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 I 

Útdráttur 
Óheimilar myndbirtingar á samfélagsmiðlum 
Hröð þróun samfélagsmiðla hefur leitt til þess að ýmis álitamál hafa vaknað í tengslum við 
persónuvernd einstaklinga. Megintilgangur ritgerðarinnar er að útskýra réttarstöðu einstaklings 
sem er ósáttur við myndbirtingu ljósmyndar á samfélagsmiðli, af sjálfum sér, þar sem annar 
einstaklingur ber ábyrgð á myndbirtingunni. Umfjöllunin er aðskilin hvað varðar réttindi 
einstaklingsins til friðhelgi einkalífs, sbr. 71. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 
og réttindi hans til persónuverndar, sbr. lög nr. 90/2018. Í upphafi ritgerðarinnar er álitamálið 
heimfært á gildissvið réttindanna og í kjölfarið eru möguleg úrræði greind. Þá er einnig 
umfjöllun um fjölbreytt álitamál í tengslum við myndbirtingar af börnum á samfélagsmiðlum. 
Markmið ritgerðarinnar er að vekja lesanda til umhugsunar um vandamálið sem 
nútímasamfélagið stendur frammi fyrir, hvað varðar persónuvernd einstaklinga í síbreytilegu 
umhverfi samfélagsmiðla. Ritgerðin gerir tilraun til þess að svara ýmsum álitaefnum, en helstu 
niðurstöður hennar eru eftirfarandi. Myndbirtingar á samfélagsmiðlum falla undir gildissvið 1. 
mgr. 71. gr. stjskr. Sé einstaklingur ósáttur við myndbirtingu má telja að hann geti höfðað 
dómsmál og meðal annars krafist þess að ljósmynd sé eytt. Þá getur myndbirting á 
samfélagsmiðlum einnig fallið undir gildissvið persónuverndarlaga, þó með því skilyrði að 
einstaklingur sé persónugreinanlegur á ljósmyndinni. Telji einstaklingur myndbirtingu fela í 
sér óheimila vinnslu getur hann meðal annars krafist þess að Persónuvernd gefi fyrirmæli um 
eyðingu ljósmyndar. Að lokum er vert að taka fram að höfundur komst að þeirri niðurstöðu að 
virða beri skoðanir barns, sem öðlast hefur þroska til þess að hafa skoðanir á myndbirtingum á 
samfélagsmiðlum, bæði með tilliti til friðhelgi einkalífs barnsins, sem og réttinda barnsins til 
persónuverndar. 
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Abstract 
Unauthorized image publishing on social media 
The rapid development of social media has led to a number of issues raised regarding the legal 
protection of an individuals’ right to privacy. The main purpose of the thesis is to explain the 
legal status of a person who is dissatisfied with image publishing on social media, when the 
person is identifiable on the image, and another person is responsible for the publishing. The 
discussion is kept separate regarding the individuals' rights to privacy, cf. Article 71 of the 
Constitution of Iceland no. 33/1944, and his rights under the protection of Act no. 90/2018. 
The thesis begins tracing the scope of the rights, and subsequently possible remedies are 
identified. There is also a discussion of diverse issues related to the display of children on social 
media. The aim of the thesis is to provide the reader with reflection on the problem that modern 
society faces in terms of personal protection of individuals, in the rapidly changing 
environment of social media. The thesis attempts to answer various issues, but its main 
conclusions are as follows. Unauthorized image publishing on social media falls within the 
scope of Paragraph 1. Article 71 of the Icelandic Constitution. If the image publishing is 
unauthorized the individual can consider instituting legal proceedings and, among other things, 
demand that the photograph be deleted. Furthermore, unauthorized image publishing on social 
media may also fall within the scope of Act no. 90/2018, provided that the individual is 
personally identifiable in the photograph. If the individual considers the image display to be 
unauthorized processing, he may, for example, require the Data Protection Authority to issue 
instructions for the deletion of the photograph. Finally, it is worth noting that the author 
concluded that it is necessary to respect a child’s opinion, when the child has acquired enough 
maturity to have an opinion on image publishing on social media, both in regard to the child's 
right to privacy, as well as the child's right under Act no. 90/2018. 
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1 Inngangur 
 

„Ég er að reyna að gera heiminn að opnari stað“  

Mark Zuckerberg 

 

Líklega hafa fæstir áttað sig á því að samfélagsmiðlar kæmu til með að verða grundvallarþáttur 

í nútímasamfélaginu þegar Mark Zuckerberg bjó til vefsíðuna Facebook árið 2004. Í kjölfarið 

tók við gríðarlega hröð þróun á miðlum sem í dag nefnast samfélagsmiðlar. Með komu 

samfélagsmiðlanna hafa orðið til ýmis álitamál, allt frá skattskyldu félaganna sem standa að 

rekstri miðlanna, yfir í réttarstöðu notenda samfélagasmiðlanna með persónuvernd einstaklinga 

að leiðarljósi. Samfélagsmiðlar eru starfræktir í gríðarlega mörgum löndum, þar sem ólík 

menning, ólíkar áherslur og ólík löggjöf ráða ríkjum. 

      Ritgerðin er skrifuð út frá afmörkuðu álitaefni; einstaklingi sem er ósáttur við myndbirtingu 

ljósmyndar á samfélagsmiðlum, af sjálfum sér, þar sem annar einstaklingur ber ábyrgð á 

leyfislausu myndbirtingunni. Í ritgerðinni er annars vegar fjallað um álitaefnið út frá réttinum 

til friðhelgi einkalífs og hins vegar réttinum til persónuverndar. Ástæða þess að umfjöllunin er 

aðskilin að þessu leyti, er sú að úrræði íslenska réttarkerfisins eru afar ólík á grundvelli friðhelgi 

einkalífs og persónuverndar. Höfundur leitast við að varpa ljósi á álitaefnið um óheimilar 

myndbirtingar á samfélagsmiðlum, sem hann telur eiga eftir að verða þrætuefni á komandi 

tímum, bæði í daglegu lífi einstaklinga, sem og fyrir dómstólum í ríkjum heimsins. Við skrif 

ritgerðarinnar hafði höfundur samband við Persónuvernd til þess að óska eftir upplýsingum um 

það hvort að stofnunin hafi fengið mál í tengslum við álitamál ritgerðarinnar. Það leiddi í ljós 

að Persónuvernd hefur einungis einu sinni úrskurðað í máli tengdu myndbirtingum á 

samfélagsmiðlum, en málið er reifað ítarlega í ritgerðinni. Heimfærsla ritgerðarinnar reyndist 

verulega flókin þar sem álitaefnið teygir sig yfir nokkur réttarsvið, auk þess að vera nýtt af 

nálinni, sem leiðir óhjákvæmilega til þess að fordæmi og heimildir eru af takmörkuðu magni. 

      Við skrif ritgerðarinnar varð höfundur þess var að álitaefnið brennur á mörgum, en það er 

greinilegt að einstaklingar eru orðnir meðvitaðir um mögulegar afleiðingar óheimilla 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum. Í ritgerð þessari útskýrir höfundur réttarstöðu einstaklinga 

sem eru ósáttir við myndbirtingar á samfélagsmiðlum, ásamt því að taka saman úrræði sem 

standa þeim til boða. Höfundur vonast eftir því að ritgerðin veki lesanda til umhugsunar um 

vandamálið sem nútímasamfélagið stendur frammi fyrir, hvað varðar persónuvernd 

einstaklinga í síbreytilegu umhverfi samfélagsmiðla. 
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2 Friðhelgi einkalífs 
Upphaf mannréttinda má rekja til náttúruréttarkenninga réttarheimspekinnar, þar á meðal 

kenninga John Locke. Í þeim fólst að menn hefðu ákveðin réttindi og ákveðið frelsi sem 

valdhöfum ríkisins væri óheimilt að skerða.1 Umræddar kenningar stóðu á þeim grunni að 

ríkisvald kæmi frá borgurum ríkisins og gegndu því hlutverki að varðveita líf og frelsi þeirra.2 

Mannréttindi nútímans fela ekki einungis í sér  grundvallarréttindi á borð við trúfrelsi, 

tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífs, heldur einnig réttindi einstaklinga til efnahagslegs og 

félagslegs öryggis. Mannréttindi teljast til mikilvægustu réttinda borgaranna, enda eru ákvæði 

þess efnis stjórnarskrárbundin í flestum lýðræðisríkjum heimsins. Þar er íslenska ríkið ekki 

undanskilið, en fyrsta stjórnarskrá landsins frá árinu 1874 innihélt mannréttindaákvæði sem 

voru í efnislegu samræmi við dönsku stjórnarskrána. Þrátt fyrir að upphaflegu 

mannréttindaákvæði Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) hafi gegnt 

hlutverki sínu var orðalag ákvæðanna barn síns tíma.3 Það leiddi til heildarendurskoðunar á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar sem fól í sér innleiðingu VII. kafla stjskr., en 

fyrrnefndur kafli veitir grundvallarákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu stjórnarskrárvernd. 

Vert er að taka fram að umræddur samningur var innleiddur í landslög með lögum nr. 62/1994 

(hér eftir MSE).4  

 

Friðhelgi einkalífs er verndað í 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE, en 1. mgr. ákvæðisins felur í sér 

að allir skuli njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Í samræmi við fyrri umfjöllun 

byggist umrætt ákvæði stjórnarskrárinnar á ákvæðum MSE, sem leiðir til þess að 

dómaframkvæmd landsins hefur óhjákvæmilega tekið mið af túlkun sáttmálans sem og túlkun 

Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir MDE) á ákvæðum hans.5 Í framkvæmd hefur 8. gr. 

MSE verið talin fela í sér verulega víðtækt gildissvið. Túlkun ákvæðisins hefur auk þess gengið 

langt í að leggja skyldur á aðildarríki að grípa til athafna til að tryggja vernd réttindanna.6 

Stefnumarkandi dómur þess efnis féll í máli Gaskin gegn Bretlandi,7 þar sem MDE lagði mat 

á það hvort að Bretland hafi brotið gegn skyldu sinni að tryggja friðhelgi einkalífs 

einstaklingsins. Málið fjallaði um aðgang kæranda að persónuupplýsingum um hann, sem 

                                                        
1 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 22. 
2 sama heimild 23. 
3 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útgáfa, Háskólaútgáfan 1999) 448–450. 
4 Björg Thorarensen (n. 1) 71. 
5 sama heimild 108, 286. 
6 sama heimild 286. Sjá einnig ákvörðun MDE, Schüssel v Austria App no 42409/98 (ECtHR, 21. febrúar 2002) 
og 57. mgr. í dómi MDE, von Hannover v Germany App no 59320/00 (ECtHR, 24. júní 2004). 
7 Gaskin v United Kingdom (1989) Series A no 160. 
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vörðuðu ákvarðanir yfirvalda um fósturdvöl hans í barnæsku, en bresk yfirvöld höfðu synjað 

honum um umræddan aðgang. Í kjölfarið voru kæranda ekki veitt úrræði til þess að fá úrlausn 

um réttmæti synjunarinnar. Dómstóllinn taldi ríkið hafa brotið gegn 8. gr. MSE þar sem 

kæranda voru ekki tryggð úrræði til þess að fá úrlausn um álitaefni sitt. 

 

2.1 Gildissvið 

Í ritgerð þessari leitast höfundur við að leggja mat á úrræði vegna óheimilla myndbirtinga á 

samfélagsmiðlum. Í upphafi þarf því að meta hvort að myndbirting á samfélagsmiðlum teljist 

falla undir gildissvið 1. mgr. 71. gr. stjskr. Við túlkun hugtaksins „friðhelgi einkalífs“ þarf 

aðallega að leggja mat á gildissvið hugtaksins „einkalíf“ þar sem hugtakið „friðhelgi“ hefur 

meðal annars verið rakið aftur til pólitískrar yfirlýsingar sem hefur verið talin réttindalega 

þýðingarlaus.8 Það er þó fremur afdráttarlaus ályktun, en telja má að „friðhelgi“ gegni því 

hlutverki að undirstrika mikilvægi réttindanna sem ákvæðið verndar.9 Hugtakið „einkalíf“ 

tekur til persónulegra haga einstaklings, þar á meðal auðkenna og sjálfsmyndar hans sem og 

annarra persónugreinanlegra einkenna.10 MDE staðfesti í máli Schüssel gegn Austurríki,11 að 

ljósmynd af einstaklingi félli undir hugtakið einkalíf, sbr. 8. gr. MSE. Dómstóllinn ítrekaði 

þessa túlkun í máli „von Hannover gegn Þýskalandi“.12 Af framangreindu má álykta að 

ljósmynd af einstaklingi falli undir gildissvið grundvallarréttinda hans til friðhelgi einkalífs, 

sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. Af því leiðir að álykta má að myndbirting á samfélagsmiðlum falli 

undir gildissvið fyrrnefnds ákvæðis. 

 

2.2 Friðhelgi einkalífs gegn tjáningarfrelsi 

Löggjafarvaldinu er heimilt að takmarka friðhelgi einkalífs ef brýna nauðsyn ber til vegna 

réttinda annarra, sbr. 3. mgr. 71. gr. stjskr. Ákvæðið gerir þó kröfu um að umrædd skerðing 

styðjist við sérstaka lagaheimild. Í dómaframkvæmd landsins hefur aðallega reynt á skerðingu 

skv. 3. mgr. 71. gr. stjskr. þegar kemur að samspili friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis, sbr. 

73. gr. stjskr.13 Skerðing tjáningarfrelsis er heimil með lagasetningu, þar á meðal vegna réttinda 

eða mannorðs annarra, enda teljist skerðingin nauðsynleg og í samræmi við lýðræðishefðir, 

sbr. 3. mgr. 73. gr. stjskr.  

                                                        
8 Björg Thorarensen (n. 1) 285. 
9 sama heimild. 
10 sama heimild 288. 
11 Schüssel v Austria App no 42409/98 (ECtHR, 21. febrúar 2002). 
12 von Hannover v Germany App no 59320/00 (ECtHR, 24. júní 2004) hér eftir „von Hannover gegn Þýskalandi“.  
13 Björg Thorarensen (n. 1) 285. 
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      Telji einstaklingur myndbirtingu af sjálfum sér óheimila, vaknar sú spurning hvort að 

aðilinn sem deildi myndinni geti borið fyrir sig tjáningarfrelsi, sbr. 1. mgr. 73. gr. stjskr. og 1. 

mgr. 10. gr. MSE. Ákvæðið hefur verið túlkað með þeim hætti að gildissvið þess nái til allra 

tjáningarforma, þar á meðal listrænnar tjáningar óháð formi,14 sbr. 2. mgr. 19. gr. SBSR.15 Með 

vísan til fyrrnefnds máls, „von Hannover gegn Þýskalandi“, hefur MDE staðfest að 

myndbirting falli undir gildissvið tjáningarfrelsis skv. 10. gr. MSE. Af framangreindu leiðir að 

myndbirting á samfélagsmiðlum fellur undir gildissvið grundvallarréttinda aðilans til 

tjáningarfrelsis. Af því leiðir að telji einstaklingur myndbirtingu óheimila er tilefni til þess að 

fara í hagsmunamat og leggja mat á hvor réttindin vegi þyngra, réttindi einstaklingsins á 

myndinni til friðhelgi einkalífs eða tjáningarfrelsi aðilans sem ber ábyrgð á myndbirtingunni. 

