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Ágrip 
Þróun mannréttinda í nútímaskilningi og löggjafar er þau varða um allan heim er sú 

mikilvægasta barátta sem hefur átt sér stað frá ensku frelsisskránni árið 1689 og 

frelsisyfirlýsingu Frakklands og Bandaríkjanna frá lokum 18. aldar. Þó svo að greina megi milli 

mannréttinda á marga vegu má ekki hafna því að þau eru öll ómissandi og hvert ákvæði þeirra 

hefur áhrif á annað. Í þessari ritgerð verður farið yfir helstu ákvæði laga, þjóðréttarsamninga 

og yfirlýsinga sem áhrif hafa haft á framgang og þróun mannréttinda hérlendis, á sama tíma 

og horft verður til þeirra miklu áhrifa sem aukin aðgangur veraldarvefsins hefur haft á viðhorf 

og viðrun skoðana almennings á rétti sakaðra, ákærðra og dæmdra brotamanna til réttinda. 

Meginkaflinn snýr að réttindum, dómafordæmum og dæmum um umræður almennings, og 

samkvæmt niðurstöðum ritgerðarinnar má hinn almenni borgari stórlega bæta eigin hugsun 

og hegðun áður en skoðanir eru látnar falla fyrir allra augum. 
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Abstract 

The development of human rights in the modern sense, and legislation that pertain from all 

over the world, is one of the more important ones to occur, and continues to be ongoing. 

Although human rights can be distinguished in many ways, it cannot be denied that they are 

all indispensable and each of them has a different effect on one another. In this essay, I will 

review the main provisions of laws, international treaties and declarations that have affected 

the progress and development of human rights in Iceland, while considering the great impact 

that the increased access to the world wide web has had on the attitude and perception of 

public opinion on the rights of the accused, charged and convicted offender to their rights. 

The main section revolves around rights, case studies and public debate examples, and 

according to the results, the general citizen can greatly improve his or her own thinking and 

behavior before giving opinions to all. 
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Þakkir 
 

Ég vill þakka mömmu og pabba, fyrir endalausa þolinmæði og ómetanlegan 
stuðning 
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Formáli 
 

Þessi ritgerð er B.A. verkefni til 12 eininga í lögfræði við hug- og félagsvísindadeild Háskólans á 
Akureyri. Leiðbeinandinn minn í verkefninu var Júlí Ósk Antonsdóttir, og vill ég þakka henni 
fyrir ábendingar og góð ráð. Ég vill þakka viðmælanda mínum fyrir tímann sem hún gaf sér til 
að deila með mér reynslu sinni. Þá vill ég þakka þeim sérstaklega sem gáfu sér tíma til að 
prófarkalesa ritgerðina. 
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1. Inngangur 
 
Almenn vitund samfélagsþegna er sú að lög samfélagsins sem við lifum í eigi að sjá til þess að 

reglum sé fylgt og að friður sé varinn. Undanfarna áratugi hefur mikil framför orðið á Íslandi 

hvað varðar lagabreytingar er varða réttindi einstaklinga. Réttindi einstaklinga af minnihluta 

hópum svo sem öryrkja, eldri borgara og fatlaðra hafa tekið miklum framförum, breytt 

stjórnarskrá til styrktar þjóðfélagsþegnum, aukin og skýrari mannréttindi sem dæmi. Slíkt er 

ávalt í þróun, og enn þann dag í dag sjáum við allsstaðar umræður og þrýsting almennra 

borgara á stjórnvöld til að styrkja stöðu samfélagsþegna. Áhersla er lögð á að veita meiri 

aðstoð og aukin réttindi. Virðist þó oft vera sem að slíkt gangi í tvær áttir. Annars vegar er 

verið að leitast eftir réttindum og aðstoð við þá sem minna mega sín, en minna virðist vera 

rætt um réttindi þeirra sem brjóta gegn öðrum. 

Þegar einstaklingar brjóta gegn lögum er það undir refsivörslukerfinu komið að sjá til þess 

að slíkt sé meðhöndlað á viðeigandi hátt, en oftar en ekki vakna upp tilfinningar og reiði 

samfélagsþegna sem fylgjast þar með. Brotaþolar eiga sérstakan stað sem slíkir og mikill 

stuðningur vaknar vegna félagslegrar samvitundar samfélagsþegna, hvernig brotið hefur verið 

á þeim fórnarlömbum sem um ræðir hverju sinni, sem og oftar en ekki litríkar umræður á milli 

manna um hver örlög brotamanna ættu að vera. 

