movilla Polanco gegn Spáni, 21. september 2010 (34147/06) mgr. 43. 
106 MDE, Polanco Torres og Movilla Polanco gegn Spáni, 21. september 2010 (34147/06) mgr. 50. 
107 Eiríkur Jónsson (2007). Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 
skaðabótalaga. Bls. 48-49.  
108 Páll Sigurðsson (1997). Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna. Bls. 234. 
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stefndi lagt mat sitt á staðreyndir sem hann taldi vera fyrirhendi. Var því ekki talið að um 
væri að ræða refsiverða ærumeiðingu skv. 234. gr. og 235. gr. hgl.  

Hér má sjá að dómurinn lítur til þess að ummælin virðast sett fram í góðri trú og að vel 

athuguðu máli. Þrátt fyrir að ummælin séu hugsanlega meiðandi þá eru þau ekki sett fram í 

þeim tilgangi að mati dómsins.  

Mannréttindadómstóllinn hefur lagt ríka áherslu á mikilvægi þess að gera skýran greinarmun 

á gildisdómum og staðhæfingum en í máli Lingens gegn Austurríki sagði dómurinn: 

Gera verður skýran greinarmun á staðreyndum og gildisdómum. Tilvist staðreynda er 
hægt að sýna fram á en hvað varðar sannleiksgildi gildisdóma er erfitt að sýna fram á. 
Ómögulegt er að uppfylla það skilyrði að sanna gildisdóm og brýtur sú krafa gegn 
tjáningarfrelsinu.109 

Gildisdómar njóta af þeim ástæðum sem raktar hafa verið hér að framan meiri verndar fyrir 

dómi heldur en ósannaðar staðhæfingar. Enda er ljóst að gildisdómar eru jú ekki annað en 

tjáning einstaklinga á skoðunum sínum, skoðunum sem njóta verndar í 10. gr. MSE, 19. gr. 

SBSR og 73. gr. stjskr.  

Hæstiréttur hafði nýlega til umfjöllunar tvö mál þar sem nafntogaður einstaklingur átti í hlut 

en í báðum málum fór hann fram á refsingu fyrir ummæli sem viðhöfð voru um hann í kjölfar 

kæru sem lögð var fram á hendur honum um nauðgun. Í fyrra málinu Hrd. 214/2014 taldi 

dómurinn að um gildisdóm væri að ræða.  

E höfðaði mál á hendur I og krafðist þess að honum yrði gerð refsing fyrir ærumeiðandi 
aðdróttun skv. 235. gr. hgl. vegna myndbirtingar á Instagram. I hafði breytt myndinni og 
bætt við hana textanum „Fuck you rapist bastard“, E krafðist þess einnig að ummælin 
yrðu dæmd dauð og ómerk. I hafði upphaflega birt myndina á Instagram þar sem hann 
hafði um 100 fylgjendur í tilefni af blaðaviðtali við E, daginn eftir birtist myndin á 
visir.is. Taldi dómurinn að I nyti verndar 10. gr. MSE og var því litið til 
dómaframkvæmdar MDE varðandi ákvæðið er leitast var við að taka afstöðu til þess 
hvort í tjáningunni hefði falist gildisdómur eða staðhæfing um staðreynd. Taldi dómurinn, 
með tilliti til allra málavaxta, að ekki væri um að ræða staðhæfingu um að E hefði gerst 
sekur um nauðgun heldur væri hér um að ræða fúkyrði í garð E sem teldist í þessu tilfelli 
vera gildisdómur. Taldi dómurinn að ummælin væru hluti af óvæginni umræðu sem átti 
sér stað í þjóðfélaginu á þessum tíma, umræðu sem E átti í raun upptökin að með 
fyrrnefndu blaðaviðtali. Af þessu leiddi að I var sýknaður af öllum kröfum. 

Með því að nota orðið „rapist“ væri í raun verið að briglsa E um að hafa gerst sekur um 

nauðgun en dómurinn taldi hér að líta yrði til þess í hvaða samhengi ummælin voru sett fram. 

Í þessu tilviki leit dómurinn svo á að í ljósi þess að E hafði átt upptökin á þeirri 

fjölmiðlaumfjöllun og þar með þeirri umræðu sem átti sér stað í þjóðfélaginu hefðu ummælin 

„Fuck you rapist bastard“ átt rétt á sér.  
                                                
109 MDE, Lingens  gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) mgr. 46. 



 

 35 

Rétt tæpum mánuði seinna féll annar dómur í Hrd. 215/2014 þar sem dómurinn komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki væri sannað að ummælin hefðu verið sett fram gegn betri vitund. 

E höfðaði mál gegn S og krafðist refsingar vegna ummælanna sem og að þau yrði dæmd 
dauð og ómerk. Ummælin voru sett fram í kjölfar viðtals sem birtist við E og voru 
svohljóðandi: „Þetta er líka ekki árás á mann fyrir að segja eitthvað rangt, heldur fyrir að 
nauðga unglingsstúlku ... Það má allveg gagnrýna það að nauðgarar prýði forsíður fjölrita 
sem er dreyft út um allan bæ“. Meint fórnarlamb nauðgunarinnar hafði í blaðaviðtali sagt 
að hennar upplifun hefði verið sú að um nauðgun væri að ræða. Litið var til 
dómaframkvæmdar MDE sem gengið hefur langt í að telja ummæli fela í sér gildisdóma, 
þó svo að þau eigi sér einhverja stoð í staðreyndum. Taldi dómurinn að öllum væri ljóst 
að hverjum ummælin beindust og að þau fælu vissulega í sér ásökun um nauðgun sem 
refsiverð er skv. 194. gr. hgl. Leit dómurinn því næst til þess að kærur á hendur E höfðu 
verið felldar niður en að S hefði samt sem áður viðhaft umrædd ummæli, taldi því 
dómurinn rétt að ómerkja ummælin enda fælist í þeim ólögmæt aðdróttun sbr. 235. gr. 
hgl. E hélt því þá einnig fram að S hefði látið ummælin falla gegn betri vitund, þ.e.a.s. að 
S hafi vitað að ummælin væru ósönn. S bar því við að hún hefði talið sig hafa ástæðu til 
þess að halda að E hefði gerst sekur um það brot er á hann var kærður fyrir og því hefði 
hún verið í góðri trú er ummælin voru viðhöfð. Taldi dómurinn að ekki væri hægt að 
sanna að ummælin hefðu verið sett fram gegn betri vitund og var S því sýknuð af 
refsikröfu E svo og kröfum um miskabætur. 

Hér lítur Hæstiréttur aftur til dómaframkvæmdar MDE110 þegar komist er að niðurstöðu og 

telur að í ljósi þess að ekki var hægt að sanna að ummælin hefðu verið sett fram gegn betri 

vitunda var S ekki gert að sæta refsingu vegna þeirra.  

MDE leit til nokkuð sambærilegra sjónarmiða í máli Pfeifer gegn Austurríki en þar réðst 

niðurstaðan af því að ekki var talin vera næg ástæða liggja að baki þeim ásökunum sem hafðar 

voru í frammi.  