 

Við hagsmunamat friðhelgi einkalífs gegn tjáningarfrelsi er vert að skoða tilvik þar sem leyfi 

frá einstaklingi skortir bæði fyrir myndatöku og myndbirtingu. Í fyrrnefndu máli „von 

Hannover gegn Þýskalandi“, fór MDE í áhugavert hagsmunamat hvað varðaði réttindi 

einstaklings til friðhelgi einkalífs gegn réttindum fjölmiðils til tjáningarfrelsis. Þrátt fyrir að 

efnisatriði málsins séu ekki að öllu leyti sambærileg álitaefni ritgerðarinnar, þar sem um var að 

ræða leyfislausar myndatökur sem og myndbirtingar af opinberri persónu í fjölmiðlum, varpar 

dómurinn ljósi á sjónarmiðin sem liggja að baki hagsmunamatinu. Dómstóllinn tók fram að 

myndbirtingar af einstaklingi fælu í sér aðstæður þar sem réttindi og orðspor hans skiptu 

sérstöku máli. Í hagsmunamati dómstólsins um hvort vægi þyngra, friðhelgi einkalífs 

einstaklingsins eða tjáningarfrelsi aðilanna sem birtu myndinar, horfði dómstóllinn til þess 

hvort að myndbirtingin væri réttlætanleg á grundvelli almannahagsmuna og hvort myndefnið 

varðaði almenning. Dómstóllinn taldi réttindin til friðhelgi einkalífs, sbr. 8. gr. MSE, vegna 

óheimilla myndbirtinga gefa tilefni til þess að túlka ákvæði 10. gr. MSE þrengra en ella og taldi 

réttlætingar fyrir myndbirtingunni á grundvelli tjáningarfrelsis skorta. Niðurstaða dómstólsins 

var sú að Þýskalandi hefði borið skylda til þess að tryggja friðhelgi einkalífs einstaklingsins, 

sbr. 8. gr. MSE, og í því fælust meðal annars réttindi einstaklingsins til þess að stjórna 

myndbirtingum af sjálfum sér.  

      Vert er að taka fram að heimfærslan í umræddum dómi gerir ekki skýran greinamun á 

óheimilum myndatökum og óheimilum myndbirtingum. Í ljósi þess að kærandi var prinsessa 

af Mónakó, taldi dómstóllinn leyfislausar myndatökur vera hluta af því að vera opinber 

                                                        
14 sama heimild 358. 
15 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi árið 1976) 
Stjtíð. C, 10/1979. 
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persóna. Dómstóllinn gagnrýndi hins vegar háttsemi ljósmyndaranna og ónærgætni þeirra við 

myndatökurnar. Álykta má að niðurstaða dómstólsins, þess efnis að brotið hafi verið gegn 

friðhelgi einkalífs kæranda, sbr. 8. gr. MSE, hafi ráðist af aðstæðum í heild. En ljóst er að bæði 

myndatökurnar og myndbirtingarnar voru án leyfis einstaklingsins. 

     Af framangreindu leiðir að hagsmunamat dómstólsins leiddi til þess að friðhelgi einkalífs 

einstaklingsins á myndinni var talin vega þyngra en tjáningarfrelsi aðilans sem birti 

ljósmyndina. 

      Hvað varðar íslenska réttarframkvæmd er vert að líta til dóms Hæstaréttar Íslands frá 1. 

mars 2007, í máli nr. 278/2006 (hér eftir „Bubbi er fallinn“). Í umræddu máli voru teknar 

ljósmyndir af Bubba Morthens, án hans leyfis, og þær birtar á forsíðu tímarits sem og inni í 

því, samhliða umfjöllun um baráttu hans við fíkniefni. Það er einungis tilefni til þess að skoða 

afmarkaðan hluta málsins, þ.e. hagsmunamat dómstólsins um samspil friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsis. Í dóminum segir meðal annars: 

 

Þegar metnar eru þær skorður sem friðhelgi einkalífs setur tjáningarfrelsinu, sbr. 3. 
mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar, skiptir grundvallarmáli hvort hið birta efni, myndir 
eða texti, geti talist þáttur í almennri þjóðfélagsumræðu og eigi þannig erindi til 
almennings. Þær myndir sem hér eru til umfjöllunar tengjast á engan hátt slíkri 
umræðu. 

 

Umræddar ljósmyndir voru teknar af einstaklingnum þegar hann sat í bifreið sinni á rauðu ljósi 

í Reykjavík. Dómstóllinn taldi að einstaklingurinn hafi mátt vænta þess að friðhelgi hans til 

einkalífs yrði virt og taldi tilgang myndbirtinganna einungis hafa ætlað að auka sölu tímaritsins. 

Hagsmunamat dómstólsins leiddi til þess að friðhelgi einkalífs einstaklingsins á 

ljósmyndunum, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr., var talin vega þyngra en tjáningarfrelsi aðilans sem 

birti ljósmyndirnar, sbr. 1. mgr. 73. gr. stjskr. 

      Af framangreindu má álykta að þegar að myndbirting á samfélagsmiðlum er með öllu 

leyfislaus, það er bæði myndatakan og myndbirtingin, sbr. umræddir dómar, þá vegi réttindi 

einstaklings til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. þyngra en tjáningarfrelsi aðilans 

sem birti myndina, sbr. 1. mgr. 73. gr. stjskr. Vert er að taka fram að ályktunin gengur út frá 

þeirri forsendu að almannahagsmuni skorti. Í ljósi þess að almannahagsmunir voru ekki taldir 

vera til staðar í fyrrnefndum dómum, sem vörðuðu opinberar persónur gegn fjölmiðlafrelsi, má 

álykta að gríðarlega mikið þyrfti til að koma svo dómstólar teldu almannahagsmuni vera til 

staðar hvað varðar álitaefni ritgerðarinnar, myndbirtingar almennra einstaklinga á 

samfélagsmiðlum. Af því leiðir að telja má leyfislausar myndatökur sem og myndbirtingar af 
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einstaklingum á samfélagsmiðlum til þess fallnar að brjóta gegn friðhelgi einkalífs þeirra, sbr. 

1. mgr. 71. gr. stjskr. 

      Það reynist hins vegar ótækt að draga afdráttarlausar ályktanir varðandi tilvik þar sem 

myndataka var með leyfi en myndbirting óheimil, þar sem dómafordæmi skortir. Telja má að 

fjölmörg sjónarmið geti komið til álita í þeim efnum, þar á meðal mögulegur höfundaréttur. 

Umrædd réttarstaða er hins vegar skýrari á grundvelli persónuverndarlaga og því er tilefni til 

þess að vísa til 3.4.1 kafla ritgerðarinnar. 
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3 Persónuvernd 
Á undanförnum áratugum hefur þjóðfélagið tekið örum breytingum, þá sérstaklega á sviði 

nútímatækni. Þróunin hefur falið í sér aukna möguleika hvað varðar öflun og skráningu 

persónuupplýsinga sem hefur leitt til aukinnar þarfar á verndarúrræðum á grundvelli friðhelgi 

einkalífs.16 

      Rétturinn til friðhelgi einkalífs samkvæmt 71. gr. stjskr. felur í sér réttindi einstaklings til 

persónuverndar.17 Fyrrnefnt ákvæði leggur meðal annars skyldu á ríkið að setja löggjöf um 

öflun, skráningu og meðferð persónuupplýsinga, bæði vegna háttsemi stjórnvalda sem og 

einstaklinga.18 Telja má að ríkið hafi uppfyllt þá skyldu með setningu laga nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (hér eftir pvl. eða persónuverndarlög) sem nýlega 

tóku gildi. Lögin byggja á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 frá 27. apríl 2016, 

sbr. 1. mgr. 2. gr. pvl., en reglugerðin var einnig lögfest sem fylgiskjal með fyrrnefndum lögum 

(hér eftir reglugerð). Markmið reglugerðarinnar var að samræma regluverk aðildarríkja 

Evrópusambandsins, þar sem mikil réttaróvissa ríkti á sviði persónuverndar.19 

 

3.1  Lög um persónuvernd nr. 90/2018 
Persónuupplýsingar samkvæmt persónuverndarlögum, eru upplýsingar um persónu-

greinanlegan einstakling, en einstaklingur telst persónugreinanlegur meðal annars á grundvelli 

líkamlegra- , andlegra- og félagslegra þátta, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Lögin gera greinamun 

á almennum persónuupplýsingum, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. og viðkvæmum 

persónuupplýsingum, sbr. 3. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Viðkvæmar persónuupplýsingar eru taldar 

upp með tæmandi hætti í ákvæðinu og fela til að mynda í sér upplýsingar um atriði á borð við 

heilsufarsupplýsingar og lífkennaupplýsingar. Aðgreining á milli almennra og viðkvæmra 

persónuupplýsinga skiptir aðallega máli hvað varðar skilyrði laganna fyrir vinnslu 

persónuupplýsinga, en skilyrðin eru mun strangari þegar um er að ræða viðkvæmar 

persónuupplýsingar, sbr. 11. gr. pvl. Áður en gildissvið laganna er rakið, þar sem skilyrðin um 

„vinnslu persónuupplýsinga“ eru útskýrð nánar, er vert að taka fram að Persónuvernd hefur 

staðfest að andlitsmynd af einstaklingi sé ekki þess eðlis að teljast til viðkvæmra 

                                                        
16 Björg Thorarensen, „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“ í Björg Thorarensen 
o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (2. útgáfa, 
Bókaútgáfan Codex 2017) 287. 
17 Sjá dóm MDE, Leander v Sweden (1987) Series A no 116 og dóm MDE, Gaskin v United Kingdom (1989) 
Series A no 160 
18 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. 
19 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál, 4.2 kafli greinargerðar. 
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persónuupplýsinga.20 Hvað varðar almennar persónuupplýsingar má hins vegar álykta að ef 

ljósmynd er þess eðlis að hægt sé að greina einstaklinginn á myndinni þá teljist hún til 

persónuupplýsinga,21 sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Í því felst að ljósmyndir með almennri 

skírskotun, til dæmis þjóðlífsmyndir teknar úr fjarlægð, teljast ekki til persónuupplýsinga. Hins 

vegar er ljóst að sé einstaklingurinn aðalefni myndarinnar, og auk þess persónugreinanlegur, 

telst ljósmyndin til persónuupplýsinga.22 Af framangreindu má álykta að persónugreinanleg 

ljósmynd af einstaklingi teljist til persónuupplýsinga. 

      Við mat á því hvort að myndbirting á samfélagsmiðlum geti fallið undir gildissvið 

persónuverndarlaga, (sem og í umfjöllun ritgerðarinnar um lögin), verður á tíðum notast við 

hugtakanotkun persónuverndarlaganna, þ.e. ábyrgðaraðili og skráði. Sé álitaefni ritgerðarinnar 

heimfært á hugtökin er „ábyrgðaraðili“ sá einstaklingur sem birti ljósmyndina og „skráði“ sá 

sem er á ljósmyndinni. 

 

3.2 Gildissvið 

Með vísan til fyrri umfjöllunar má álykta að ljósmynd af einstaklingi teljist til almennra 

persónuupplýsinga, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Í kjölfarið þarf að leggja mat á það hvort að 

umræddar persónuupplýsingar falli undir gildissvið persónuverndarlaga. Gildissvið 

persónuverndarlaganna afmarkast við vinnslu persónuupplýsinga sem er sjálfvirk að hluta eða 

í heild, sbr. 1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl., og auk þess við vinnslu persónuupplýsinga, með öðrum 

aðferðum en sjálfvirkum, sem eru eða verða hluti af skrá, sbr. 2. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl. Í ljósi 

þess að orðið „skrá“ felur í sér skipulagt safn persónuupplýsinga sem uppfyllir ákveðin viðmið, 

sbr. 5. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. má álykta að myndbirting á samfélagsmiðlum falli ekki undir 2. ml. 

1. mgr. 4. gr. pvl. 

      Af framangreindu er ljóst að til þess að myndbirting á samfélagsmiðlum geti fallið undir 

gildissvið laganna þarf skilyrðið um „sjálfvirka vinnslu persónuupplýsinga“ að vera uppfyllt, 

sbr. 1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl.  

      Orðalagið „sjálfvirk vinnsla“ felur í sér að vinnslan fari fram á rafrænum vettvangi. Vinnsla 

telst sjálfvirk ef hún gerir aðila kleift að finna upplýsingar um einstakling án mikillar 

fyrirhafnar.23 Hugtakið „vinnsla“ er skilgreint í 4. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. sem aðgerð eða röð 

aðgerða þar sem persónuupplýsingar eru unnar, þar á meðal með dreifingu þeirra. Skilyrðið 

                                                        
20 Úrskurður Persónuverndar frá 8. mars 2018, í máli nr. 2017/1182 
21 „Myndbirtingar á Netinu“ (Persónuvernd) <https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-
spurningar-og-svor/myndbirtingar-a-netinu> skoðað 24. apríl 2019. 
22 sama heimild. 
23 Frumvarp pvl. (n. 19) athugasemdir við 4. gr. 
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um vinnslu samkvæmt ákvæðinu telst uppfyllt óháð því hvaða aðferð er notuð til þess að gera 

upplýsingarnar tiltækar.24  

      Persónuvernd hefur staðfest í úrskurði sínum frá 8. mars 2018, í máli nr. 2017/1182 (hér 

eftir „Myndbirting á Facebook“), að birting ljósmyndar á samfélagsmiðlinum Facebook, sem 

uppfylli skilyrðin að teljast til persónuupplýsinga, feli í sér sjálfvirka vinnslu 

persónuupplýsinga. Áður en lengra er haldið er tilefni til þess að reifa umræddan úrskurð, þar 

sem ítrekað verður vísað til hans í næstu köflum.  

      Málið varðaði myndbirtingu föður af barni sínu á samfélagsmiðlinum Facebook. Barnið 

var 15 ára gamalt og kvaðst ekki hafa veitt samþykki sitt fyrir myndbirtingunni og óskaði í 

kjölfarið eftir því að ljósmyndinni yrði eytt. Vert er að taka fram að umræddur úrskurður var 

kveðinn upp í gildistíð eldri laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

(hér eftir eldri pvl.), en með hliðsjón af athugasemdum við frumvarp núverandi laga má álykta 

að gildissvið nýju laganna taki almennt ekki efnislegum breytingum hvað varðar álitaefni 

málsins.25 Umræddur úrskurður staðfestir að myndbirting á samfélagsmiðlum falli undir 

gildissvið persónuverndarlaganna ef ljósmyndin er þess eðlis að teljast til persónuupplýsinga. 