Við alvarlegri afbrot, sem ná athygli þjóðarinnar allrar geta vaknað viðbrögð almennings 

og umræður um hvernig brotamennirnir sem eiga í hlut hafi nánast afsalað sér réttindum 

sínum til mannúðlegrar meðferðar, almennra réttinda og sanngjarnrar málsmeðferðar. Engu 

að síður byggir réttarríkið í víðri merkingu á þeim lágmarksskilyrðum sem efni laga þurfa að 

uppfylla, svo grundvallar mannréttindi séu virt. Á sama tíma og almenningur berst fyrir 

auknum réttindum og skyldum ríkisins til að hugsa um velferð samfélagsþegna, virðast sömu 

þegnar ekki svo viljugir til að veita þessi réttindi þeim sem brotið hafa af sér. Af umræðum 

einum að dæma, virðist það heldur vera sem svo að grunnréttindi ættu að vera tekin af þeim. 

Kveikjan að þessari ritgerð var efni fræðimannsins Émile Durkheim, og hugmynd hans um 

félagslega samvitund frá árinu 1893. Hugtakið notaði hann til að lýsa þeim tilfinningum sem 

ríkja í samfélagi og sameina það á grundvelli sameiginlegs álits þegna, og við nánari skoðun 

má sjá hvernig hugmynd hans virðist passa inn í samfélag okkar í dag hvað varðar almennt álit 
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borgara á hvað telst vera rétt, og sú reiði sem vaknar þegar reglur og hugmyndir um rétta 

hegðun er brotin. Þó svo að hinn almenni borgari vilji kannski ekki sætta sig við það, þá á 

brotamaður samt sem áður sinn rétt sem ekki verður af honum tekinn. Í þessari ritgerð verða 

nokkur mismunandi mál tekin fyrir þar sem umræður einstaklinga á opinberum vettvangi 

verða skoðaðar, til að fá frekari hugmynd um hver vilji þeirra er gagnvart þeim sem taldir eru 

hafa brotið gegn lögum samfélagsins. Lítill munur virðist vera á hvort um ræðir einstaklinga 

sem dæmdir hafa verið fyrir brot, sakborninga, eða aðeins einstaklingar sem taldir eru hafa 

sýnt af sér óásættanlega hegðun, þó svo að brot þeirra hafi ekki verið alvarleg, staðfest, eða 

jafnvel ekki talin sem eiginleg brot gegn lögum. 

2. Grunnréttindi, réttarríkið og áhrif 
alþjóðasamninga 

Réttarríkið byggir í víðari merkingu á þeim lágmarksskilyrðum sem efni laga þurfa að uppfylla 

svo að grundvallarmannréttindi séu virt. Þau réttindi sem um ræðir eru þau sem allir menn 

njóta og ekki verða af þeim tekin óháð lögsögu, kynferði, trú, skoðunum, þjóðerni, kynþætti, 

litarhætti, efnahag, ætterni eða stöðu að öðru leyti. Þó svo að einstaklingur hafi brotið af sér í 

minna eða meira mæli, þá nýtur hann áfram mannréttinda. Úrræðin sem ríkið býður þeim 

einstakling sem ásakaður er um afbrot eða er dæmdur fyrir afbrot eru af ýmsum toga, svo 

sem í formi friðhelgi einkalífsins. Aftur á móti má lengi má velta fyrir sér hversu langt ríkið 

getur gengið til að verja réttindi þeirra. 

Þau réttindi borgara sem felast í tjáningarfrelsi, trúfrelsi og fundarfrelsi, eru dæmi um 

þann griðarétt sem byggist á sjálfstæði og virðingu sjálfræðis, en sá réttur verndar borgara frá 

afskiptum ríkisins. Er þá helst talað um neikvæðar skyldur þess í formi afskiptaleysis og leyfi 

borgara til að lifa án athafna ríkisins.1 Að sama leyti er athafnaskylda af hálfu ríkisins til að 

vernda borgara og tryggja réttindi þeirra, er þá talað um jákvæðar skyldur til athafna.  

Mannréttindasáttmálar og réttindi geta falið í sér báðar gerðir2, en slíkt stendur alls ekki svart 

á hvítu. Réttindi á borð við friðhelgi einkalífsins skerðir önnur réttindi svo sem tjáningarfrelsi, 

                                                      
1
 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, “I B Þjóðréttarskuldbindingar um mannréttindi” 
<https://mhi.hi.is/i_b_thjodrettarskuldbindingar_um_mannrettindi#Flokkun%20mannr%C3%A9ttinda> skoðað 15. janúar 
2019 

2
 Jacobs, White & Ovey, The European Convention on Human Rights (OUP Oxford 2010), bls. 86 

https://mhi.hi.is/i_b_thjodrettarskuldbindingar_um_mannrettindi#Flokkun%20mannr%C3%A9ttinda
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svo langt sem það nær til næsta manns. Er það á ábyrgð ríkisins að finna út hverju sinni hvar 

gott jafnvægi liggur svo að ekki sé gengið gegn góðu ferli. 