Pfeifer hafði viðhaft ummæli þess efnis að ákveðinn prófessor hefði með skrifum sínum 
dreift áróðri sem viðgekkst í þriðja ríki nasismans. Í kjölfarið þessa var prófessorinn 
sóttur til saka fyrir ummæli sín og fyrirfór sér skömmu áður en réttarhöldin áttu að 
hefjast. Það var svo tveimur árum síðar sem grein var skrifuð þar sem því var haldið fram 
að Pfeifer hefði með skrifum sínum hvatt til nornaveiða sem hefðu endað með dauða 
prófessorsins. Þegar MDE tók málið fyrir var horft til þess að ummæli um Pfeifer voru 
þess eðlis að sterklega var gefið í skyn að hann bæri með einhverjum hætti ábyrgð á því 
að prófessorinn framdi sjálfsvíg. Var þar ýjað að því að Pfeifer væri hluti af hópi fólks 
sem hefði haft það að markmiði að ofsækja og áreita prófessorinn. Þetta var þó í raun 
ósannað. Þó svo að fallast mætti á að ummælin væru gildisdómur taldi dómurinn það ekki 
byggt á nægilega traustum grunni. MDE taldi að þrátt fyrir að Pfeifer hefði verið virkur í 
pólitískri umræðu þá ætti hann rétt á því að njóta friðhelgis í einkalífi sínu og taldi að 
dómstólar í Austurríki hefði ekki náð réttu jafnvægi milli friðhelgis einkalífs og 
tjáningarfrelsi.   

Það sem er líkt með þessum dómi og Hrd. 215/2014 er að í báðum tilfellum er maður sakaður 

um að hafa gerst sekur um alvarlegan glæp sem þó er ósannað í báðum tilfellum. Draga má þá 

                                                
110 Sbr. MDE, Scharsach og News Verlagsgesellschaft mbH gegn Austurríki, 13. febrúar 2004 (39394/98) mgr. 
45-46. 
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ályktun af Pfeifer málinu að Hæstiréttur sé að reyna að beita sömu aðferðum og 

mannréttindadómstóllin til að komast að niðurstöðum í sínum málum enda í báðum þeim 

málum er vörðuðu hinn nafntogaða einstakling var litið til dómaframkvæmdar MDE.  
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8 Tjáningarfrelsi fjölmiðla 

Fjölmiðlaréttur er grein innan lögfræðinnar sem tekur til þeirra réttarreglna sem snerta með 

einhverjum hætti stöðu eða starfsemi fjölmiðla og það réttarumhverfi sem fjölmiðlar og 

fjölmiðlamenn búa við. Fjölmiðlaréttur tekur á samskiptum fjölmiðla við almenning og 

réttindum þeirra, ásamt því að fjalla um ábyrgð fjölmiðla í samfélaginu.111 Skoðana- og 

tjáningarfrelsið, sem líkt og komið hefur fram nýtur verndar í 73. gr. stjskr., er einn helsti 

grundvöllur í starfi fjölmiðla. Starf fjölmiðla er einn af hornsteinum allra lýðræðisríkja og 

mikilvægt er að standa vörð um störf þeirra. MDE hefur í dómaframkvæmd sinni margsinnis 

fjallað um mikilvægi fjölmiðla í opinberri umræðu og kom þetta meðal annars fram í máli 

Þorgeirs Þorgeirssonar gegn Íslandi en þar sagði dómurinn: 

Ekki er það einungis hlutverk fjölmiðla að koma á framfæri upplýsingum og hugmyndum 
heldur er það einnig réttur almennings að taka á móti þeim. Væri þessu ekki þannig farið 
væri fjölmiðlum gert ómögulegt að inna af hendi hlutverk sitt sem “varðhundar 
almennings”.112 

Með þessum orðum er MDE í raun að undirstrika það sem fram kemur í orðalagi 10. gr. MSE 

varðandi það að rétturinn nái til þess frelsis sérhvers manns að taka við upplýsingum og 

hugmyndum. Þetta er ekki síður mikilvægur þáttur en upplýsingafrelsið sem ákvæðið veitir. 

Dómurinn ítrekaði afstöðu sína í máli Castelis gegn Spáni en þar sagði: 

Frelsi fjölmiðla tryggir almenningi auðvelt aðgengi að upplýsingum og auðveldar með 
því fólki að mynda sér skoðun á hugmyndum og sjónarmiðum pólitískra leiðtoga. Einnig 
gefur þetta stjórnmálamönnum færi á að bregðast við almannaáliti. Þar með er öllum gert 
kleift að taka þátt í frjálsri pólitískri umræðu sem einmitt er kjarni lýðræðisríkja. 

Þessi viðhorf MDE óma í allmörgum málum sem koma til kasta dómstólsins. Taka verður 

undir þau sjónarmið að opinber fjölmiðlaumræða um stjórnmál sem og önnur þjóðfélagsmál 

er mikilvægur þáttur í öllum lýðræðisríkjum.  

8.1 Lagaumhverfi íslenskra fjölmiðla 

Í frumvarpi með lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 (hér eftir fml.) kom fram að stefnt væri að 

því, í fyrsta skipti, að setja heildstæða löggjöf um fjölmiðla og starfsemi þeirra á Íslandi.113 

Veitendur fjölmiðlaþjónustu skulu í allri sinni starfsemi halda lýðræðislegum 

grundvallarreglum í heiðri, virða tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins segir í 26. gr. fml. 

                                                
111 Páll Sigurðsson (1997). Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna. Bls. 21-22. 
112 MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) mgr. 63. 
113 Frumvarp til laga um fjölmiðla. Þskj. 215, 139. löggjafarþing, 198. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0215.html. Sótt á vefinn 12.02.2016. 
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Fram kom í athugasemdum með frumvarpinu að í ljósi þess að um væri að ræða grunngildi 

faglegrar fjölmiðlunar skyldi ákvæðið verða nokkuð ítarlegra en samsvarandi ákvæði 8. gr. í 

þágildandi útvarpslögum nr. 53/2000. Þá voru ennfremur nokkur ákvæði eldri laga sameinuð 

undir einum hatti í 36. gr. fml.  sem kveður á um að ef rangt er farið með staðreyndir eða 

frásögn er með einhverjum hætti efnislega röng þá hefur sá aðili er ummælin beinast að rétt til 

andsvara eða leiðréttingar beri svo undir. Við setningu nýju laganna þótti ekki ástæða til þess 

að hverfa frá þeirri hefð sem tíðkast hefur lengi hér á landi að flutningsmaður í 

ljósvakamiðlum og höfundur ritað efnis í prentmiðlum ber ábyrgð á því, að nánari skilyrðum 

uppfylltum. Til skoðunar kom að létta á ábyrgð blaða- og fréttamanna ef til stjórnvaldssekta 

kæmi en sú leið var ekki farin.114  

8.1.1 Höfundaábyrgð 

Í nýju fjölmiðlalögunum er notast við sömu ábyrgðarreglur og voru áður í prentlögunum, 

reglur sem eru byggðar á belgíska ábyrgðarkerfinu. Samkvæmt belgíska kerfinu er gert ráð 

fyrir því að aðeins einn aðili verði gerður ábyrgur að lögum vegna tiltekins efnis í fjölmiðli, 

þó getur sameiginleg ábyrgð komið til álita í vissum tilfellum. Jafnframt er í kerfinu mælt 

fyrir um ákveðna ábyrgðarröð. Er þessu fyrirkomulagi ætlað að slá vörð um prentfrelsið með 

því að sporna við eftirgrennslan yfirvalda svo sem til verndar heimildarmönnum. Í 

frumvarpinu segir þó einnig að einn tilgangur þessa sé að megi með skjótum og virkum hætti 

ná til þess sem telst sekastur.115 

Um ábyrgð á hljóð og myndefni er fjallað í 50. gr. fml. en þar segir í a – lið 1. mgr.  