Af framangreindu leiðir að myndbirting á samfélagsmiðlum af persónugreinanlegum 

einstaklingi fellur undir gildissvið persónuverndarlaganna, sbr. 1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl. 

 

3.3 Undantekning frá gildissviði 

Gildissvið laganna nær þó ekki til persónuupplýsinga sem varða eingöngu einkahagi 

einstaklings, eða til persónuupplýsinga sem eru eingöngu ætlaðar til persónulegra nota, sbr. 2. 

mgr. 4. gr. pvl. Því þarf að meta hvort að myndbirting á samfélagsmiðlum teljist varða 

einkahagi einstaklings eða sé einungis ætluð til persónulegra nota og falli þ.a.l. utan gildissviðs 

laganna. Umrætt ákvæði er í efnislegu samræmi við ákvæði 2. ml. 2. mgr. 3. gr. eldri pvl. og 

því er tilefni til þess að skoða heimfærslu Persónuverndar í fyrrnefndum úrskurði „Myndbirting 

á Facebook“. Persónuvernd horfði til þess að myndbirtingin átti sér stað á Facebook síðu sem 

var opin almenningi og lagði sérstaka áherslu á þá staðreynd að umrædd ljósmynd var 

opnumynd á samfélagsmiðlinum, sem fól í sér að ómögulegt var að takmarka aðgengi að henni.  

 

 

                                                        
24 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 399 – 280.  mál, athugasemdir við 3. gr., sbr. Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 
1029 – 622. mál, athugasemdir við 4. gr. Af síðarnefndum athugasemdum má álykta að núgildandi ákvæði sé ekki 
ætlað að breyta túlkun eldra ákvæðis.  
25 Frumvarp pvl. (n. 19) 
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Í úrskurðinum segir meðal annars: 

 
Eins og hér háttar til, og í ljósi þeirra sjónarmiða sem rakin eru í niðurlagi kafla 
3.1.1 í áliti nr. 5/2009 um samfélagsmiðla frá vinnuhópi fulltrúa 
persónuverndarstofnana ... þykir því ekki fært að líta svo á að vinnslan taki aðeins 
til persónuupplýsinga sem ætlaðar eru til persónulegra nota og er því hér um að 
ræða vinnslu persónuupplýsinga sem fellur undir gildissvið laga nr. 77/2000 og þar 
með valdasvið Persónuverndar. 

 

Telja má að tilvísun Persónuverndar í umræddan kafla í áliti vinnuhópsins, tengist niðurstöðu 

vinnuhópsins þess efnis að fjöldi notenda geti haft áhrif á það hvort að myndbirtingin teljist til 

persónulegra nota. Nánar tiltekið að aðgengi þriðja aðila, sem skortir tengingu við 

ábyrgðaraðila, geti leitt til þess að skilyrði undantekningarinnar teljist ekki uppfyllt.26  

      Af framangreindum úrskurði má álykta að ljósmynd af einstaklingi sem birt er á 

samfélagsmiðli teljist ekki eingöngu varða einkahagi hans eða eingöngu vera til persónulegra 

nota, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl.  

      Þó er vert að taka fram að Persónuvernd lagði sérstakt mat á aðgengi þriðja aðila að 

ljósmyndinni sem gefur tilefni til þess að velta upp spurningunni hvort að takmarkað aðgengi 

að ljósmynd á samfélagsmiðlum geti leitt til þess að myndbirtingin teljist eingöngu ætluð til 

persónulegra nota, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl., og falli þar af leiðandi utan gildissviðs laganna. 

Athugasemdir við frumvarp nýju persónuverndarlaganna leiða í ljós að gildissviði laganna er 

ekki ætlað að ná til notkunar samfélagsmiðla, að því marki sem vinnslan varðar einkahagi 

einstaklingsins, eða er einungis ætluð til persónulegra nota.27  

      Erfitt reynist að leggja heildarmat á túlkun 2. mgr. 4. gr. pvl., þar sem heimfærsla 

Persónuverndar er afmörkuð við málsatvik úrskurðarins, sem leiðir til þess að ofangreindri 

spurningu er ósvarað. Notendamöguleikar einstaklinga á samfélagsmiðlum verða greindir 

frekar í 4. kafla, en ótækt reynist að draga heildarályktun um mörkin á milli 1. mgr. og 2. mgr. 

4. gr. pvl. 

      Af framangreindu má álykta að það þurfi að fara fram hagsmunamat hverju sinni, hvort að 

myndbirting á samfélagsmiðlum teljist til „sjálfvirkrar vinnslu persónuupplýsinga“ og falli 

                                                        
26 Vinnuhópur fulltrúa persónuverndarstofnana, „Álit nr. 5/2009 um samfélagsmiðla“ 01189/09/EN. 
27 Frumvarp pvl. (n. 19) athugasemdir við 4. gr. Í 18. lið formála reglugerðarinnar kemur fram að gildissvið hennar 
nái ekki til vinnslu, sem sé einungis í þágu einstaklings eða fjölskyldu hans, t.d. notkun samfélagsmiðla. Í málinu 
„Myndbirting á Facebook“ taldi Persónuvernd myndbirtinguna ekki einungis til persónulegra nota, sbr. 2. ml. 2. 
mgr. 3. gr. eldri pvl., en ákvæðið er efnislega sambærilegt 2. mgr. 4. gr. pvl. Þar sem réttarframkvæmd skortir á 
grundvelli núverandi laga, og rökstuðningur Persónuverndar í fyrrnefndu máli er takmarkaður, reynist ótækt að 
afmarka hvað teljist varða „einkahagi“ eða „einungis ætlað til persónulegra nota“, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl. 
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undir gildissvið laganna, sbr. 1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl., eða teljist til persónulegra nota eða varði 

einungis einkahagi, og falli þar af leiðandi utan gildissviðs laganna, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl. 

 

3.4 Heimild fyrir vinnslu 
Í fyrri umfjöllun er búið að fara í gegnum gildissvið persónuverndarlaganna og skilyrði laganna 

um „vinnslu persónuupplýsinga“. Að því gefnu að myndbirting hafi falið í sér vinnslu 

persónuupplýsinga og falli þar af leiðandi undir gildissvið laganna þarf næst að meta hvort að 

vinnsla upplýsinganna uppfylli skilyrði laganna. Umrædd skilyrði eru rakin í 9. gr. pvl. og 

samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins verður eitthvað af tilgreindum sex skilyrðum að vera uppfyllt 

til þess að vinnslan teljist heimil. Hvað varðar álitaefni ritgerðarinnar telur höfundur einungis 

tilefni til þess að leggja mat á tvö þessara skilyrða. Annars vegar 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., en 

það felur í sér að hinn skráði hafi veitt samþykki sitt fyrir vinnslunni, og hins vegar 6. tl. 1. 

mgr. 9. gr. pvl., en það felur í sér að vinnslan hafi verið nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna. 

 

3.4.1 Samþykki 
Í fyrsta lagi er vert að horfa til skilyrðis 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. sem felur í sér samþykki fyrir 

vinnslu. Samþykki er óþvinguð og ótvíræð viljayfirlýsing einstaklings þess efnis að hann 

samþykki vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 8. tl. 1. mgr. 3. gr. pvl. Skilyrðið um samþykki felur 

í sér að vinnslan samrýmist vönduðum vinnsluháttum, að hún fari fram í málefnalegum tilgangi 

og að gætt sé að meðalhófi.28 Vinnsla á grundvelli samþykkis felur í sér að ábyrgðaraðili verður 

að geta sýnt fram á að samþykkið hafi verið veitt, sbr. 1. mgr. 10. gr. pvl. Það er þó hins vegar 

ekki skilyrði að samþykkið hafi verið skriflegt, heldur má einnig veita samþykki með 

munnlegri yfirlýsingu.29 Í málinu „Myndbirting á Facebook“ taldi Persónuvernd að umrædd 

vinnsla, þ.e. myndbirting, gæti einungis verið heimil á grundvelli samþykkis hins skráða. Í ljósi 

þess að samþykkið skorti var vinnslan talin óheimil. 

      Í ljósi álitaefnis ritgerðar, þ.e. myndbirting á samfélagsmiðlum, má telja að samþykkið yrði 

oftast veitt munnlega. Það leiðir til þess að ábyrgðaraðila gæti reynst erfitt að sanna tilvist 

samþykkisins. Vert er að taka fram að álykta má að Persónuvernd hafi talið sannað að samþykki 

hafi skort við myndbirtingu í margumræddu máli „Myndbirting á Facebook“, þar sem 

úrskurðinn skortir mat á fyrrnefndri sönnunarstöðu. Ef horft er framhjá álitaefninu um 

upphaflegt samþykki, um stundar sakir, er réttarstaða skráða skýr hvað varðar afturköllun 

                                                        
28 Frumvarp pvl. (n. 19) athugasemdir við 9. gr. 
29 sama heimild, athugasemdir við 10. gr., sbr. 32. liður formála reglugerðarinnar. 
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samþykkis, sbr. 3. mgr. 10. gr. pvl., en einstaklingi er heimilt að afturkalla samþykki sitt 

hvenær sem er. Reglugerðin gengur enn lengra og ítrekar að afturköllun samþykkis skuli vera 

jafnauðveld og veiting þess, sbr. 3. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar. Afturköllun samþykkis hefur 

hins vegar ekki áhrif á lögmæti vinnslunnar á tímabilinu sem samþykkið var til staðar, sbr. 3. 

mgr. 10. gr. pvl. Af framangreindu má álykta að um leið og aðili afturkallar samþykki sitt fyrir 

myndbirtingu beri ábyrgðaraðila að eyða ljósmyndinni af samfélagsmiðlum.  

      Fyrrnefnd sönnunarstaða upphaflegs samþykkis getur hins vegar orðið verulega flókin, þá 

sérstaklega ef skráði telur myndbirtinguna hafa valdið sér tjóni, því eðli málsins samkvæmt 

myndi afturköllun samþykkis og eyðing ljósmyndar af samfélagsmiðli ekki fela í sér 

heildarlausn á málinu. 

      Þá er vert að vísa til 2.2 kafla ritgerðarinnar, þar sem dregin var sú ályktun að leyfislausar 

myndatökur sem og myndbirtingar af einstaklingi á samfélagsmiðlum væru til þess fallnar að 

brjóta gegn friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. Í fyrrnefndum kafla var ótækt að draga 

ályktanir varðandi tilvik þar sem myndataka var með leyfi, en myndbirting án leyfis. 

Persónuvernd hefur hins vegar leyst úr umræddu álitaefni í úrskurði frá 3. febrúar 2015 í máli 

nr. 2014/1078. Í fyrrnefndu máli hafði einstaklingur gefið leyfi fyrir myndatöku vegna áhuga 

síns á fyrirsætustörfum, en hafði hins vegar ekki gefið samþykki fyrir birtingu ljósmyndanna á 

vefsíðu ábyrgðaraðilans. Þar sem skráði hafði ekki veitt samþykki fyrir myndbirtingunni var 

vinnslan talin óheimil. Af framangreindu má álykta að þrátt fyrir að einstaklingur hafi gefið 

leyfi fyrir myndatöku þá sé ábyrgðaraðila óheimilt að birta ljósmyndirnar án samþykkis, sbr. 

1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. 

 

3.4.2 Lögmætir hagsmunir 

Í öðru lagi er vert að horfa til skilyrðis 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. sem felur í sér að vinnslan sé 

nauðsynleg á grundvelli lögmætra hagsmuna ábyrgðaraðila. En telja má heimfærslu 

Persónuverndar á ákvæðinu í margumræddu máli „Myndbirting á Facebook“, fordæmi við 

túlkun 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl.30 Skilyrði ákvæðisins felur í sér að vinnsla sé heimil þegar hún 

er nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna sem ábyrgðaraðili gætir, þó mega hagsmunir eða 

grundvallarréttindi hins skráða ekki vega þyngra, sem og frelsi hans, þó einkum þegar skráði 

er barn. Ákvæðið er efnislega sambærilegt 7. tl. 1. mgr. 8. gr. eldri pvl. fyrir utan orðalagið 

„einkum þegar skráði er barn“.31 Í hagsmunamati sínu, í fyrrnefndu máli, telur Persónuvernd 

                                                        
30 Frumvarp pvl. (n. 19) athugasemdir við 9. gr. 
31 Vert er að taka fram að heimfærsla Persónuverndar tekur ekki mið af orðalaginu „einkum þegar skráði er barn“, 
þar sem orðalagið er nýmæli persónuverndarlaganna.  
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ábyrgðaraðila hafa lögmæta hagsmuni af því að birta ljósmynd af barni sínu, þ.e. skráða, á 

Facebook, en í ljósi þess að samþykki barnsins skorti voru hagsmunir þess taldir vega þyngra. 

Persónuvernd útskýrði hagsmunamatið ekki frekar en samkvæmt athugasemdum við 

lagafrumvarp nýju laganna, kemur fram að hagsmunir hins skráða geti einungis gengið framar 

hagsmunum ábyrgðaraðila þegar hinn skráði hafði ástæðu til að ætla að vinnslan væri 

takmörkuð.32 Af framangreindu má álykta að teljist ábyrgðaraðili hafa lögmæta hagsmuni af 

myndbirtingu þá vegi hagsmunir hans þyngra en hagsmunir skráða, nema í tilvikum þar sem 

a) skráði er barn, b) þar sem samþykki skráða skorti eða c) þegar skráði mátti ætla að vinnslan 

væri takmörkuð. 

      Höfundur taldi upphaflega ekki tilefni til þess að skoða umrætt skilyrði, um lögmæta 

hagsmuni ábyrgðaraðila, þar sem skilyrði ákvæðisins felur í sér „að vinnslan sé nauðsynleg“, 

en höfundur taldi myndbirtingar ábyrgðaraðila af einstaklingi á samfélagsmiðlum seint geta 

talist nauðsynlegar. Persónuvernd virðist hins vegar vera á öndverðum meiði og í umræddu 

máli taldi stofnunin að ábyrgðaraðili hefði lögmæta hagsmuni af því að birta ljósmynd af barni 

sínu á Facebook, jafnvel þó að hagsmunir barnsins gengju að lokum framar. 

      Það er ekki tilefni til þess að draga frekari ályktanir af framangreindu, en sjónarmið 

Persónuverndar hvað varðar skilyrði 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. varpa áhugaverðu ljósi á 

myndbirtingar á samfélagsmiðlum. 

  

                                                        
32 Frumvarp pvl. (n. 19) athugasemdir við 9. gr. 
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4 Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar eru vefsíður og smáforrit sem veita einstaklingi tækifæri til þess að búa til 

sinn eigin aðgang (e. profile) þar sem mögulegt er að deila fjölbreyttum upplýsingum með 

öðrum notendum ásamt því að hafa bein samskipti við þá.33 Þegar einstaklingur stofnar aðgang 

að samfélagsmiðli býr hann til opinn eða lokaðan aðgang, þ.e. frá sjónarhorni þriðja aðila, og 

myndar tengingu við aðra notendur sem gefur þeim í kjölfarið tækifæri á að fylgjast með virkni 

hvors annars.34 Í ljósi þess að álitamál ritgerðarinnar varðar myndbirtingar er sérstakt tilefni til 

þess að skoða samfélagsmiðla sem gera notendum kleift að birta ljósmyndir og deila þeim með 

öðrum notendum.35 Í umfjöllun um myndbirtingar á samfélagsmiðlum má til dæmis nefna 

samfélagsmiðlana Facebook og Instagram en sá fyrrnefndi hefur til að mynda rúmlega 1,5 

billjón virka notendur, nánar tiltekið daglega notendur.36  

 

4.1 Aðgengi að birtum ljósmyndum 

Heimfærsla Persónuverndar í máli „Myndbirting á Facebook“ gefur tilefni til þess að greina 

aðgengi einstaklinga að ljósmyndum sem birtar hafa verið á samfélagsmiðlum. Með vísan til 

fyrri umfjöllunar í 3.3 kafla ritgerðarinnar er ljóst að Persónuvernd taldi aðgengi einstaklinga 

að birtri ljósmynd skipta máli við mat á því hvort að myndbirtingin félli undir gildissvið 

persónuverndarlaga. Hér á eftir verða myndbirtingar á aðgangi notenda Facebook og Instagram 

skoðaðar nánar. Í þeirri umfjöllun verður einungis talið tilefni til þess að skoða einfaldaða 

mynd af myndbirtingum á samfélagsmiðlum, og því verður ekki horft til myndbirtinga sem 

eiga sér stað í lokuðum hópum á Facebook, skammtíma myndbirtinga (e. stories) o.fl.  

      Umræddir samfélagsmiðlar gera notendum kleift að stjórna aðgengi að birtum ljósmyndum 

á aðgangi sínum, þó einungis að ákveðnu leyti. Í fyrsta lagi er vert að horfa til aðgengis að 

birtri ljósmynd þegar tengsl eru á milli notenda. Báðir miðlarnir fela í sér að um leið og notandi 

hefur stofnað til tengsla við annan notanda, nefnt vinasamband hjá Facebook en fylgjandi hjá 

Instagram, leiða tengslin til þess að notendur hafa aðgengi að birtum ljósmyndum hvors annars. 

Þrátt fyrir tengslin getur notandi Facebook hins vegar stjórnað aðgengi notandans að birtri 

ljósmynd sinni, að undanskilinni opnumynd, kjósi hann að takmarka aðgengið handvirkt. Sú 

er hins vegar ekki raunin á Instagram, en tengslin fela í sér að birtar ljósmyndir verða 

                                                        
33 „Samfélagsmiðlar“ (Persónuvernd) <https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-
spurningar-og-svor/samfelagsmidlar> skoðað 1. maí 2019. 
34 Danah M Boyd og Nicole B Ellison, „Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship“ (2007) 13 
(1) Journal of Computer-Mediated Communication 210. 
35 „Samfélagsmiðlar“ (n. 33). 
36 „Investor relations“ (Facebook) <https://investor.fb.com/home/default.aspx> skoðað 5. maí 2019. 
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aðgengilegar viðkomandi notanda. Í öðru lagi er vert að horfa til aðgengis þriðja aðila að birtri 

ljósmynd. Notandi hjá Facebook getur stjórnað aðgangi þriðja aðila að öllum myndbirtingum 

sínum, að undanskilinni opnumynd sinni en hún er aðgengileg öllum notendum 

samfélagsmiðilsins, óháð tengslum.37 Notandi hjá Instagram stendur hins vegar frammi fyrir 

einföldu vali, annars vegar að aðgangurinn sé opinn þriðja aðila, eða hins vegar að aðgangurinn 

sé lokaður þriðja aðila.38  

      Af framangreindu vaknar sú spurning hvort að lokaðir aðgangar á Instagram sem og 

ljósmyndir með takmörkuðu aðgengi á Facebook teljist varða „einkahagi“ eða séu 

„einvörðungu ætlaðar til persónulegra nota“, og falli þar af leiðandi utan gildissviðs 

persónuverndarlaganna, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl. Í samræmi við fyrri umfjöllun reynist erfitt að 

afmarka umrætt ákvæði þar sem réttarframkvæmdin er takmörkuð. Í fyrrnefndu máli, 

„Myndbirting á Facebook“, er þó ljóst að Persónuvernd telur aðgengi þriðja aðila að 

ljósmyndinni geta skipt máli við mat á því hvort að myndbirtingin teljist til „vinnslu“ 

samkvæmt áskilnaði 1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl. Af því leiðir að telja má að aðgengi að birti 

ljósmynd á samfélagsmiðlum skipti máli við mat á því hvort að myndbirtingin teljist „vinnsla“, 

sbr. 1. mgr. 4. gr. pvl. eða teljist „ætluð til persónulegra nota“, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl. Ótækt 

reynist hins vegar að álykta hvar umrædd mörk liggja. 

 

  

                                                        
37 „How do I share photos on Facebook from my Page?“ 
 <https://www.facebook.com/help/1297502253597210/?helpref=hc_fnav> skoðað 10. apríl 2019. 
38 „Instagram Help Centre“ <https://help.instagram.com/> skoðað 10. apríl 2019. 
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5 Börn 
Innan lögfræðinnar nefnist réttarstaða barna og tengsl barns við foreldra barnaréttur.39 

Mikilvægi velferðar og verndar barna má sjá í 3. mgr. 76. gr. stjskr. sem og í lögum nr. 19/2013 

sem lögfestu Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir SRB). Umræddur 

samningur felur í sér ótvíræða viðurkenningu á réttindum barna, meðal annars til þess að tjá 

sig um málefni sem varða eigin hagsmuni,40 sbr. 1. mgr. 12. gr. SRB. Áður en lengra er haldið 

er vert að skilgreina hugtakið „barn“, en barn er hver sá einstaklingur sem ekki hefur náð 18 

ára aldri, sbr. 1. gr. SRB.41 

      Við skoðun álitamálsins um myndbirtingu barna á samfélagsmiðlum er mikilvægt að 

meginregla barnaréttar, þess efnis að allar ákvarðanir sem teknar eru séu barninu fyrir bestu, 

sbr. 1. mgr. 3. gr. SRB, sé höfð að leiðarljósi.42 Við heimfærslu álitaefnisins má álykta að 

grundvallarákvæðið sem líta beri til sé fyrrnefnd 1. mgr. 12. gr. SRB, en samkvæmt ákvæðinu 

ber aðildarríki að tryggja barni réttindi til þess að láta eigin skoðanir í ljós í öllum málum er 

varða eigin hagsmuni þess. Í því samhengi ber að líta til aldurs og þroska barnsins til þess að 

mynda eigin skoðanir. Við ítarlegri greiningu á réttarstöðu barna er tilefni til þess að aðskilja 

umfjöllunina í samræmi við aðgreiningu ritgerðarinnar, það er réttarstaða barna annars vegar á 

grundvelli friðhelgi einkalífs og hins vegar á grundvelli persónuverndar.  

 

5.1 Friðhelgi einkalífs 
Með vísan til 2. kafla ritgerðarinnar er ljóst að grundvallarréttindin til friðhelgi einkalífs, sbr. 

71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE, eru mikilvæg mannréttindi og veita einstaklingum nauðsynlega 

réttarvernd. Gildissvið umræddra ákvæða nær ekki einungis til fullorðinna einstaklinga heldur 

einnig til barna.43 Friðhelgi einkalífs barna er einnig veitt vernd í 1. mgr. 16. gr. SRB, en 

samkvæmt ákvæðinu er meðal annars óheimilt að láta barn sæta ólögmætum afskiptum af 

einkalífi þess. Í 2.1 kafla ritgerðarinnar var gildissvið friðhelgi einkalífs, hvað varðar 

myndbirtingar á samfélagsmiðlum, rakið sem leiddi til ályktunar þess efnis að ljósmynd af 

einstaklingi falli undir gildissvið 1. mgr. 71. gr. stjskr.44 Af framangreindu má álykta að 

                                                        
39 Hrefna Friðriksdóttir, „Fjölskyldu- og erfðaréttur“ í Björg Thorarensen (ritstj.), Um lög og rétt: Helstu greinar 
íslenskrar lögfræði (3. útgáfa, Bókaútgáfan Codex 2017) 422. 
40 sama heimild 423. 
41 Þessi skilgreining er undirliggjandi í lagasetningu landsins, sjá t.d. ákvæði lögræðislaga nr. 71/1997, Hrefna 
Friðriksdóttir, Handbók: Barnalög nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur, tímarit laganema 2013) 13. 
42 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (Umboðsmaður barna, 3. desember 2013) <https://barn.is/um-
embaettid/verkefni/hvenaer-rada-boern-sjalf/> skoðað 20. apríl 2019. 
43 sama heimild. 
44 Hér má vísa aftur til máls Schüssel gegn Austurríki, þar sem MDE staðfesti að ljósmynd af einstaklingi félli 
undir hugtakið einkalíf, sbr. 8. gr. MSE, sbr. Schüssel v Austria App no 42409/98 (ECtHR, 21. febrúar 2002) 



 17 

myndbirting af barni á samfélagsmiðlum falli undir réttindi þess til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. 

mgr. 71. gr. stjskr. 

      Ljóst er að börn njóta sömu verndar á grundvelli friðhelgi einkalífs vegna óheimilla 

myndbirtinga. Þá vaknar spurningin hvort að réttarstaða barna og fullorðinna, vegna 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum, sé eins á grundvelli friðhelgi einkalífs. Við mat á því er vert 

að horfa til eðlislæga munarins á því að vera barn eða fullorðinn, þ.e. börn eru ósjálfráða en í 

því felst að þau njóta forsjár foreldra sinna, sbr. 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 (hér eftir bl.), og 

lúta því ákvörðunarrétti þeirra, sbr. 5. mgr. 28. gr. bl.  

 

5.1.1 Friðhelgi einkalífs barns gegn ákvörðunarrétti foreldra 

Með tilkomu samfélagsmiðla hafa foreldrar öðlast vettvang til þess að birta ljósmyndir af 

börnum sínum, oft á tíðum í miklum mæli.45 Umræddar myndbirtingar gefa tilefni til þess að 

leggjast í hagsmunamat á friðhelgi einkalífs barnsins gegn ákvörðunarrétti foreldra. Með vísan 

til fyrri umfjöllunar er ljóst að börn njóta friðhelgi einkalífs vegna myndbirtinga á 

samfélagsmiðlum. Í vernd barna hvað varðar friðhelgi þeirra til einkalífs felst rétturinn til þess 

að taka þátt í ákvörðunum um eigin hagsmuni, sbr. 1. mgr. 12. gr. SRB. Eðli málsins samkvæmt 

þarf að horfa til aldurs og þroska barnsins við mat á því að hve miklu leyti sé hægt að veita 

barninu svigrúm til ákvörðunartöku, en skv. 5. gr. SRB ber foreldrum að veita barninu aukið 

svigrúm með hækkandi aldri. Af framangreindu er ljóst að afstaða barns til myndbirtinga á 

samfélagsmiðlum hefur aukið vægi eftir því sem barnið eldist, sbr. 6. mgr. 28. gr. bl.46 

      Með hækkandi aldri barnsins breytist hlutverk foreldra í tengslum við réttindi barnsins til 

friðhelgi einkalífs og þegar barnið nálgast unglingsaldurinn þarf veigamikil rök til þess að 

réttlæta skerðingu foreldra á friðhelgi einkalífs þess. Það mætti segja að ákvörðunarréttur 

foreldra þróist úr því að varða allar ákvarðanir fyrir hönd barnsins yfir í ábyrgðar- og 

leiðbeiningarhlutverk.47 Sé barn ósátt við myndbirtingu á samfélagsmiðlum má telja 

þversagnarkennt fyrir foreldra að réttlæta myndbirtinguna á grundvelli ákvörðunarréttar, sbr. 

5. mgr. 28. gr. bl., þar sem ljóst er að foreldrum ber að gera það sem barninu er fyrir bestu, sbr. 

1. mgr. 3. gr. SRB, en í því felst að veita skoðun þess aukið vægi með hækkandi aldri, sbr. 5. 

gr. SRB. og 1. mgr. 12. gr. SRB. Hafi barn öðlast þroska til þess að mynda sér skoðun á 

myndbirtingu á samfélagsmiðlum má telja að foreldrum beri að virða grundvallarréttindi þess 

                                                        
45Nadine Guðrún Yaghi, „Myndbirtingar af börnum úr hófi fram“ (visir.is) 
 <https://www.visir.is/g/2019190119072> skoðað 22. apríl 2019. Í umræddu viðtali telur forstjóri Persónuverndar 
myndbirtingar foreldra af börnum sínum komnar úr hófi. 
46 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (n. 42). 
47 sama heimild. 
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til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. Af framangreindu má álykta að þegar barn telst 

hafa öðlast þroska til þess að hafa skoðanir á myndbirtingu á samfélagsmiðlum þá vegi réttindi 

barnsins til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr., þyngra en ákvörðunarréttur foreldra, 

sbr. 5. mgr. 28. gr. bl.  

      Framangreint gefur tilefni til þess að nálgast hagsmunamatið á tvo ólíka vegu, annars vegar 

með tilliti til ákvörðunarréttar foreldra gegn friðhelgi einkalífs barnsins, áður en barnið verður 

talið hafa öðlast nægan þroska til þess að hafa skoðanir á myndbirtingum á samfélagsmiðlum, 

og hins vegar með tilliti til þess þegar barnið hefur öðlast þroska til að hafa skoðun á 

myndbirtingum af sér á samfélagsmiðlum. 

 

Í fyrsta lagi er tilefni til þess að velta upp sjónarmiðum við mat á samspili ákvörðunarréttar 

foreldra og friðhelgi einkalífs barnsins, áður en barnið telst hafa öðlast nægan þroska til þess 

að hafa skoðanir á myndbirtingum á samfélagsmiðlum.  

      Forsjá foreldra felur í sér skyldu þeirra til þess að annast barn af virðingu fyrir réttindum 

þess, með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Í forsjánni felst einnig ákvörðunarréttur foreldra 

vegna persónulegra hagsmuna barnsins,48 sbr. 5. mgr. 28. gr. bl. Áður en barn telst hafa öðlast 

þroska til þess að hafa skoðanir á myndbirtingum á samfélagsmiðlum er ljóst að 

ákvörðunarrétturinn hvílir hjá foreldrum. Foreldrum ber þó að virða friðhelgi barnsins til 

einkalífs, en í því felst að gæta að myndbirtingum á samfélagsmiðlum, þá sérstaklega 

viðkvæmum myndbirtingum.49 Til að mynda má telja að foreldrar beri skyldu til þess að sýna 

barn sitt aldrei á niðrandi hátt, t.d. nakið eða klæðalítið, sem og í erfiðum aðstæðum.50 

Myndbirtingar á samfélagsmiðlum geta haft áhrif á líf barnsins og því er mikilvægt að foreldrar 

hugi að réttindum þess áður en ákvörðun um myndbirtingu er tekin.51 Að lokum ber að hafa í 

huga að brot foreldra á friðhelgi einkalífs barnsins, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. og 1. mgr. 16. gr. 