Einstaklingur sem tjáir sig í eigin nafni, flytur eða miðlar efni sem hann hefur sjálfur 
samið eða flytur efni samið af öðrum samkvæmt eigin ákvörðun ber á því ábyrgð sé hann 
heimilisfastur hér á landi eða lúti íslenskri lögsögu á öðrum grundvelli. 

Í c – lið sömu greinar segir að í öðrum tilvikum beri ábyrgðarmaður116 fjölmiðils ábyrgð á 

efni sem miðlað er. Þá segir í 2. mgr. að fjölmiðlaveita skuli bera ábyrgð á stjórnvaldssektum, 

fésektum og skaðabótum sem starfsmanni hennar kann að vera gert að inna af hendi.  

Ákvæði 51. gr. um ábyrgð á ritefni er svipað að innihaldi en þar segir í a – lið 1. mgr.  

Einstaklingur ber ábyrgð á því efni sem hann ritar í eigin nafni eða merkir sér með 
augljósum hætti sé hann heimilisfastur hér á landi eða lúti íslenskri lögsögu á öðrum 

                                                
114 Frumvarp til laga um fjölmiðla. Þskj. 215, 139. löggjafarþing, 198. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0215.html [Sótt á vefinn 11.05.2015. 
115 Frumvarp til laga um fjölmiðla. Þskj. 215, 139. löggjafarþing, 198. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0215.html [Sótt á vefinn 11.05.2015. 
116 Ábyrgðarmaður er skilgreindur sem sá aðili sem ber ritstjórnarlega ábyrgð sbr. 3. tölul. 1. mgr. 2. gr. fml. 
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grundvelli. Sé ritefni réttilega haft eftir nafngreindum einstaklingi ber sá sem það er haft 
eftir ábyrgð á eigin ummælum hafi hann samþykkt miðlun þeirra og sé annaðhvort 
heimilisfastur hér á landi eða lúti íslenskri lögsögu á öðrum grundvelli. 

Þá er c – liður 1. mgr. 51. gr. sem og 2. mgr.  samhljóða c – lið  1. mgr. og 2. mgr. 51. gr. 

Ákvæðunum er því ætlað að veita fjölmiðlamönnum sömu, eða svipaða vernd, óháð þeim 

miðli sem þeir starfa við. 

Til þess að fjölmiðlar geti innt hlutverk sitt af hendi er mikilvægt að skýr rammi sé um þá 

ábyrgð sem  höfundar efnis gefa frá sér. Komið hefur til þess í íslenskri dómaframkvæmd að 

höfundi efnis hefur verið gert að inna af hendi umtalsverðar upphæðir vegna fréttaumfjöllunar 

um ákveðin mál og getur slíkt haft mikil kælingaráhrif, sbr. umfjöllun í kafla 5.1.5. 
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9 Dómaframkvæmd MDE gegn íslenska ríkinu 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur í nokkur skipti haft til meðferðar mál gegn íslenska 

ríkinu vegna ætlaðra brota gegn 10. gr. MSE. Í ritgerðinni hefur þegar verið vikið nokkuð að 

máli Þorgeirs Þorgeirssonar sem hefur frá uppkvaðningu dómsins haft nokkuð fordæmisgildi. 

Hér verða dómar MDE sem fallið hafa í málum gegn íslenska ríkinu frá árinu 2000 teknir til 

skoðunar.  

9.1 Kjartan Gunnarsson 

Í Hrd. 272/2000 taldi opinber persóna, valdamikill maður í íslensku stjórnmálalífi, taldi að 

ummæli sem birtust í blaði hefðu brotið gegn rétti hans til æru- og mannorðsverndar skv. 8. 

gr. MSE. 

Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, höfðaði mál á gegn Sigurði 
G. Guðjónssyni vegna ummæla greinilega ættu við stefnanda málsins. Ummælin snéru að 
því að ekki væru allir jafnir þegar kæmi að lánveitingum frá forkólfum fjármálaráðs 
flokksins og að ákvarðanir byggðust fremur á hagsmunum sparisjóðanna en því hvað 
væri Sjálfstæðisflokknum fyrir bestu. Hæstiréttur tók fram í niðurstöðum sínum að í ljósi 
stöðu sinnar þyrfti Kjartan að sæta því að um hann yrði fjallað á opinberum vettvangi.  

Niðurstaða Hæstaréttar er hér í samhengi við það sem sjá má í dómaframkvæmd MDE sem 

rakin hefur verið í ritgerðinni.  Ennfremur taldi dómurinn að, í ljósi erfiðrar sönnunarfærslu 

vegna bankaleyndar, líta yrði svo á að um gildisdóm væri að ræða. Sigurður var því sýknaður 

af öllum kröfum. Kjartan kærði málið til MDE sem tók málið til ákvörðunar um 

meðferðarhæfi. 

Við skoðun sína taldi MDE að í ljósi stöðu Kjartans væri eðlilegt að vernd sú sem 8. gr. MSE 

er ætlað að veita myndi víkja fyrir þeim ríku hagsmunum sem almenningur hafði af þeirri 

umfjöllun sem fram fór og nyti verndar 10. gr. MSE og vísaði þar til dómaframkvæmdar 

sinnar svo sem í máli Lingens gegn Austurríki. Taldi dómstóllinn að ekki væru nægjanlegar 

forsendur uppi fyrir því að taka til skoðunar hvort brotið hefði verið gegn rétti Kjartans til 

friðhelgi einkalífsins skv. 8. gr. MSE og var því þeim hluta kærunnar vísað frá dómi.117 

9.2 Björk Eiðsdóttir 

Í máli Hrd. 328/2008 var Björk Eiðsdóttur stefnt af eiganda nektardansstaðarins Goldfinger 

vegna ummæla sem birtust í tímaritinu Vikunni. Í greininni sem ummælin birtust í var því 

meðal annars haldið fram að vændi væri stundað á staðnum og lagt væri að stúlkunum sem 
                                                
117 Ákvörðun um meðferðarhæfi kæru nr. 4591/04: Kjartan Gunnarsson gegn Íslandi. Sjá: 
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/MDE_Kjartan_Gunnarsson.pdf.  
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þar störfuðu sem dansarar að stunda einnig vændi. Deilt var um það hvort Björk bæri ábyrgð á 

ummælunum sem sum hver fælu í sér ásökun um refsiverða háttsemi. Hæstiréttur taldi að með 

ummælunum væri verið að staðhæfa um staðreynd fremur en að um gildisdóm væri að ræða 

og var Björk því gert að greiða 500.000kr í miskabætur auk þess sem henni var gert að birta 

forsendur og niðurstöður dómsins í næsta tölublaði Vikunnar.  