SRB, verður ekki talið réttlætanlegt á grundvelli þess að þau hafi talið ákvörðunina vera 

barninu fyrir bestu,52 sbr. 2. mgr. 1. gr. bl. 

      Af framangreindu má álykta að foreldrar hafi fullt ákvörðunarvald hvað varðar 

myndbirtingar af barni á samfélagsmiðlum, áður en það öðlast þroska til þess að hafa eigin 

skoðanir.  

                                                        
48 Hrefna Friðriksdóttir (n. 41) 77. 
49 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (n. 42). 
50 „Börn og persónuvernd“ (Persónuvernd) <https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-
spurningar-og-svor/born> skoðað 24. apríl 2019. 
51 „Samfélagsmiðlar - viðmið vegna umfjöllunar um börn“ (Umboðsmaður barna, 15. júní 2018) 
<https://barn.is/um-embaettid/verkefni/almenn-vidmid-samfelagsmidlar/> skoðað 12. maí 2019. 
52 „Hvenær ráða börn sjálf?“ (n. 42). 
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Í öðru lagi er tilefni til þess að velta upp sjónarmiðum þegar barn hefur öðlast nægan þroska til 

að hafa skoðanir á myndbirtingum á samfélagsmiðlum. Foreldrum ber skylda til þess að hafa 

samráð við barn sitt áður en ákvaðanir sem varða hagsmuni þess eru teknar, sbr. 6. mgr. 28. gr. 

bl. Umræddur réttur barnsins nefnist samráðsréttur og vægi hans tengist aldri og þroska 

barnsins. Með hækkandi aldri vegur skoðun barnsins þyngra og nefnast réttindin þá 

meðákvörðunarréttur eða jafnvel sjálfsákvörðunarréttur, en þá hefur barnið réttinn til þess að 

taka ákvörðunina upp á eigin spýtur.53 Í fyrri umfjöllun var dregin sú ályktun að þegar barn 

teldist hafa öðlast þroska til þess að hafa skoðanir á myndbirtingum á samfélagsmiðlum þá 

myndi friðhelgi einkalífs þess vega þyngra en ákvörðunarréttur foreldra. Vandamálið við 

framangreinda ályktun er sú staðreynd að erfitt reynist að leggja afdráttarlaust mat á það 

hvenær barn teljist hafa öðlast þennan þroska. Af íslenskum lögum má álykta að börn sem hafa 

náð 12 ára aldri hafi öðlast ríkan rétt til meðákvörðunar. Hins vegar má oft á tíðum einnig telja 

að yngri börn hafi öðlast þroska til þess að hafa skoðun á ljósmynd og þar af leiðandi 

myndbirtingu á samfélagsmiðlum.54 Með vísan til framangreinds sem og 1. mgr. 12. gr. SRB 

og 6. mgr. 28. gr. bl. má telja að foreldrum beri að virða skoðanir barnsins. Þó er ljóst að við 

mat á þroska barnsins er ekki einungis hægt að miða við aldur þess, heldur þarf einnig að líta 

til mikilvægis ákvörðunarinnar og mögulegra afleiðinga hennar.55 Sé þetta heimfært yfir á 

álitaefnið má telja að eðli ljósmyndarinnar geti skipt máli í þessu samhengi, það er hvort að 

ljósmyndin teljist fela í sér almennar eða viðkvæmar upplýsingar um barnið. Álykta má að í 

ljósi mögulegra afleiðinga sem birting viðkvæmrar ljósmyndar getur haft í för með sér, séu eðli 

málsins samkvæmt gerðar ríkari kröfur til þess að friðhelgi einkalífs barnsins sé virt í þeim 

aðstæðum.   

      Af framangreindu má álykta að um leið og barn er fært til þess að mynda sér skoðanir beri 

foreldrum ávallt að hafa samráð við barn sitt áður en ljósmyndir eru birtar á samfélagsmiðlum 

og virða skoðanir þess. Að lokum má einnig telja að eðli ljósmyndarinnar vegi þungt í 

hagsmunamatinu um friðhelgi einkalífs barnsins gegn ákvörðunarrétti foreldra. 

 

5.2 Persónuvernd 
Með vísan til 3. kafla ritgerðarinnar byggist umfjöllun um persónuvernd barna á áður reifuðum 

ákvæðum persónuverndarlaga. Þá má sérstaklega vísa til 3.2 kafla um gildissvið laganna en 

þar var dregin sú ályktun að myndbirting á samfélagsmiðlum, af persónugreinanlegum 

                                                        
53 sama heimild. 
54 sama heimild. 
55 sama heimild. 
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einstaklingi, félli undir gildissvið persónuverndarlaga. Persónuupplýsingar barna njóta verndar 

á grundvelli persónuverndarlaga, jafnvel öflugri verndar en fullorðinna einstaklinga, þar sem 

börn geta verið berskjaldaðri gagnvart vinnslu persónuupplýsinga.56 Af framangreindu má 

álykta að myndbirting af persónugreinanlegu barni á samfélagsmiðlum falli undir gildissvið 

persónuverndarlaga, sbr. 1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl.  

      Vert er að taka fram að höfundur telur ekki tilefni til þess að greina á milli barna og 

fullorðinna hvað varðar sjónarmið um undanþágu frá gildissviði laganna, það er ljósmyndir 

sem teljist einungis til persónulegra nota eða varði einkahagi, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl., og vísar 

því til umfjöllunar í 3.3 kafla ritgerðarinnar. 

      Almenn sjónarmið varðandi myndbirtingar af börnum á samfélagsmiðlum eru í rauninni 

þau sömu og varðandi myndbirtingar af fullorðnum einstaklingum, svo sem réttindin til 

persónuverndar og mögulegar afleiðingar sem myndbirtingar geta haft í för með sér. Með vísan 

til 5.1.1 kafla ritgerðarinnar má álykta að foreldrum beri að tryggja að barn sé aldrei sýnt á 

óviðeigandi hátt á samfélagsmiðlum, til dæmis nakið eða í þungbærum aðstæðum. Þá beri 

foreldrum að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi og huga að mögulegum afleiðingum 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum.57 

 

5.2.1 Heimild til vinnslu persónuupplýsinga barna 

Ef gengið er út frá því að myndbirting af barni falli undir gildissvið persónuverndarlaga, sbr. 

1. ml. 1. mgr. 4. gr. pvl., þarf að meta á hvaða grundvelli vinnsla persónuupplýsinga getur talist 

heimil. Í samræmi við umfjöllun í 3.4 kafla ritgerðarinnar, þar sem heimfærsla í máli 

„Myndbirting á Facebook“ er rakin, er tilefni til þess að heimfæra tvö skilyrði laganna. Annars 

vegar 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., en það felur í sér að hinn skráði hafi veitt samþykki sitt fyrir 

vinnslunni, og hins vegar 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., en það felur í sér að vinnslan hafi verið 

nauðsynleg vegna lögmætra hagsmuna. Í umræddu máli taldi Persónuvernd myndbirtingu á 

samfélagsmiðlum geta stuðst við báða töluliði, en í ljósi þess að barnið var ósátt við 

myndbirtinguna, var niðurstaða Persónuverndar sú að vinnslan væri einungis lögmæt á 

grundvelli samþykkis barnsins, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Í úrskurðinum segir meðal annars: 

 
Þótt telja verði að ábyrgðaraðili geti átt lögmæta hagsmuni af því að birta mynd af 
barni sínu þykir engu að síður ljóst að réttindi kvartanda vegi hér þyngra ... enda 
hefur [A] lýst því yfir að [A] sé [andsnúin(n)] vinnslunni. 

                                                        
56 „Börn og persónuvernd“ (n. 50). 
57 sama heimild. 
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Af framangreindu má álykta að um leið og barn hefur öðlast þroska til þess að mynda skoðanir 

á myndbirtingu á samfélagsmiðlum sé vinnsla persónuupplýsinganna einungis heimil á 

grundvelli samþykkis barnsins, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. 

      Í framhaldi af þeirri ályktun vaknar áhugaverð spurning, ef foreldrar geta talist hafa átt 

lögmæta hagsmuni af myndbirtingu barns á samfélagsmiðlum, og barn hefur ekki öðlast þroska 

til þess að tjá skoðun sína á myndbirtingunni, getur vinnslan þá sjálfkrafa verið talin heimil á 

grundvelli ákvörðunarréttar foreldra, sbr. 5. mgr. 28. gr. bl. og 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl.? 

      Ljóst er að barn sem hefur öðlast þroska til þess að hafa skoðun á myndbirtingu getur krafist 

þess að ljósmynd sé eytt,58 sbr. 1. mgr. 12. gr. SRB og 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Með vísan til 

fyrri umfjöllunar virðist myndbirting af barni á samfélagsmiðlum, sem skortir þroska til þess 

að hafa skoðun á myndbirtingunni, einungis heimil á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., sem 

felur í sér lögmæta hagsmuni foreldra.59 Af framangreindu má álykta að foreldrar hafi 

ákvörðunarrétt hvað varðar myndbirtingar af barni sínu á samfélagsmiðlum, sbr. 5. mgr. 28. 

gr. bl., sem leiðir til þess að þegar barn skortir þroska til þess að hafa skoðun á myndbirtingunni 

teljist vinnslan sjálfkrafa heimil á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. 

      Með vísan til umfjöllunar í 5.2 kafla ritgerðarinnar ber foreldrum að tryggja að myndbirting 

barnsins á samfélagsmiðlum sé viðeigandi, þ.e. sé ekki íþyngjandi í garð barnsins. Skilyrði 

þess að lögmætir hagsmunir foreldra geti talist vera til staðar er að hagsmunir eða 

grundvallarréttindi barnsins vegi ekki þyngra, sbr. 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Af framangreindu 

má álykta að myndbirtingar foreldra af barni sínu séu ekki heimilar á grundvelli lögmætra 

hagsmuna þegar ljósmyndin sýnir barnið í viðkvæmum aðstæðum, sbr. 2. mgr. 1. gr. bl. sem 

felur í sér að hagsmunir barnsins skuli ávallt hafa forgang við ákvarðanatöku.60 

 

5.3 Dómur Lagmannsréttar í Hálogalandi 
Þann 2. apríl 2019 sakfelldi Lagmannsréttur í Hálogalandi í Noregi móður fyrir að hafa brotið 

gegn 267. gr. norsku hegningarlaganna (n. straffeloven),61 með því að hafa birt ljósmyndir af 

sjö ára gömlu barni sínu á opinni Facebook síðu.62 Vert er að taka fram að höfundur mun hvorki 

gera tilraunir til þess að heimfæra niðurstöðu dómstólsins yfir á íslensk lög né færa rök fyrir 

því að dómurinn sé fordæmi fyrir íslenska dómstóla. Þess í stað telur höfundur tilefni til þess 

                                                        
58 Úrskurður Persónuverndar frá 8. mars 2018, í máli nr. 2017/1182 
59 sama heimild. 
60 „Börn og persónuvernd“ (n. 50). 
61 LOV-1902-05-22-10. 
62 LH-2019-1192. 
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að reifa sjónarmið dómstólsins, þar sem þau varpa áhugaverðu ljósi á réttarstöðu barna vegna 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum í norskum rétti.  

      Í umræddu máli stóð móðir í deilum við barnaverndaryfirvöld um umsjá stúlkunnar. 

Móðirin stofnaði opna Facebook síðu þar sem hún deildi áróðri vegna málsins sem og 

ljósmyndum af stúlkunni, þar sem hún sást meðal annars grátandi og í aðstæðum þar sem verið 

var að taka ákvarðanir um umsjá hennar. Dómstóllinn stóð frammi fyrir því að leggja mat á 

það hvort að myndbirtingin fæli í sér brot á einkalífi stúlkunnar. Niðurstaða dómstólsins var sú 

að umræddar myndbirtingar hafi falið í sér mjög viðkvæmar og persónulegar upplýsingar um 

barnið sem óviðeigandi hafi verið að gera aðgengilegar á opnum vettvangi. Í kjölfarið horfði 

dómstóllinn til 30. gr. norsku barnalaganna (n. barneloven),63 sem veita foreldri ákvörðunarrétt 

um hagsmuni barnsins. Dómstóllinn taldi umræddar aðstæður falla utan ákvörðunarréttar 

foreldris þar sem ákvörðunarrétturinn veitti foreldrum ekki réttindi til þess að brjóta gegn 

friðhelgi einkalífs barnsins. Þá horfði dómstóllinn einnig til viðbragða barnsins, en þau virtust 

lítil: 

 
„Sú staðreynd að sjö ára gamalt barn svari ekki slíkri birtingu útilokar ekki að 
viðbrögð þess efnis komi fram síðar, t.d. á unglingsárum” (þýðing höf.) 

 

Niðurstaða dómstólsins var sú að móðirin hafi brotið gegn 267. gr. norsku hegningarlaganna 

og var hún dæmd til greiðslu sektar að fjárhæð 12.000 NOK. Framangreindur dómur varpar 

ljósi á hin flóknu sjónarmið sem horfa þarf til þegar réttarstaða barna, hvað varðar 

myndbirtingar á samfélagsmiðlum, er skoðuð. Álykta má að sambærilegum málum komi til 

með að fjölga fyrir dómstólum heimsins á komandi árum, þar sem sífellt fleiri álitaefni myndast 

vegna myndbirtinga af börnum á samfélagsmiðlum. 

  

                                                        
63 LOV-1981-04-08-7. 
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6 Úrræði 
Umfjöllun ritgerðarinnar hefur gert skýran greinarmun á réttinum til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. 

mgr. 71. gr. stjskr., og persónuvernd, sbr. persónuverndarlög. Ástæðan fyrir því er sú staðreynd 

að úrræðin vegna óheimilla myndbirtinga á samfélagsmiðlum eru afar ólík á grundvelli 

fyrrnefndra réttinda. Hyggist einstaklingur leita réttar síns þarf hann að meta hvaða úrræði henti 

sínum þörfum, en einstaklingur þarf meðal annars að leggja mat á það hvort hann sé tilbúinn 

til þess að leggja kostnað í málarekstur, hvort hann vilji einungis láta eyða ljósmynd eða hvort 

hann telji sig hafa orðið fyrir tjóni og krefjist því skaðabóta. Hér verða úrræði vegna óheimilla 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum, á grundvelli friðhelgi einkalífs og persónuverndar rakin, en 

í lok hvorrar umfjöllunar verður samantekt úrræðanna dregin saman. Í lok kaflans má síðan 

finna umfjöllun um tengsl álitaefnisins við sakamálaréttarfar, en þar eru áhugaverð sjónarmið 

rakin. 

 
6.1 Friðhelgi einkalífs 

Með vísan til 2.1 kafla ritgerðarinnar, þar sem gildissvið friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. 

stjskr., er rakið má álykta að myndbirting á samfélagsmiðlum falli undir gildissvið fyrrnefnds 

ákvæðis. Umfjöllun um úrræði á grundvelli friðhelgi einkalífs miðast við að einstaklingur telji 

annan einstakling hafa brotið gegn friðhelgi sinni til einkalífs með óheimilli myndbirtingu á 

samfélagsmiðlum. Í ljósi þess að einstaklingur telur brotið gegn stjórnarskrárvörðum réttindum 

sínum getur hann leitað réttar síns fyrir dómstólum, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 um 

meðferð einkamála (hér eftir eml. eða einkamálalög). Samkvæmt fyrrnefndu ákvæði hafa 

dómstólar vald til þess að dæma um sérhvert sakarefni, sem lög og landsréttur ná til.64 

      Hyggist einstaklingur fá staðfestingu dómstóla þess efnis að myndbirting á 

samfélagsmiðlum hafi brotið gegn friðhelgi hans til einkalífs þarf hann að höfða dómsmál á 

grundvelli ákvæða einkamálalaga, en dómur felur í sér bindandi úrlausn um sakarefni málsins, 

sbr. 1. mgr. 116. gr. eml. Málshöfðunin fæli í sér að einstaklingurinn stefndi aðilanum sem 

bæri ábyrgð á myndbirtingunni í samræmi við áskilnað XIII. kafla eml. um stefnu og 

stefnubirtingu.  

 

6.1.1 Dómkröfur 

Ekki er tilefni til þess að reifa atriði er varða málshöfðunina sjálfa en þess í stað er vert að 

leggja mat á það hvaða dómkröfur stefnandi getur sett fram, sbr. d. lið 1. mgr. 80. gr. eml. Í 

                                                        
64 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir, Einkamálaréttarfar (3. útgáfa, Úlfljótur, tímarit laganema 
2013) 110. 
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upphafi er vert að taka fram að íslensk dómafordæmi skortir um óheimilar myndbirtingar á 

samfélagsmiðlum og því verða reifuð sjónarmið, varðandi kröfugerð, byggð á dómafordæmum 

sem telja má sambærileg að einhverju leyti sem og ályktunum höfundar.  

 

6.1.1.1 Ákvörðun á tiltekinni skyldu 

Þegar dómkröfur eru settar fram í stefnu er mikilvægt að þær séu skýrar og ljósar svo unnt sé 

að dæma á grundvelli þeirra.65 Í d. lið 1. mgr. 80. gr. eml. eru sett fram fjölbreytt dæmi um 

dómkröfur, meðal annars kröfu um ákvörðun á tiltekinni skyldu. Af orðalagi ákvæðisins má 

álykta að telji einstaklingur myndbirtingu af sjálfum sér á samfélagsmiðlum brjóta gegn 

friðhelgi hans til einkalífs geti hann gert dómkröfu, í stefnu sinni, og krafist þess að stefnda 

verði gert skylt að eyða ljósmyndinni af samfélagsmiðlum. Þó má telja grundvallaratriði að 

krafan um skylduna til eyðingar ljósmyndarinnar sé skýr og greinargóð svo dómstóll hafi 

heimildir til þess að dæma í málinu á grundvelli hennar.66 Til frekari rökstuðnings er vert að 

nefna úrskurð Hæstaréttar Íslands frá 3. maí 2002, í máli nr. 177/2002. Í málinu krafðist 

Olíuverzlun Íslands hf. þess að Samkeppnisstofnun yrði gert skylt að eyða rafrænum gögnum 

sem stofnunin lagði hald á við húsleit hjá stefnanda. Sakarefni málsins verður ekki talið 

sambærilegt álitaefni ritgerðarinnar, en af úrskurðinum má álykta að krafa um eyðingu 

ljósmyndar af samfélagasmiðli sé dómtæk. 

 

6.1.1.2 Viðurkenningarkrafa 

Þá má einnig telja að stefnandi geti gert dómkröfu, í stefnu sinni, og krafist viðurkenningar á 

því að umrædd myndbirting hafi brotið gegn friðhelgi hans til einkalífs, sbr. 2. mgr. 25. gr. 

eml. Dómkrafa þess efnis gæti til dæmis reynst vel þegar stefndi hefur eytt ljósmyndinni af 

samfélagsmiðlum áður en málarekstur hefst. 

 

Framangreind úrræði leiða annars vegar til þess að ljósmyndinni sé eytt og hins vegar til þess 

að brotið gegn friðhelgi einkalífs sé viðurkennt. Þó getur verið að stefnandi telji úrræðin 

einungis bæta aðstæður að hluta, en eðli málsins samkvæmt má álykta að einstaklingur sem er 

ósáttur við myndbirtingu að svo verulegu leyti að hann sé tilbúinn til þess að höfða dómsmál, 

telji sig hafa orðið fyrir tjóni af völdum myndbirtingarinnar. Af því leiðir að tilefni er til þess 

                                                        
65 sama heimild 162. 
66 sama heimild. 
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að skoða sjónarmið í tengslum við skilyrði skaðabótaábyrgðar vegna óheimilla myndbirtinga 

á samfélagsmiðlum. 

 

6.1.1.3 Skaðabætur 

Stefnanda er heimilt að sækja allar dómkröfur á hendur stefnda, sem eiga rætur að rekja til 

sama atviks, í einu og sama dómsmálinu, sbr. 1. mgr. 27. gr. eml.  

      Í fyrsta lagi er vert að meta hvort einstaklingur geti krafist eyðingar ljósmyndar af 

samfélagsmiðlum samhliða skaðabótakröfu. Við mat á því má horfa til dóms Hæstaréttar 

Íslands frá 12. október 2006, í máli nr. 55/2006. Í umræddum dómi setti stefnandi fram sex 

dómkröfur, þar á meðal kröfu um að stefndi yrði dæmdur til að þola upptöku á birgðum sínum,  

sem og kröfu um skaðabætur. Þá krafðist stefnandi einnig skaðabóta vegna förgunar í kjölfar 

upptöku. Ljóst er að dómurinn er efnislega ólíkur álitaefni ritgerðarinnar, en eins og áður hefur 

komið fram skortir íslensk dómafordæmi á þessu sviði. Telja má að förgun, það að farga 

einhverju,67 sé í raun sama úrræði og eyðing, eyðilegging.68 Af framangreindu má álykta að 

þar sem heimilt sé að krefjast ákvörðunar um upptöku, þar sem upptaka átti að leiða til 

förgunar, samhliða skaðabótum, sé einnig heimilt að krefjast eyðingar ljósmyndar samhliða 

skaðabótum. 

      Í öðru lagi er vert að meta hvort að einstaklingur geti krafist viðurkenningar á broti gegn 

friðhelgi einkalífs samhliða skaðabótakröfu. Við mat á því er tilefni til þess að horfa til dóms 

Hæstaréttar Íslands frá 21. mars 2002, í máli nr. 306/2001. Í málinu setti stefnandi fram fjórar 

dómkröfur, þar á meðal kröfu um að brot stefnda væri viðurkennt og kröfu um miskabætur. Af 

framangreindu má álykta að einstaklingur geti sett fram dómkröfu þar sem hann krefst 

viðurkenningar á broti gegn friðhelgi einkalífs og samhliða því sett fram dómkröfu um 

skaðabætur vegna brotsins. 

      Með vísan til fyrri umfjöllunar má álykta að einstaklingi sé heimilt að krefjast skaðabóta 

samhliða, annað hvort kröfu um eyðingu ljósmyndar, eða kröfu um viðurkenningu á broti gegn 

friðhelgi einkalífs. Af því leiðir að leggja þarf mat á skilyrði skaðabótaábyrgðar, þar sem þau 

eru eðli málsins samkvæmt forsenda fyrir því að dómkrafa þess efnis nái fram að ganga. 

      Í skaðabótarétti er gerður greinamunur á fjárhagslegu tjóni og ófjárhagslegu tjóni. 

Fjárhagslegt tjón er tjón sem almennt hefur verið talið mögulegt að meta til peninga eftir 

                                                        
67 Árni Böðvarsson (ritstj.), Íslenzk orðabók: handa skólum og almenningi (Menningarsjóður 1963) 168. 
68 sama heimild 117. 
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hlutlægum mælikvarða, það er skaðabætur, en ófjárhagslegt tjón felur í sér skerðingu á 

ófjárhagslegum hagsmunum, það er miskabætur.69  

      Við mat á því hvort að myndbirting á samfélagsmiðlum geti valdið einstaklingi 

fjárhagslegu tjóni er ljóst að eðli málsins samkvæmt leiðir óheimil myndbirting hvorki til 

munatjóns né líkamstjóns.70 Þá eru ekki forsendur fyrir því að skoða sjónarmið varðandi 

almennt fjártjón, þrátt fyrir að telja megi að einstaklingur geti orðið fyrir missi hagnaðar vegna 

myndbirtingar á samfélagsmiðlum, þar sem telja má að það kæmi einungis til álita í verulega 

afmörkuðu tilviki þar sem sönnunarbyrði einstaklingsins væri þung.71 Af framangreindu má 

álykta að bætur vegna fjárhagslegs tjóns komi almennt ekki til álita vegna óheimilla 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum. 

      Við mat á því hvort að myndbirting á samfélagsmiðlum geti valdið einstaklingi 

ófjárhagslegu tjóni þarf í upphafi að líta til meginreglunnar um að krafa um miskabætur hafi 

lagastoð.72 Samkvæmt b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir skbl.) getur 

einstaklingur krafist miskabóta úr hendi aðila sem ber ábyrgð á ólögmætri meingerð gegn friði 

eða persónu hans. Skilyrðið um „ólögmæta meingerð“ felur í sér áskilnað um saknæma 

háttsemi, það er háttsemi sem telst til verulegs gáleysis eða ásetnings.73 Þó er vert að taka fram 

að ósamræmi er í dómafordæmum Hæstaréttar og stundum virðist vafi á því hvort háttsemin 

hafi fari í bága við lög.74  

      Í málinu „Bubbi er fallinn“, sem telja má skýrt fordæmi hvað varðar álitamál ritgerðarinnar 

þar sem það varðaði óheimilar myndbirtingar, sbr. umfjöllun 2.2 kafla, sagði meðal annars:75 

 
Þegar umræddar myndir voru teknar var gagnáfrýjandi eins og áður sagði á ferð 
um Reykjavík í bifreið sinni. Mátti hann við þær aðstæður með réttu vænta þess að 
friðhelgi einkalífs síns yrði virt. Sú friðhelgi var brotin með birtingu fyrrgreindra 
mynda, bæði myndarinnar á forsíðu blaðsins og myndanna af gagnáfrýjanda á 
blaðsíðum 16 til 17 í blaðinu. Með því hefur verið framin meingerð gegn friði og 
persónu gagnáfrýjanda sem aðaláfrýjandi ber miskabótaábyrgð á samkvæmt b. lið 
1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga. 

 

                                                        
69 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 29,53. 
70 sama heimild 29–30. 
71 sama heimild 469. 
72 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 15. maí 2003 í máli nr. 457/2002, en í málinu var miskabótakröfu hafnað þar 
sem miskabótakröfuna skorti lagastoð og auk þess þótti tjónið ósannað. 
73 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 69) 562. 
74 sama heimild. Sjá t.d. dóm Hæstaréttar Íslands frá 16. október 2008 í máli nr. 56/2008, þar sem dómstóllinn 
taldi skilyrði 26. gr. skbl. uppfyllt, án frekari útskýringa. 
75 Dómur Hæstaréttar Íslands frá 1. mars 2007, í máli nr. 278/2006. 
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Í umræddu máli krafðist Bubbi, stefnandi, miskabóta að fjárhæð 20.000.000 kr. Ljóst er að 

stefnandi byggði umrædda dómkröfu annars vegar á meiðyrðum og hins vegar á óheimilum 

myndbirtingum. Vert er að taka fram að erfitt reynist að aðskilja málsástæður stefnanda 

varðandi ummælin og myndbirtingar, en stefnandi virðist byggja miskabótakröfu sína vegna 

óheimilla myndbirtinga á almennu skaðabótareglunni, auk vísan til b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl., 

þar sem hann kveður stefndu hafa með saknæmum og ólögmætum hætti valdið sér tjóni. 

Heimfærsla Hæstaréttar er hins vegar aðskilin með skýrum hætti hvað varðar ummælin og 

myndbirtingarnar. Með vísan til ofangreindrar tilvitnunar telur Hæstiréttur myndbirtinguna 

falla undir gildissvið b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. án þess þó að leggja skýrt mat á skilyrði 

ákvæðisins um „ólögmæta meingerð“. Þess í stað fer Hæstiréttur í hagsmunamat friðhelgi 

einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. gegn tjáningarfrelsi, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjskr. og kemst að 

þeirri niðurstöðu að myndbirtingin hafi falið í sér brot á friðhelgi einkalífs stefnanda. Af þeirri 

ályktun leiddi ofangreind heimfærsla þar sem stefnandi var talinn eiga rétt á miskabótum á 

grundvelli b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. 

      Af því leiðir að telja má að einstaklingur sem hefur orðið fyrir broti gegn friðhelgi einkalífs, 

sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr., vegna óheimillar myndbirtingar á samfélagsmiðlum geti krafist 

miskabóta á grundvelli b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. 

      Dómur Hæstaréttar Íslands frá 13. maí 2015 í máli nr. 678/2014 er í samræmi við fyrrnefnd 

sjónarmið, hvað varðar áskilnað b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. um saknæma háttsemi. Efnisatriði 

málsins eru ólík álitaefninu, þar sem málið varðaði starfslok ríkisstarfsmanns, en varðandi 

túlkun b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. segir meðal annars: 

 
Samkvæmt b. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga er heimilt að láta þann sem ábyrgð 
ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða 
miskabætur til þess sem misgert er við. Í athugasemdum með frumvarpi því sem 
varð að skaðabótalögum sagði að í skilyrðinu um ólögmæta meingerð fælist að um 
saknæma hegðun væri að ræða. Gáleysi myndi þó þurfa að vera verulegt til þess að 
tjónsatvik yrði talið ólögmæt meingerð. Af dómafordæmum Hæstaréttar verður 
ráðið að lægsta stig gáleysis uppfylli ekki kröfu þessa ákvæðis um ólögmæta 
meingerð. 

 

Af framangreindu má álykta að skilyrði bótaábyrgðar á grundvelli b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. 

sé ekki uppfyllt teljist háttsemin einfalt gáleysi. Af því leiðir að telja má að til þess að 

myndbirting á samfélagsmiðlum geti talist bótaskyld á grundvelli b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. 