Björk taldi tjáningarfrelsi sitt skert með dómi Hæstaréttar og kærði því málið til MDE. Dómur 

í máli Bjarkar Eiðsdóttur gegn Íslandi gekk þann 10. júlí 2012 en í dómnum segir: 

Í dómi Hæstaréttar var kæranda ekki gefið færi á því að sýna fram á að hún hefði verið í 
góðri trú er varðandi þær staðhæfingar um staðreyndir sem hún var sakfelld fyrir og í ljósi 
þessa getur dómurinn ekki fallist á þá röksemd ríkisins að kærandi hafi látið undir höfuð 
leggjast að kanna sannleiksgildi þeirra ásakana sem viðmælandi hafði frammi.118 

MDE telur að Hæstarétti hafi yfirsést að gefa Björk færi á að bera fyrir sig þá vörn sem felst í 

því að blaðamaður starfi í góðri trú þess efnis að þær staðhæfingar sem hún viðhafði í 

blaðagrein sinni væru sannar. Dómurinn ítrekaði einnig það sem fram hefur komið í 

dómaframkvæmd hans um mikilvægi fjölmiðla og hlutverki þeirra sem varðhundi almennings 

og sagði: 

Refsing blaðamanna fyrir milligöngu um miðlun staðhæfinga annarra í viðtali torvelda 
með alvarlegum hætti framlag fjölmiðla til umræðu um efni sem eiga brýnt erindi við 
almenning og á ekki að beita nema brýn ástæða sé fyrir hendi.119 

Hæstiréttur virðist alveg hafa litið framhjá þessu fordæmi sem segja má að sé fyrir löngu 

orðið rótgróið í dómaframkvæmd MDE.120 Við skoðun á dómi Hæstaréttar er í raun lítinn 

rökstuðning að finna sem samræmst getur þeim viðmiðum sem dómar MDE hafa sett með 

fordæmum sínum.  

9.3 Erla Hlynsdóttir (1) 

Annað, og nokkuð sambærilegt, mál sem tengdist umfjöllun um deilur milli “strípikónga” 

sem birtust í grein um kæru vegna líkamsárásar sem átti sér stað á nektardansstað í 

Héraðsdómi E-5265/2009.  

Stefnandi hafði samband við blað þar sem Erla Hlynsdóttir starfaði og óskaði eftir viðtali 

varðandi atburði sem áttu sér stað á skemmtistaðnum Strawberries. Í framhaldinu var 

greinin birt með samþykki stefnanda auk þess sem Erla leitaði viðbragða hjá D en á hann 

                                                
118 MDE, Björk Eiðsdóttir gegn Íslandi, frá 10. júlí 2012 (46443/09) mgr. 76-78. 
119 MDE, Björk Eiðsdóttir gegn Íslandi, frá 10. júlí 2012 (46443/09) mgr. 80. 
120 Sbr. MDE, Observer og Guardian gegn Bretlandi, frá 26. nóvember 1991 (13585/88) mgr. 59. 
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voru bornar ýmsar sakir af stefnanda. Ummælin sem Erla hafði eftir voru orðrétt höfð eftir 

viðmælendum hennar. Stefnandi höfðaði mál á hendur Erlu vegna ummæla sem höfð voru 

eftir D og krafðist 2.000.000kr í miskabætur. Héraðsdómur leit svo á að þau ummæli sem 

höfð voru um stefnanda væru til þess fallin að vekja þau hughrif hjá lesendum að 

stefnandi væri með skipulögð glæpasamtök á sínum snærum. Dómurinn vísaði því næst til 

þess að Erla hefði ekki sýnt fram á það að sú staðhæfing sem höfð var eftir 

viðmælandanum væri sönn og féllst dómurinn því á kröfur stefnda þess efnis að í 

ummælunum fælist ærumeiðandi aðdróttun skv. 235. gr. almennra hegningarlaga. 

Ummælin voru ómerkt og Erlu gert að greiða 200.000 kr. í miskabætur, 150.000kr vegna 

birtingar dómsorðs í dagblaði og málskostnað stefnanda að fjárhæð 350.000 kr., alls 

700.000kr. Héraðsdómur vísaði í niðurstöðum sínum til máls Bjarkar Eiðsdóttur Hrd. 

328/2008. 

Erla kærði niðurstöðu héraðsdóms til MDE og taldi að með dómnum hefði verið brotið 

gegn tjáningarfrelsi hennar. Í máli Erlu Hlynsdóttur gegn Íslandi (1) ítrekaði MDE enn 

einu sinni þá afstöðu sína að blaðamenn væru varðhundar almennings og að umfjöllun 

þeirra um mikilvæg mál í formi viðtala væri ein mikilvægasta leið þeirra til að inna 

hlutverk sitt af hendi. Þá sagði dómurinn: 

Með því að refsa blaðamanni fyrir það að miðla fullyrðingum sem hafðar eru eftir öðrum 
í viðtali verða settar verulegar tálmanir á framlag blaðamanna til mikilvægrar 
þjóðfélagsumræðu. Metur dómurinn það sem svo að blaðamaðurinn hafi unnið í góðri trú 
og af heiðarleika sem búast má við af ábyrgum blaðamanni.121 

MDE fellir hér annan áfellisdóm gegn íslenska ríkinu  með vísan til rótgróinna 

dómafordæma sinna sem sett voru með túlkun dómsins á gildandi ákvæðum MSE. Þá var 

ennfremur lögð áhersla á það hjá MDE að hinar umdeildu staðhæfingar væru byggðar á 

frásögn annars manns í viðtali. 

9.4 Erla Hlynsdóttir (2) 

Erla Hlynsdóttir var aftur dregin fyrir dóm vegna ummæla sinna um H, konu sakbornings í 

kynferðisbrotamáli í Hrd. 104/2009. Hæstiréttur sýknaði hana af flestum ákæruliðum en eftir 

stóðu ummæli sem voru svohljóðandi: 

„ ... ekki við hæfi að sú sem veiðir fyrir hann vinni við grunnskóla.” 

                                                
121 MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 10. október 2012 (43380/10) mgr. 71-72. 
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Hæstiréttur taldi að með þessum ummælum væri sterklega gefið til kynna að H hefði gerst sek 

um háttsemi er varði við refsivert athæfi og því bæri með vísan til 241. gr., sbr. 235. gr. 

almennra hegningarlaga að ómerkja ummælin. Komst dómstóllinn að þessari niðurstöðu í 

ljósi þess að ekki tókst að sanna að ummælin hefðu verið höfð eftir viðmælanda Erlu og hún 

væri því skaðabótaskyld.  

Erla kærði málið til MDE og taldi að með dómi Hæstaréttar hefði verið brotið gegn 

tjáningarfrelsi sínu með því að afskiptin hafi ekki verið nauðsynlega í lýðræðisríki. 