þurfi stefndi að hafa sýnt af sér saknæma háttsemi, sem teljist til stórfellds gáleysis eða 

ásetnings. 
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      Að lokum er tilefni til þess að taka fram að ótækt er að draga ályktanir í tengslum við mat 

á fjárhæð miskabóta,  þar sem dómstólar hafa fullt ákvörðunarvald í þeim efnum.76 Í fyrrnefndu 

máli „Bubbi er fallinn“, krafðist hann til að mynda 20.000.000 kr. í miskabætur, en Hæstiréttur 

staðfesti sjónarmið héraðsdóms og dæmdi miskabætur að fjárhæð 700.000 kr. Við mat á 

bótafjárhæðinni horfði dómstóllinn til atvika og dómvenja, og tók fram að myndirnar og 

meiðyrðin hafi náð mikilli útbreiðslu. Þó er ekki að finna tölulegan útreikning sem rökstyður 

fjárhæðina 700.000 kr. heldur virðist fjárhæðin alfarið á forræði dómara. Af framangreindu er 

ekki tilefni til þess að draga ályktanir um fjárhæðir miskabóta á grundvelli b. liðar 1. mgr. 26. 

gr. skbl. 

 
6.1.2 Ályktanir vegna úrræða á grundvelli friðhelgi einkalífs 

Í framangreindri umfjöllun um úrræði á grundvelli friðhelgi einkalífs var dregin sú ályktun að 

einstaklingur gæti höfðað dómsmál, teldi hann myndbirtingu á samfélagsmiðlum brjóta gegn 

réttindum sínum til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. Telja má að einstaklingur geti 

annað hvort krafist eyðingar ljósmyndarinnar eða þá viðurkenningar á brotinu. Samhliða því 

má álykta að einstaklingur geti krafist miskabóta á grundvelli b. liðar 1. mgr. 26. gr. skbl.  

      Þó þarf einstaklingur að hafa í huga að málarekstur getur tekið langan tíma og auk þess 

orðið verulega kostnaðarsamur. Þá er ávallt vafi á því hvort að dómstólar fallist á málatilbúnað 

einstaklingsins og því verður hann að leggjast í heildstætt hagsmunamat áður en hann ákveður 

að höfða dómsmál. 

 
6.2 Persónuvernd 
Í VII. kafla persónuverndarlaga eru eftirlit og viðurlög laganna rakin. Það er í höndum 

Persónuverndar að gæta hagsmuna einstaklinga og standa vörð um grundvallarréttindi þeirra 

til friðhelgi einkalífs við meðferð persónuupplýsinga.77 Stofnunin er sjálfstæð, en í því felst að 

hún tekur ekki við fyrirmælum frá öðrum aðilum svo sem stjórnvöldum, sbr. 1. mgr. 38. gr. 

pvl. Hlutverk Persónuverndar er meðal annars að taka bindandi ákvarðanir í málum sem henni 

berast í formi kvartana skráðra einstaklinga, sbr. 2. mgr. 39. gr. pvl. Með orðalaginu „bindandi 

ákvarðanir“ er átt við að ákvörðun stofnunarinnar verður einungis skotið til dómstóla, hyggist 

aðilar gera tilraun til þess að hnekkja mati hennar, sbr. 1. mgr. 38. gr. pvl. Þá er vert að taka 

                                                        
76 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 69) 564. 
77 „Hlutverk Persónuverndar“ (Persónuvernd)  
<https://www.personuvernd.is/personuvernd/hlutverk-personuverndar/> skoðað 18. apríl 2019. 
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fram að Persónuvernd getur einnig fjallað um einstök mál að eigin frumkvæði, sbr. 3. mgr. 39. 

gr. pvl. 

      Vert er að vísa til 3. kafla ritgerðarinnar þar sem persónuverndarlögin eru rakin ítarlega 

hvað varðar álitaefni ritgerðarinnar. Umfjöllun um úrræði Persónuverndar miðast við að 

Persónuvernd hafi tekið mál sem varðaði myndbirtingu á samfélagsmiðli til skoðunar og 

komist að þeirri niðurstöðu að myndbirtingin falli undir gildissvið laganna, og þar af leiðandi 

undir valdasvið stofnunarinnar. Í kjölfarið þarf Persónuvernd að meta hvaða úrræði skuli beita, 

en í eftirfarandi umfjöllun verða ólík úrræði rakin og forsendur fyrir beitingu þeirra skoðaðar. 

 

6.2.1 Úrbætur 

Telji Persónuvernd ábyrgðaraðila hafa brotið gegn ákvæðum persónuverndarlaga getur 

stofnunin, í úrskurði sínum, gefið ábyrgðaraðila fyrirmæli um úrbætur, sbr. 42. gr. pvl. Eðli 

málsins samkvæmt má telja að einstaklingur sem er ósáttur við myndbirtingu á samfélagsmiðli, 

að svo miklu leyti að hann sé tilbúinn til þess að krefjast úrbóta, sjái hag sinn aðallega í því að 

ljósmyndinni sé eytt. Umrætt ákvæði inniheldur níu töluliði, en í tengslum við myndbirtingar 

á samfélagsmiðlum er einungis tilefni til þess að skoða tvo töluliði nánar.  

      Annars vegar er vert að horfa til 3. tl. 1. mgr. 42. gr. pvl. en það felur í sér að Persónuvernd 

sé heimilt að gefa fyrirmæli um að ábyrgðaraðili fari að beiðni hins skráða um að fá að neyta 

réttinda sinna, í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Telja má að þetta gæti meðal annars 

falið í sér fyrirmæli um að láta eyða ljósmyndinni, sbr. 1. mgr. 20. gr. pvl. og 17. gr. 

reglugerðarinnar, en umrædd ákvæði kveða á um réttinn til að gleymast.  

      Hins vegar er vert að horfa til 7. tl. 1. mgr. 42. gr. pvl. en ákvæðið felur einnig í sér réttindin 

til þess að gleymast. Af framangreindu má álykta að 3. tl. og 7. tl. 1. mgr. 42. gr. pvl. veiti 

Persónuvernd sömu heimild, það er að gefa ábyrgðaraðila fyrirmæli um að eyða ljósmynd af 

samfélagsmiðlum. 

      Í þessu samhengi er vert að horfa til málsins „Myndbirting á Facebook“, þar sem 

Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að ábyrgðaraðila bæri að eyða ljósmynd af 

samfélagsmiðlinum Facebook. Persónuvernd vísar hins vegar hvorki til ákvæðis, því til 

stuðnings, í heimfærslu sinni né í úrskurðarorðum. Erfitt reynist að draga afdráttarlausa ályktun 

varðandi umræddan skort á lagatilvísun. Þó er tilefni til þess að taka fram að Persónuvernd gæti 



 30 

mögulega hafa byggt fyrirmæli sín á 1. mgr. 40. gr. eldri pvl., en samkvæmt ákvæðinu var 

stofnuninni heimilt að mæla fyrir um að persónuupplýsingar yrðu afmáðar.78  

      Af framangreindu má álykta að einstaklingur geti beint kvörtun til Persónuverndar og 

krafist þess að ljósmynd af honum sé eytt af samfélagsmiðlum, sbr. 2. mgr. 39. gr. pvl. sem og 

3. tl. og 7. tl. 1. mgr. 42. gr. pvl. Með vísan til 3.4.1 kafla ritgerðarinnar er vert að taka fram að 

einstaklingur myndi byggja kvörtun sína á 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., það er að samþykki hafi 

skort fyrir myndbirtingunni. 

 

6.2.2 Sektir 

Hafi Persónuvernd komist að þeirri niðurstöðu að myndbirting á samfélagsmiðlum hafi verið 

óheimil vinnsla á grundvelli persónuverndarlaga, er tilefni til þess að skoða hvort forsendur 

gætu verið fyrir því að leggja sektir á ábyrgðaraðilann. Heimild Persónuverndar til þess að 

sekta ábyrgðaraðila á grundvelli persónuverndarlaga felur annað hvort í sér dagsektir, sbr. 45. 

gr. pvl., eða stjórnvaldssektir, sbr. 46. gr. pvl.  

      Í fyrsta lagi er vert að skoða úrræðið um dagsektir, sbr. 45. gr. pvl. Samkvæmt 1. mgr. 

ákvæðisins hefur Persónuvernd heimild til þess að leggja dagsektir á ábyrgðaraðila á grundvelli 

þess að hann hafi ekki fylgt fyrirmælum sínum samkvæmt nánar tilgreindum töluliðum 42. gr. 

pvl., þar á meðal 7. tölulið. Með vísan til 6.2.1 kafla um úrbætur, þar sem dregin var sú ályktun 

að Persónuvernd væri heimilt að gefa aðila fyrirmæli um að eyða ljósmynd af samfélagsmiðli 

á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 42. gr. pvl., má álykta að Persónuvernd hafi heimild til þess að leggja 

dagsektir á ábyrgðaraðila sem fari gegn fyrirmælum sínum, sbr. 1. mgr. 45. gr. pvl. Samkvæmt 

fyrrnefndu ákvæði getur dagsektin numið allt að 200.000 kr.  

      Í öðru lagi er vert að skoða úrræðið um stjórnvaldssektir, sbr. 46. gr. pvl. En samkvæmt 1. 

tl. 3. mgr. 46. gr. pvl. er Persónuvernd heimilt að leggja stjórnvaldssekt á ábyrgðaraðila, sem 

brotið hefur gegn ákvæðum persónuverndaralaga, meðal annars á grundvelli 6. gr. 

reglugerðarinnar, sem felur í sér lögmæti vinnslu, sem og 7. gr. reglugerðarinnar, sem áskilur 

samþykki fyrir vinnslu, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Þá er Persónuvernd einnig heimilt að leggja 

stjórnvaldssekt á grundvelli 2. tl. 3. mgr. 46. gr. pvl. sem felur í sér brot á réttindum skráðs 

einstaklings, þar á meðal 17. gr. reglugerðarinnar, sem felur í sér réttinn til að gleymast, sbr. 1. 

mgr. 20. gr. pvl. Sektir sem hægt er að leggja á einstakling á grundvelli umrædds ákvæðis geta 

numið allt frá 100.000 kr. til 2,4 milljarða króna.  

                                                        
78 Hér er einnig vert að nefna úrskurð Persónuverndar frá 3. febrúar 2015 í máli nr. 2014/1078, en þar vísaði 
Persónuvernd í 3. mgr. 26. gr. eldri pvl. þegar stofnunin veitti ábyrgðaraðila fyrirmæli um að eyða ljósmynd af 
vefsíðu. 
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      Séu sektarúrræðin borin saman er ljóst að stjórnvaldssektir eru í eðli sínu ólíkar dagsektum, 

þar sem dagsektir eru úrræði sem fela í sér refsingu þegar einstaklingur fer gegn fyrirmælum 

Persónuverndar, en stjórnvaldssektir eru hins vegar úrræði vegna brotsins sem var framið.  

      Í ákvörðun Persónuverndar frá 23. mars 2016 í fyrrnefndu máli nr. 2014/1078, lagði 

stofnunin dagsektir á ábyrgðaraðila sem fór gegn fyrirmælum stofnunarinnar um að eyða 

ljósmyndum af einstaklingi af vefsíðu sinni, að fjárhæð 10.000 kr. á dag. Í ljósi þess að 41. gr. 

eldri pvl. er efnislega sambærileg 45. gr. pvl. má álykta að fari einstaklingur gegn fyrirmælum 

Persónuverndar, þess efnis að eyða ljósmynd af samfélagsmiðlum, þá séu dagsektir 

raunverulegt úrræði. 

      Persónuvernd túlkaði beitingu stjórnvaldssekta, sbr. 46. gr. pvl., í ákvörðun sinni frá 28. 

mars 2019 í máli nr. 2018/1507. Málavextir eru með engu móti sambærilegir álitaefni 

ritgerðarinnar, en í málinu hafði ábyrgðaraðili haldið úti vefsíðu með gagnagrunni sem innihélt 

upplýsingar um skattskrár einstaklinga. Persónuvernd tók upphaflega ákvörðun í umræddu 

máli þann 28. nóvember 2018, þegar stofnunin taldi ábyrgðaraðila málsins hafa brotið gegn 

ákvæðum persónuverndarlaga. Það leiddi til þess að Persónuvernd gaf honum fyrirmæli um að 

eyða persónuupplýsingunum, á grundvelli 6. tl. og 7. tl. 42. gr. pvl. Í kjölfarið lagði 

Persónuvernd mat á það hvort að tilefni væri til þess að leggja stjórnvaldssekt á 

ábyrgðaraðilann, nánar tiltekið þann 28. mars 2019.  

      Í málinu taldi Persónuvernd að stjórnvaldssektir væru refsingar sem yrðu að byggjast á 

skýrri og fyrirsjáanlegri lagaheimild, í samræmi við áskilnað 1. mgr. 7. gr. MSE, sbr. 1. mgr. 

69. gr. stjskr. Auk þess taldi Persónuvernd kröfur um fyrirsjáanleika við beitingu refsiheimilda 

vera strangari á grundvelli 46. gr. pvl en við útgáfu fyrirmæla, sbr. 42. gr. pvl. Við mat á því 

hvort að brotið varðaði stjórnvaldssekt horfði Persónuvernd til þess að ákvæði laga nr. 90/2003 

um tekjuskatt, voru óskýr þegar brotið var framið. Það leiddi til þess að Persónuvernd taldi 

skilyrðið um fyrirsjáanlega refsiheimild ekki uppfyllt, sbr. 46. gr. pvl. 

      Af framangreindu má álykta að Persónuvernd myndi einungis leggja stjórnvaldssekt á 

einstakling vegna óheimillar myndbirtingar á samfélagsmiðlum á grundvelli skýrrar og 

fyrirsjáanlegrar refsiheimildar. Ekki verður séð á grundvelli framangreinds að skortur á 

samþykki teljist nægjanlega skýr refsiheimild vegna óheimilla myndbirtinga á 

samfélagsmiðlum, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl. Því má álykta að Persónuvernd kæmi ekki til 

með að leggja stjórnvaldssektir á ábyrgðaraðila á grundvelli 1. tl. eða 2. tl. 3. mgr. 46. gr. pvl. 
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6.2.3 Skaðabætur  
Persónuvernd skortir valdaheimildir til þess að taka ákvarðanir um skaðabótakröfur.79 

Einstaklingur þyrfti því að höfða dómsmál hyggðist hann krefjast skaðabóta á grundvelli 

persónuverndarlaga, sbr. 1. mgr. 51. gr. pvl. Áskilnaður ákvæðisins er að ábyrgðaraðili hafi 

valdið skráða fjárhagslegu tjóni sem rakið verður til mistaka eða vanrækslu af hálfu hans. 