Dómstóllinn vísaði til fordæma sinna, m.a. til máls Bjarkar Eiðsdóttur, og ítrekaði: 

Til þess að verndin sem felst í 8. gr. MSE komi til álita þarf brotið gegn friðhelgi 
einkalífsins að vera með þeim hætti að vegið væri alvarlega að heilindum þess er fyrir 
verður.122 

Ennfremur ítrekaði dómstóllinn mikilvægi hlutverka fjölmiðla áður en tekið var til 

umfjöllunar hvernig ummæli Erlu skyldu metin í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi voru í 

málinu.  

Ásakanir höfðu verið bornar upp gegn eiginmanni H og í kjölfarið var hafin rannsókn á 
þeim hjónum báðum. Ákært var í máli eiginmannsins en ekki í máli H en ummælin voru 
látin falla í samhengi við umfjöllun um málið. Enginn vafi leikur á því að umfjöllunin í 
heild átti brýnt erindi við almenning á Íslandi.123  

Dómurinn er afdráttarlaus í skoðun sinni að umfjöllunin hafi vissulega átt brýnt erindi við 

almenning enda alvarlegt mál. Til þess að sú vernd sem 10. gr. MSE felur í sér sem snýr að 

rétti blaðamanna til að miðla upplýsingum um málefni er varða almenning verði virk er gerð 

sú krafa að blaðamenn starfi í góðri og gæti þess að upplýsingarnar sem miðlað er séu 

byggðar á traustum staðreyndum ef hægt er.  

Hæstiréttur útskýrði ekki í dómi sínum hvernig ummælin mætti túlka sem svo að þau 
ýjuðu að því saknæmu athæfi né heldur væri vísað til nokkurra laga fella mætti athæfið 
undir.124 

Svo virðist því sem þarna standist forsendur Hæstaréttar ekki með hliðsjón af þriggja þrepa 

greiningunni í ljósi þess að ekki var vísað til þeirra laga er ummælin vörðuðu. Þá taldi MDE 

athugavert að sum ummælana voru af svipuðu meiði en Hæstiréttur tók þessi út fyrir en skýrir 

það í raun ekkert nánar í forsendum sínum hvers vegna það var gert. Eftir að hafa skoðað 

málið í heild var það mat dómsins að ummælin skyldu frekar teljast sem gildisdómur.  

                                                
122 MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 21. janúar 2015 (54125/10) mgr. 56. 
123 MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 21. janúar 2015 (54125/10) mgr. 60. 
124 MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 21. janúar 2015 (54125/10) mgr. 65. 
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Séu ummælin “veiðir fyrir hann” metin í samhengi við málið í heild liggur beinast við að 
telja þau gildisdóm fremur en fullyrðingu byggða á staðreyndum.125 

Að öllu virtu taldi MDE að Hæstiréttur hefði ekki byggt mál sitt á fullnægjandi rökum né 

heldur hefði dómstóllinn sýnt fram á að Erla ekki verið í góðri trú eða hagað sér í störfum 

sínum sem ábyrgur blaðamaður. Þegar af þeim sökum taldi MDE að brotið hefði verið gegn 

rétti Erlu sem 10. gr. MSE veitir henni. 

Af þessu er ljóst að þrátt fyrir að íslenska ríkið hafi í tveimur nýlegum málum fengið á sig 

dóma vegna mála er varða tjáningarfrelsi þá hefur lítið sem ekkert breyst í nálgun réttarins 

hvað úrlausn slíkra mála varðar.  

9.5 Erla Hlynsdóttir (3) 

Þriðja málið sem Erla Hlynsdóttir kærði til MDE var vegna dóms Hrd. 454/2009. Erla hafði í 

blaðagrein birt myndir af og fjallað um stefnanda áður en dómur féll í máli það sem honum 

var gefið að sök að hafa flutt inn kókaín sem ætlað var til söludreifingar. Eftir að sýknudómur 

gekk í Hæstarétti vegna málsins gerði stefnandi þá kröfu að ummælin yrðu ómerkt enda brytu 

þau gegn 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE. Hæstiréttur taldi rétt í ljósi sýknudómsins að ómerkja 

þau ummæli sem viðhöfð voru í greininni og dæmdi Erlu ásamt ritstjóra hennar til greiðslu 

miskabóta að fjárhæð 100.000kr auk greiðslu 50.000kr til að standa straum af kostnaði vegna 

opinberrar birtingar dómsins. 

Erla Hlynsdóttir kærði niðurstöðuna til MDE enda taldi hún að með greiðslu miskabóta og 

ómerkingu dómsins væri brotið gegn tjáningarfrelsi hennar, slík afskipti samræmdust ekki 

þeim kröfum sem gera á til þeirra afskipta sem heimil eru skv. 2. mgr. 10. gr. MSE. Dómurinn 

féllst á það að afskiptin ættu sér lagastoð í 235. gr. almennra hegningarlaga og samræmist það 

því þriggja þrepa greiningunni. Þá féllst MDE einnig á það að takmörkunin samræmdist einu 

af þeim lögmætum markmiðum sem mælt er fyrir um í 2. mgr., þ.e. til verndar mannorði eða 

réttindum annarra. Eftir stendur þá að taka þarf tillit til þess hvort afskiptin sem viðhöfð voru 

hafi verið nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Í ljósi þess að um var að ræða eitt af stærstu fíkniefnamálum sem upp hafa komið á Íslandi var 

það mat dómsins að umfjöllunin sem slík ætti vissulega erindi við almenning. Þær 

fullyrðingar sem settar voru fram voru að hluta til byggðar á ákæruskjalinu í málinu.  

Meta ber góða trú blaðamannsins á grunni þeirrar vitneskju og upplýsinga sem tiltækar 
voru á þeim tíma sem efnið er um ræðir var ritað. Af þeim ástæðum ræður það ekki 

                                                
125 MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 21. janúar 2015 (54125/10) mgr. 69.  
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úrslitum að umfjöllunarefnið var síðar sýknað af þeim ákærum sem lagðar höfðu verið 
fram.126 

Að þessu virtu taldi MDE ekki hægt að álasa Erlu fyrir að tilgreina ekki þá opinberu heimild 

sem kæruskjalið er. Með því að dæma Erlu til greiðslu miskabóta væri tjáningarfrelsi hennar 

skert óbeint. Til rökstuðnings vísar svo dómurinn mál Erlu sem hann hafði áður til meðferðar 

og dómur gekk í málinu 21. október 2014 um starfshætti ábyrgra blaðamanna. Forsendur 

Hæstaréttar til þess að dæma Erlu til greiðslu miskabóta þótti MDE ófullnægjandi og taldi að 

ekki hefði verið sýnt fram á nauðsyn þess  í lýðræðislegu þjóðfélagi að hefta tjáningarfrelsið 

með þeim hætti sem gert var.  

Ljóst er af því sem hér hefur verið reifað að aðferðafræði Hæstaréttar í þeim málum er 

dómurinn hafði til umfjöllunar í máli Bjarkar Eiðsdóttur og öllum málum Erlu Hlynsdóttur, 

auk héraðsdómsins sem féll gegn Erlu, var ekki í samræmi við þá aðferðafræði sem 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur verið að beita í þeim málum sem eru þar til umfjöllunar. 

Aðferðafræði íslenskra dómstóla þarf að færast nær þeirri sem beitt er í dómum MDE ef veita 

á tjáningarfrelsinu þá vörn sem 10. gr. ætlar.  

 

 

 

  

                                                
126 MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 2. september 2015 (54145/10) mgr. 71. 
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10 Tillögur um afnám refsiákvæða  

Líkt og fram hefur komið í ritgerð þessari þá hafa alþjóðleg samtök og stofnanir ályktað sem 

svo að afnema skuli án tafar öll refsiákvæði í lögum er varða ærumeiðingar. 

Lögð var fram þingsályktunartillaga árið 2006 þess efnis og ályktaði Alþingi að 

dómsmálaráðherra skyldi vinna að endurskoðun á XXV. kafla almennra hegningarlaga með 

það að sjónarmiði að refsingar vegna ærumeiðinga yrðu aflagðar.127 Í greinargerð sem fylgdi 

með var vísað til þess að vernd tjáningarfrelsis væri með árunum að aukast í samræmi við 

breytt viðhorf í alþjóðasamfélaginu. Ennfremur var vísað til þess að sum ákvæði 

hegningarlaga er varða ærumeiðingar stæðust tæplega stjórnarskránna eða alþjóðlegar 

skuldbindingar Íslands á sviði mannréttinda. Í greinargerðinni kom einnig fram sú skoðun að 

eðlilegra væri að réttarúrræði vegna ærumeiðinga væru á sviði einkaréttar en ekki refsiréttar, 

slíkt væri í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað í alþjóðasamfélaginu.  

Líkt og komið hefur fram í greinargerðinni í kafla 5.1.5 þar sem fjallað var um kælingaráhrif 

refsinga þá eru það einkum lagaákvæði sem kveða á um fangelsisdóma sem hafa slík áhrif. 

Alls er í níu ákvæðum almennra hegningarlaga að finna brot þar sem viðurlögin varða allt frá 

3 mánaða fangelsi til 2 ára fangelsi. Samkvæmt 234. gr. hgl. getur móðgun varðað allt að eins 

árs fangelsi en sé um aðdróttun að ræða skv. 236. gr. getur refsingin orðið allt að tveggja ára 

fangelsi. Ákvæði sem þessi brjóta gegn þeim viðmiðum sem sett hafa verið í 

dómaframkvæmd MDE og rakin hafa verið í greinargerðinni.128  

Þegar þingsályktunartillagan var fyrst lögð fram árið 2006 óskaði allsherjarnefnd Alþingis 

áliti refsiréttarnefndar um tillögu til þingsályktunar um afnám refsiákvæða vegna 

ærumeiðinga. Var það álit refsiréttarnefndar að í ljósi þeirrar þróunar sem rakin var í 

tillögunni  kæmi það til greina að fram færi heildstæð endurskoðun á ákvæðum almennra 

hegningarlaga um ærumeiðingar.129  

Einnig var leitað umsagnar ríkissaksóknara sem sagði í erindi sínu til Alþingis að tímabært 

væri að þau ákvæði hegningarlaga er um ræddi sættu heildstæðri endurskoðun með hliðsjón af 

þróun alþjóðlegra reglna m.a. með hliðsjón af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu.130 

                                                
127 Tillaga til þingsályktunar, 133. löggjafarþing 2006-2007. Þskj. 307 – 294. mál. 
128 MDE, Cumpana og Mazare gegn Rúmeníu, 10. júní 2003 (33348/96). 
129 Erindi refsiréttarnefndar nr. Þ 133/753, 26. janúar 2007. 
130 Erindi ríkissaksóknara nr. Þ 133/251, 24. nóvember 2006. 



 

 47 

Ekkert varð þó af þessari heildstæðu endurskoðun sem bæði refsiréttarnefnd og 

ríkissaksóknari töldu þá tímabært að vinna að.  

Í kjölfar þess að Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu þess efnis að Ísland skapi sér 

afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis131 var skipaður 

stýrihópur sem hafði það að markmiði að vinna að framgangi tillögunnar. Stýrihópurinn 

endurtók það sem hafði komið fram í þingsályktunartillögunni frá 2006 þess efnis að 

refsiákvæði í ærumeiðingarmálum sem kveða á um fangelsisdóma samræmist ekki 

nútímaviðhorfum í tjáningarfrelsismálum. Óskaði stýrihópurinn í kjölfarið eftir formlegu áliti 

refsiréttar innanríkisráðuneytisins á því hvort afnema ætti refsingar vegna ærumeiðinga í 

XXV. kafla hegningarlaga.132 

Líkt og fjallað var um í kafla 7 þá eru ennþá fjölmörg ákvæði í hegningarlögum sem kveða á 

um refsingar í ærumeiðingarmálum, hvort heldur er fangelsisdómur eða sektargreiðslur. Í 

formlegu áliti refsiréttarnefndar frá árinu 2012 var litið til dómaframkvæmdar á Íslandi 

undanfarin ár eða allt frá því að mannréttindakafla stjórnarskrárinnar var breytt árið 1995. Á 

því tímabili sem tekið var til skoðunar hafði í 21 máli af 36 verið krafist ómerkingar og 

miskabóta. Í 15 málum var gerð krafa um refsingu en Hæstiréttur féllst aðeins einu sinni á það 

í máli Hrd. 424/2009 sem reifaður var í kafla 7.133 Við þetta má bæta að í Héraðsdómi 

Austurlands í máli E-5/2013 var stefnda dæmd til greiðslu sektar í ríkissjóð, vegna ummæla 

sinna,ella sæta fjögurra daga fangelsi ásamt því sem hún var dæmd til greiðslu 800.000kr í 

málskostnað.134 

Refsiréttarnefnd leit einnig til ályktunar þings Evrópuráðsins og álita mannréttindanefndar 

Evrópu í rannsókn sinni. Í niðurstöðum nefndarinnar var litið til þeirra jákvæðu skyldu sem 

hvílir á aðildarríkjum bæði Mannréttindasáttmála Evrópu og Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna að standa vörð um friðhelgi einkalífsins. Þá var horft til þess að ekki 

hafði Hæstiréttur fallist á refsingu skv. ákvæðum hegningarlaga nema í eitt skipti, dómstóllinn 

færi heldur þá leið að bæta vægari úrræðum. Að öllu virtu var það mat nefndarinnar að til 

greina kæmi að afnema að hluta eða öllu leyti en þó aðeins ef tryggt yrði að þeir sem telji 

                                                
131 Tillaga til þingsályktunar, 138. löggjafarþing 2009-2010. Þskj. 688 – 383. mál.  
132 Innanríkisráðuneytið (2012). Afnám refsingar vegna ærumeiðinga í XXV. kafla almennra hegningarlaga nr. 
19/1940.  
133 Álit refsiréttarnefndar, 12. nóvember 2012. Sjá: https://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Alit-
refsirettarnefndar-IRR.pdf. 
134 Dómur Héraðsdóms Austurlands nr. E-5/2013. 
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vegið að æru sinni og mannorði njóti fullnægjandi verndarúrræða.135 Ekki hefur þó enn orðið 

af þeirri endurskoðun sem boðuð var árið 2012.  