      Telja má að eðli málsins samkvæmt hafi fáir einstaklingar sem eru ósáttir við myndbirtingu 

á samfélagsmiðlum, orðið fyrir sannanlegu fjárhagslegu tjóni vegna myndbirtingarinnar, sbr. 

umfjöllun 6.1.1.3 kafla. Takist einstaklingi hins vegar að sanna fjárhagslegt tjón sem rekja má 

til mistaka eða vanrækslu ábyrgðaraðila má álykta að hann geti krafist skaðabóta með 

málshöfðun á grundvelli 1. mgr. 51. gr. pvl. 

 

6.2.4 Ályktanir vegna úrræða á grundvelli persónuverndar 

Í framangreindri umfjöllum um úrræði á grundvelli persónuverndar var dregin sú ályktun að 

einstaklingur geti beint kvörtun til Persónuverndar og krafist þess að ljósmynd af honum sé 

eytt af samfélagsmiðlum, sbr. 2. mgr. 39. gr. pvl.  

      Dagsektir á grundvelli 1. mgr. 45. gr. pvl. voru taldar raunverulegt úrræði Persónuverndar, 

kjósi einstaklingur að fara gegn fyrirmælum stofnunarinnar um eyðingu ljósmyndar, en 

stjórnvaldssektir voru hins vegar ekki taldar raunhæft úrræði þar sem óheimilar myndbirtingar 

á samfélagsmiðlum voru ekki taldar brjóta gegn skýrri og fyrirsjáanlegri refsiheimild, sbr. 1. 

tl. og 2. tl. 3. mgr. 46. gr. pvl. 

      Kvörtun til Persónuverndar felur ekki í sér kostnað fyrir einstaklinginn, en hins vegar getur 

afgreiðsla kvartana tekið allt frá sex til tólf mánuðum, jafnvel lengri tíma.80 Þá er einnig ljóst 

að skaðabætur á grundvelli 1. mgr. 51. gr. pvl. kæmu einungis til álita í afmörkuðum tilvikum, 

og þá alltaf með kostnaðarsamri málshöfðun. 

 

6.3 Tengsl við sakamálaréttarfar 
Í fyrri umfjöllun er búið að rekja sjónarmið í tengslum við úrræði vegna óheimilla myndbirtinga 

á grundvelli friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr., og persónuverndarlaga. Í framhaldi 

af þeirri umfjöllun er tilefni til þess að skoða tengsl álitaefnisins við sakamálaréttarfar. Við mat 

á því hvort að óheimilar myndbirtingar á samfélagsmiðlum geti talist fela í sér refsiverða 

                                                        
79 „Hafa samband“ (Persónuvernd) <https://www.personuvernd.is/hafa-samband/> skoðað 30. apríl 2019. 
80 sama heimild. 
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háttsemi ber annars vegar að líta til almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir almenn 

hegningarlög eða hgl.) og hins vegar til persónuverndarlaga.  

      Það er mikilvægt að gerður sé greinarmunur á málshöfðun einstaklings vegna refsiverðrar 

háttsemi aðila, í formi stefnu, og útgáfu ákæru á grundvelli laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála (hér eftir sml.). 

      Brot gegn ákvæðum almennra hegningarlaga geta annað hvort leitt til málshöfðunar með 

stefnu eða útgáfu ákæru. Í umræddum lögum er sérstakur kafli sem fjallar um ærumeiðingar 

og brot gegn friðhelgi einkalífs, sbr. XXV. kafli hgl. Ákvæði 242. gr. hgl. tilgreinir með 

tæmandi hætti hvaða ákvæði kaflans varða ákæru, hvaða ákvæði sæta einungis ákæru að kröfu 

brotaþola og hvaða ákvæði varða málshöfðun með stefnu. Til frekari útskýringar er vert að 

horfa til dómaframkvæmdar.  

      Í fyrsta lagi vert að skoða dóm Héraðsdóms Reykjavíkur frá 19. febrúar 2019, í máli nr. S-

670/2018, sem varðar birtingu nektarmynda á samfélagsmiðli. Í málinu var aðili ákærður fyrir 

að hafa birt nektarmyndir af kærustu sinni á samfélagsmiðlinum Facebook. Héraðsdómur taldi 

háttsemina fela í sér brot gegn 209. gr. hgl., blygðunarsemi brotaþolans, og 233. gr. b. hgl., 

stórfellda ærumeiðingu í formi smánunar, þar sem brotaþoli var nákominn geranda. Vert er að 

taka fram að brot gegn fyrrnefndum ákvæðum sæta ákæru, sbr. 209. gr. hgl. á grundvelli 142. 

gr. sml. og 233. gr. b. hgl. á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 242. gr. hgl. Af framangreindu má álykta 

að birting nektarmynda á samfélagsmiðlum geti talist refsiverð háttsemi og varðað útgáfu 

ákæru sbr. 209. gr. hgl. og 233. gr. b. hgl.81 Þó skal ítreka að brot gegn síðarnefnda ákvæðinu 

er háð því skilyrði að brotaþoli sé nákominn geranda. 

      Í öðru lagi er vert að skoða dóm í fyrrnefndu máli „Bubbi er fallinn“. Eins og áður hefur 

verið reifað höfðaði Bubbi mál með útgáfu stefnu og krafðist ómerkingar ummæla, sbr. 241. 

gr. hgl. sem og miskabóta, sbr. b. liður 1. mgr. 26. gr. skbl. Miskabótakrafa hans, hvað varðaði 

óheimilu myndbirtingarnar, var hins vegar ekki byggð á broti gegn almennu 

hegningarlögunum. Af því leiðir að fordæmi fyrir broti gegn almennu hegningarlögunum 

vegna óheimillar myndbirtingar, að undanskildum birtingum nektarmynda, skortir.82 

 

                                                        
81 Hæstiréttur hefur einnig talið birtingu nektarmynda á samfélagsmiðlum fela í sér brot gegn 209. gr. hgl., sbr. 
dómur Hæstaréttar Íslands frá 10. desember 2015 í máli nr. 312/2015. 
82 Hér má þó horfa til dóms Hæstaréttar Íslands frá 4. október 2007 í máli nr. 37/2007 þar sem dómstóllinn taldi 
aðila hafa brotið gegn 229. gr. hgl. þegar þeir birtu upplýsingar um einkamálefni stefnanda. Þar sem dómurinn 
varðaði birtingu tölvupóstsamskipta, en ekki ljósmynda, verður hann ekki talinn skýrt fordæmi. 
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Þá ber að líta til ákvæða persónuverndarlaga, sbr. 48. gr. pvl. og 49. gr. pvl. Ljóst er að 

Persónuvernd dæmir einstaklinga ekki til refsinga,83 en stofnunin metur hvort að stórfellt brot 

einstaklings gegn persónuverndarlögum, sbr. 48. gr. laganna, skuli kært til lögreglu, sbr. 1. 

mgr. 49. gr. pvl. Óheimilar myndbirtingar á samfélagsmiðlum verða hins vegar ekki taldar fela 

í sér stórfellt brot, sem framið var af ásetningi, og auk þess í hagnaðarskyni, sbr. áskilnaður 1. 

mgr. 48. gr. pvl. Af framangreindu má álykta að fyrrnefnd ákvæði komi ekki til álita vegna 

óheimilla myndbirtinga á samfélagsmiðlum. 

 

Af framangreindri umfjöllun leiðir að tengsl sakamálaréttarfars við óheimilar myndbirtingar á 

samfélagsmiðlum eru til staðar á grundvelli almennra hegningarlaga. Með vísan til 

ofangreindrar dómaframkvæmdar getur birting nektarmynda á samfélagsmiðlum brotið gegn 

209. gr. hgl. Réttarstaðan vegna óheimilla myndbirtinga á samfélagsmiðlum, sem ekki eru 

nektarmyndir, er hins vegar óljós þar sem fordæmi skortir. 

  

                                                        
83 „Hafa samband“ (n. 79). 
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7 Helstu niðurstöður 
Við skrif ritgerðarinnar vöknuðu margar spurningar sem ekki gafst tækifæri til þess að svara í 

ritgerðinni. Höfundur ræddi ritgerðarefnið við marga einstaklinga og það varð fljótt ljóst að 

álitaefnið brann á mörgum. Það sem vakti hins vegar áhuga höfundar voru ólík sjónarmið 

einstaklinga, sem mótast höfðu af eigin reynslu. Sumir töldu halla á réttarstöðu barna vegna 

myndbirtinga á samfélagsmiðlum, aðrir höfðu sterkar skoðanir á myndbirtingum sem teljast 

meiðandi, t.d. birting nektarmynda í formi hefndarkláms.  

      Stærsta áskorun höfundar lá því í að afmarka ritgerðarefnið með skýrum og aðgengilegum 

hætti, þar sem álitaefnið skortir greinargóðar heimildir og afmarkaða réttarframkvæmd. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að gera tilraun til þess að útskýra réttarstöðu einstaklinga 

vegna óheimilla myndbirtinga á samfélagasmiðlum, í heildstæðri umfjöllun. Það hefði verið 

hægt að skrifa ritgerðina út frá ólíkum sjónarhornum og velta upp fjölda álitaefna sem höfundur 

kaus að sleppa til þess að umfjöllunin héldi skýrleika.  

      Ritgerðin vakti vonandi upp spurningar og vangaveltur um persónuvernd einstaklinga 

vegna myndbirtinga á samfélagsmiðlum, en að lokum verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar 

dregnar saman.  

 

Friðhelgi einkalífs 

Dregin var ályktun þess efnis að myndbirtingar á samfélagsmiðlum féllu undir gildissvið 

friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. Í umfjöllun um samspil friðhelgi einkalífs og 

tjáningarfrelsis var gerður greinarmunur á tilvikum þegar bæði myndataka og myndbirting voru 

leyfislausar, og tilvikum þegar myndataka væri með leyfi en myndbirting án leyfis. Í ljósi 

dómaframkvæmdar í málum „von Hannover gegn Þýskalandi“ og „Bubbi er fallinn“ voru 

réttindi einstaklings til friðhelgi einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr., talin vega þyngra en 

tjáningarfrelsi aðilans sem birti myndina, sbr. 1. mgr. 73. gr. stjskr., þegar leyfi skorti bæði 

fyrir myndatöku og myndbirtingu. Vegna skorts á dómaframkvæmd var hins vegar ótækt að 

draga ályktun á grundvelli friðhelgi einkalífs vegna tilvika þar sem myndataka var með leyfi. 

 

Persónuvernd 

Myndbirting á samfélagsmiðlum var talin falla undir gildissvið persónuvernarlaga, sbr. 1. ml. 

1. mgr. 4. gr. pvl., að því skilyrði uppfylltu að einstaklingur væri persónugreinanlegur á 

ljósmyndinni. Ótækt var að draga afdráttarlausa ályktun um það hvenær myndbirting teldist til  

„sjálfvirkrar vinnslu persónuupplýsinga“ og félli þ.a.l. undir gildissvið laganna, sbr. 1. ml. 1. 
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mgr. 4. gr. pvl., eða hvenær myndbirting teldist til persónulegra nota og félli þ.a.l. utan 

gildissviðs laganna, sbr. 2. mgr. 4. gr. pvl. Við mat á því gæti aðgengi þriðja aðila að 

ljósmyndinni skipt máli, en ótækt var að skilgreina það frekar. Vinnsla á grundvelli 

persónuverndarlaganna var bæði talin geta verið heimil skv. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., sem felur 

í sér samþykki skráða fyrir vinnslunni, og skv. 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., sem felur í sér lögmæta 

hagsmuni.  

 

Börn 

Börn voru talin hafa sömu mannréttindi og fullorðnir hvað varðar réttindi þeirra til friðhelgi 

einkalífs, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr. Foreldrar voru taldir hafa fullt ákvörðunarvald um 

myndbirtingar af barni á samfélagsmiðlum, áður en það öðlast þroska til þess að hafa eigin 

skoðanir, sbr. 5. mgr. 28. gr. bl. Um leið og barn telst hafa öðlast þroska til þess að hafa skoðanir 

á myndbirtingu á samfélagsmiðlum var friðhelgi einkalífs barnsins, sbr. 1. mgr. 71. gr. stjskr., 

hins vegar talin vega þyngra en ákvörðunarréttur foreldra, sbr. 5. mgr. 28. gr. bl. Foreldrum ber 

þó að hafa hagsmuni barnsins að leiðarljósi, sbr. 1. mgr. 3. gr. SRB, og tryggja að það sé aldrei 

sýnt á óviðeigandi hátt á samfélagsmiðlum. 

      Myndbirtingar af börnum á samfélagsmiðlum á grundvelli persónuverndarlaga voru talin 

lúta svipuðum sjónarmiðum og myndbirtingar fullorðinna. Vinnsla upplýsinganna var talin 

heimil á grundvelli lögvarðra hagsmuna foreldra, sbr. 6. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., áður en barnið 

telst hafa öðlast þroska til þess að hafa skoðun á myndbirtingunni. Vinnslan var hins vegar 

einungis talin heimil á grundvelli samþykkis barnsins, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., þegar barnið 

telst hafa öðlast þroska til þess að hafa eigin skoðanir. 

 

Úrræði 

Einstaklingi var talið heimilt að höfða mál og krefjast, annað hvort ákvörðunar á skyldu þess 

efnis að ljósmynd væri eytt, sbr. d. liður 1. mgr. 80. gr. eml. eða viðurkenningar á broti gegn 

friðhelgi einkalífs, sbr. 2. mgr. 25. gr. eml., samhliða kröfu um miskabætur, sbr. b. liður 1. mgr. 

26. gr. skbl. Krafa um miskabætur samkvæmt fyrrnefndu ákvæði var þó talin þurfa að byggjast 

á saknæmri háttsemi stefnda, í formi stórfellds gáleysis eða ásetnings. 

      Dregin var sú ályktun að einstaklingur geti beint kvörtun til Persónuverndar og krafist þess 

að ljósmynd af honum sé eytt af samfélagsmiðlum, sbr. 2. mgr. 39. gr. pvl. sem og 3. tl. og 7. 

tl. 1. mgr. 42. gr. pvl. Fari ábyrgðaraðili gegn fyrirmælum persónuverndar má telja dagsektir 

raunverulegt úrræði, sbr. 45. gr. pvl. Til samanburðar voru stjórnvaldssektir hins vegar ekki 

taldar raunverulegt úrræði, þar sem óheimilar myndbirtingar á samfélagsmiðlum voru ekki 
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taldar fela í sér nægjanlega skýra refsiheimild, sbr. 1. tl. 1. mgr. 9. gr. pvl., og 1. tl. og 2. tl. 3. 

mgr. 46. gr. pvl. Þá voru skaðabætur á grundvelli 1. mgr. 51. gr. pvl. einungis taldar koma til 

álita í afmörkuðum tilvikum, og þá alltaf með kostnaðarsamri málshöfðun. 

     Birting nektarmynda á samfélagsmiðlum var talin geta brotið gegn 209. gr. hgl. en 

réttarstaðan vegna óheimilla myndbirtinga á samfélagsmiðlum, sem ekki eru nektarmyndir, var 

hins vegar talin óljós vegna skorts á fordæmum. 
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