 Í ljósi þeirra tveggja dóma sem nefndir eru hér að ofan þar sem fallist var á refsingar vegna 

ærumeiðinga og í samhengi við umfjöllun um þau kælingaráhrif sem slíkir dómar geta haft á 

tjáningarfrelsið verður að teljast allt sérstakt að refsiréttarnefnd sjái ekki mikilvægi þess að 

strax sé gripið til aðgerða til að sporna við þeirri þróun sem virðist vera að eiga sér stað. 

Líkt og fram kom í kafla 7 um kælingaráhrif þá eru það ekki einungis fangelsisdómar sem 

geta haft kælingaráhrif heldur einnig sá mikli kostnaður sem getur hlotist af rekstri máls fyrir 

dómi sem og þær bætur sem stefndu geta átt yfir höfði sér verði þeir fundnir sekir um 

ærumeiðingar.  

Píratar hafa í tvígang lagt fram frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum 

sem kveða á um afnám fangelsisrefsinga fyrir tjáningu skoðana og eru breytingarnar 

svohljóðandi: 

1. gr. 
Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 95. gr. laganna: 

a.      Orðin „eða fangelsi allt að 2 árum“ í 1. málsl. falla brott. 
b.      2. málsl. fellur brott. 

 
2. gr. 

Orðin „eða fangelsi allt að 3 mánuðum“ í 125. gr. laganna falla brott. 
 

3. gr. 
Orðin „eða fangelsi allt að 2 árum“ í 233. gr. a laganna falla brott. 

 
4. gr. 

Í stað orðanna „fangelsi allt að tveimur árum“ í 233. gr. b laganna kemur: sektum. 
 

5. gr. 
Orðin „eða fangelsi allt að 1 ári“ í 234. gr. laganna falla brott. 

 
6. gr. 

Orðin „eða fangelsi allt að 1 ári“ í 235. gr. laganna falla brott. 
 

7. gr. 
Eftirfarandi breytingar verða á 236. gr. laganna: 

a.     Í stað orðanna „fangelsi allt að 2 árum“ í 1. mgr. kemur: sektum. 
b.     Orðin „eða fangelsi allt að 2 árum“ í 2. mgr. falla brott. 

 
8. gr. 

Orðin „eða fangelsi allt að 1 ári“ í 240. gr. laganna falla brott. 

                                                
135 Álit refsiréttarnefndar, 12. nóvember 2012. Sjá: https://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Alit-
refsirettarnefndar-IRR.pdf. 
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Frumvarpið var lagt fram á 143. löggjafarþingi en ekkert rætt og var því lagt fram aftur 

óbreytt á 144. löggjafarþingi. Í greinargerðinni sem fylgdi var enn og aftur lögð áhersla á 

mikilvægi þess að íslensk löggjöf væri í takt við alþjóðlega staðla og dómaframkvæmd MDE 

sem hefur í auknu mæli gagnrýnt refsingar á sviði ærumeiðinga. Þá kom fram í 

greinargerðinni að flutningsmenn telji XXV. kafla hegningarlaga varðandi ærumeiðingar og 

brot gegn friðhelgi einkalífs ganga of langt á tjáningarfrelsið.136 

  

                                                
136 Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum, þskj. 596, 
310. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/0596.html. Sótt á vefinn 29. 
04.2016.  
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11 Niðurstöður 

Þrátt fyrir að flestir telji í dag að tjáningarfrelsið sé sjálfsagður partur af lífinu þá er það því 

miður ekki svo allstaðar í heiminum og á þetta frelsi víða undir högg að sækja. Ákvæði til 

verndar æru manna voru að finna í íslenskum lögum löngu áður en ástæða þótti til að setja 

sérstök ákvæði til verndar tjáningarfrelsinu, enda því oft settar skorður með vísan til þess að 

vernda friðhelgi einkalífs annarra. Allt þar til mannréttindakafli Stjórnarskráarinnar var tekinn 

til endurskoðunar höfðu ákvæði varðandi mannréttindi staðið nánast óbreytt frá 1874 og í 

frumvarpinu sem fylgdi með lögunum var tekið sérstaklega fram að endurskoðunin ætti að 

fara fram með hliðsjón af þeim alþjóðlegu mannréttindasáttmálum sem Ísland hafði gerst aðili 

að.  

Eins og gefur að skilja þá verður í umfjöllun um málefni annarra oft árekstrar á milli 

tjáningarfrelsisins og réttarins til verndar friðhelgi einkalífsins og þá vandast málið enda um 

jafn rétthá mannréttindi að ræða. Það getur reynst erfitt að meta það hvar vernd friðhelgi 

einkalífs skuli víkja fyrir réttinum til takmarkalausrar tjáningar en Mannréttindadómstóll 

hefur í dómaframkvæmd sinni skapað sér nokkuð skýrar vinnureglur með það að sjónarmiði 

að ná að skapa nokkurskonar jafnvægi á milli þessar mikilvægu mannréttinda. Dómstóllinn 

hefur í úrlausnum sínum túlkað ekki bara Mannréttindasáttmála Evrópu heldur hikar hann 

ekki við að vísa til annarra yfirlýsinga er varða mannréttindi svo sem 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna eða úrlausna annarra mannréttindadómstóla ef 

svo ber undir. Nú er það svo að aðild Íslands að alþjóðlegum mannréttindasamningum hefur 

haft nokkur áhrif á íslenskan rétt, sér í lagi eftir lögfestingu hans, til að mynda með aukinni 

beitingu mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar.  

Með aðild sinni að samningnum skuldbatt Ísland sig að þjóðarétti til að hlíta úrskurðum 

MDE. Mannréttindasáttmálinn er eflaust mikilvægastur þeirra alþjóðlegra samninga fyrir 

íslenskum rétti. Með aðild sinni hefur Ísland skuldbundið sig til þess að tryggja öllum innan 

ríkisins það frelsi og þann rétt sem sáttmálinn kveður á um.  

Tjáningarfrelsinu er veitt vernd í 10. gr. MSE og er í ákvæðinu að finna skilgreiningu á því í 

hverju frelsið felst en auk þess má í 2. mgr. finna tæmandi talningu tilvika þar sem 

réttlætanlegt er að setja frelsinu skorðu, að því gefnu að öll þrjú skilyrði sem þar eru nefnd 

séu uppfyllt. MDE hefur í dómaframkvæmd sinni tekið á miklum fjölda mála er varða 

tjáningarfrelsið og hefur sú framkvæmd að einhverju leyti þróað þau sjónarmið sem í 

sáttmálanum felast, í takt við tíma og tíðaranda. Þrátt fyrir þetta veitir dómstóllinn 
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aðildarríkjum ákveðið svigrúm við mat á málum sér í lagi með tilliti til mismunandi siðgæðis 

sem ríkt getur í þeim fjölmörgu aðildarríkjum samningsins. Dómstóllinn hefur ávallt markmið 

samningsins eða ákveðinna ákvæða samningsins að leiðarljósi við túlkun sína á tilteknum 

ákvæðum og beitir mjög framsækinni túlkun. Líkt og komið hefur fram í ritgerðinni þá hefur 

sú skoðun dómstólsins að tjáningarfrelsið sé einn af hornsteinum lýðræðisríkja verið marg 

ítrekuð og lögð áhersla á réttinn til að móttaka og miðla upplýsingum til þess að stuðla að 

framþróun lýðræðisins. Á það sérstaklega við um tjáningu er varðar stjórnmál eða aðra 

umræðu sem á brýnt erindi við almenning.  

MDE hefur í úrlausnum sínum beitt því sem mætti kalla þriggja þrepa greiningu. Þrepin þrjú 

eru tilvísun í þau þrjú skilyrði sem talin eru geta réttlætt takmörkun á tjáningarfrelsinu og talin 

eru í 2. mgr. 10. gr. MSE. Takmörkun skal vera lögum samkvæmt, stefna að lögmætu 

markmiði og vera nauðsynleg í lýðræðis þjóðfélagi. Í meiðyrðamálum víkur dómurinn ekki 

frá þessari þriggja þrepa greiningu og þurfa öll þrjú skilyrðin að vera uppfyllt til þess að 

takmörkun teljist réttlætanleg. MDE hefur lagt mikla áherslu á ítarlegan og greinargóðan 

rökstuðning þegar skilyrðin eru metin og ber lestur úrlausna dómsins þess augljós merki. 

Allar takmarkanir á tjáningarfrelsinu geta leitt til þess sem kallast kælingaráhrif, hvort heldur 

sé um að ræða refsingar eða háar skaðabætur. Til þess að sporna við þessum áhrifum hefur 

dómstóllinn í dómaframkvæmd sinni ítrekað mælst til þess að refsingum sem fela í sér 

fangelsun skuli aldrei beita í meiðyrðamálum og ennfremur mælist til þess að öll ákvæði í 

lögum aðildarríkja sem kveði á um slíkar refsingar skuli afnumin. Er þetta í takt við 

yfirlýsingar varðandi tjáningarfrelsið þar sem lögð hefur verið áhersla á að fangelsisdómar 

gtei aldrei talist réttlætanlegt úrræði í málum sem slíkum. Kælingaráhrifin sem slíkir dómar 

hafa eru ekki aðeins líkleg til að hafa áhrif á þann sem dóminn hlýtur heldur einnig aðra þá er 

hyggjast flytja fjalla um viðkvæm mál er varðað geta mikilvæga hagsmuni almennings. Í 

dómaframkvæmd sinni hefur MDE einnig tekið fram að fjárupphæðir sekta sem refsinga í 

ærumeiðingarmálum megi ekki vera það háar að þær fæli fjölmiðla frá því að fjalla um 

tiltekin mál. Dómstóllinn hefur í þessu samhengi fallist á það að réttlætanlegt hafi verið að 

setja tjáningarfrelsinu takmörk en hinsvegar talið að úrræðin sem beitt var, þ.e. óeðlilega háar 

bætur hafi verið úr hófi.  

Íslenskir dómstólar verða að taka mið af merkingu þeirrar dómaframkvæmdar sem MDE 

hefur gefið MSE ella er hætta á að vernd stjórnarskrárinnar verði minni en sú sem mælst er til 

í MSE.  
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Í almennum hegningarlögum er að finna allmörg ákvæði sem kveða á um að refsing í 

ærumeiðingarmálum varði fangelsisvist allt frá 3 mánuðum til 2 ára, eftir eðli brots og 

aðstæðum. Í ljósi þess sem að framan hefur verið rakið og með hliðsjón af efni ritgerðarinnar 

má telja víst að umrædd ákvæði hegningarlaga standist ekki þær kröfu sem gerðar eru í MSE 

og dómaframkvæmd MDE. Þá stangast ákvæðin bersýnilega á við yfirlýsingar þess efnis að 

ákvæði sem um er rætt skuli afnema án tafar. Þrátt fyrir það hefur engin þróun átt sér stað 

hvað þetta varðar. Þingsályktunartillögur hafa komið fram en hafa aldrei náð að rata rétta leið 

í gegnum þingið og daga því þar uppi og það þrátt fyrir yfirlýsingar refsiréttarnefndar þess 

eðlis að tímabært sé að taka þessi ákvæði til endurskoðunar. Meðal rökstuðnings sem notaður 

hefur verið til að halda í óbreytt ástand laganna er að refsiákvæðum laganna hafi aldrei verið 

beitt og ólíklegt verði að teljast að til þess komi. Í ritgerðinni eru tekin tvö dæmi þess að 

einstaklingur sé dæmdur til sektar í ríkissjóð ella skuli hann sæta fangelsi. Þessi þróun er 

hrollvekjandi. Sér í lagi í ljósi þess að Hæstiréttur virðist af einhverjum ástæðum ekki tileinka 

sér að fullu þau sjónarmið sem MDE beitir við úrlausn og greiningu mála er varða 

tjáningarfrelsi og ærumeiðingar. Þá er til að mynda sjaldgæft að þriggja þrepa greiningu sé 

beitt með jafn greinargóðum hætti og MDE gerir og hefur MDE ítrekað gert athugasemdir við 

röksemdafærslu Hæstaréttar í þeim málum sem rekin hafa verið þar gegn íslenska ríkinu.  

MDE hefur ekki haft til meðferðar mál er varðar tjáningarfrelsi einstaklings gegn íslenska 

ríkinu en hefur þó lagt línur hvað það varðar í dómaframkvæmd sinni og beitir við það þriggja 

þrepa greiningunni. Í þeirri öldu meiðyrðamála sem nú virðist ríða yfir Ísland er mikilvægt að 

löggjöfin verði skýrð með hliðsjón af þeim sáttmálum sem Ísland er aðili og ennfremur er 

mikilvægt að Hæstiréttur tileinki sér betur þá aðferðafræði sem MDE hefur lagt grunn að í 

úrlausnum sínum. Allar tálmanir á tjáningarfrelsinu eru til þess gerðar að hafa kælingaráhrif 

sem getur valdið því að erfitt getur reynst fjölmiðlum og öðrum að miðla upplýsingum er 

varða mikilvæga hagsmuni almennings.  

Lagt var upp með að svara rannsóknarspurningunni hvort íslensk meiðyrðalöggjöf standist 

kröfur alþjóðlegra mannréttindasamninga. Af því sem að framan er rakið má ætla að þrátt 

fyrir nokkrar framfarir á síðustu árum og misserum sé enn nokkru ábótavant hvað þetta 

varðar. Ennfremur hefur rannsóknin leitt í ljós að íslensk dómaframkvæmd hvað málefnið 

varðar á nokkuð í land með að uppfylla þau sjónarmið sem MDE hefur sett í 

dómaframkvæmd sinni og aðildarríkjum MSE ber að fylgja. 
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