Réttarríkið hefur ákveðnar reglur til að teljast sem slíkt, en almennt er talið að lög 

réttarríkisins verði að uppfylla átta þætti til að geta talist sem lög. Þó svo að fræðimenn hafi 

ekki ávallt verið sammála um hvaða þættir það séu, er það samt sem áður talið að lög skulu 

vera almenn, með þeirri þýðingu að þau skuli ná jafnt til allra þeirra sem eru innan 

samfélagsins. Skulu lög vera framvirk en ekki afturvirk í þeim skilningi að þau eigi ekki að vísa 

til fortíðar heldur aðeins framtíðar, sérstaklega ef að um er að ræða íþyngjandi lög svo sem 

refsingar, þar sem að ómögulegt er fyrir einstaklinga að haga sér í samræmi við lög sem ekki 

voru til á þeim tíma sem ætlað brot þeirra var framið. Auk þess skulu lög vera birt til að gera 

almenningi kleyft að kynna sér þau. Leiðir það af sér að lög verði að vera aðgengileg. Þau skulu 

vera skýr og afdráttarlaus, og bera með sér stöðugleika eins og mögulegt er. Í lögum mega 

ekki vera mótsagnir þar sem að það verður að vera mögulegt að geta farið eftir einum lögum 

án þess að slíkt gangi gegn öðrum, en einnig verða þau að vera svo gerð að hægt sé almennt 

að fara eftir þeim. Að lokum skal samræmi vera til staðar á milli ákvæða laganna og athafna 

yfirvalda. Þau ríki sem halda uppi lögum sem uppfylla þessa þætti nefnast réttarríki í þrengri 

merkingu.3 

Lög réttarríkisins lúta jafnt að almennum borgurum sem og yfirvöldum þess, en í þessari 

umfjöllun verður sérstaklega horft til þeirra laga sem vernda réttindi einstaklinga helst. 

2.1. Mannréttindakafli Stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands  

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir nefnd stjskr., og Mannréttindasáttmáli 

Evrópu vernda mannréttindi borgara og ná til allra einstaklinga samfélagsins, og skiptir þá ekki 

máli hvort að um ræðir einstakling sem grunaður er um refsiverða háttsemi eða ekki. 

Einstaklingur grunaður um refsiverða háttsemi verður oft fyrir aðkasti á opinberum vettvangi 

svo sem samfélagsmiðlum, en í mörgum tilfellum þarf jafnvel ekki að vera um eiginlegan 

sakborning að ræða. Umræður almennings og áróður í garð einstaklinga sem álitnir eru hafa 

brotið gegn lögum eða siðferðisreglum samfélagsins eiga sér einnig stað, og hefur samfélagið 

þá jafnvel strax tekið þá ákvörðun að einstaklingar séu sekir. Ákvæði sem vernda einstaklinga 

                                                      
3
 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (Hið Íslenzka Bókmenntafélag 2010), bls. 48-50 
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frá áróðri almennings þurfa að vera til staðar, en tjáningarfrelsi einstaklinga takmarkast við 

rétt næsta manns og afar þunn lína getur legið á milli þess hvað telst verndað af tjáningarfrelsi 

73. gr. stjskr., og þess sem telst vera ærumeiðandi og jafnvel brjóta gegn friðhelgi einkalífsins 

sem verndað er í 71. gr. stjskr. 

Stjskr. innheldur eru þau grundvallarlög landsins sem ganga öðrum framar. Þar er 

stjórnskipan landsins skráð sem og þau grundvallarréttindi almennings sem skulu vernduð. 

Ekki mega önnur lög ganga gegn ákvæðum stjskr. Sjöundi kafli hennar greinir þau 

mannréttindi sem Íslendingar og þeir sem hér dvelja skulu njóta en síðast var þeim kafla 

breytt árið 1995 og sætti hann þá miklum breytingum. Fram að því hafði sá kafli staðið að 

mestu leyti óbreyttur frá gildistöku hennar árið 1944. Þau ákvæði stjskr. sem hér varða helst 

eru réttur til réttlátrar málsmeðferðar, tjáningarfrelsi og friðhelgi einkalífsins, en fleiri munu 

þó koma að. 

Í fyrstu grein 7. kafla stjskr. er skýrt kveðið á um þau réttindi borgaranna að þeir skulu allir 

vera jafnir fyrir lögum án tillits til áður nefndra þátta svo sem kynferðis, skoðana, kynþáttar, 

trúarbragða, efnahags, þjóðernisuppruna, ætternum sem og stöðu að öðru leyti. Af ákvæðinu 

að dæma skal ganga út frá því að slíkt eigi við alla borgara, hvort sem þeir séu ásakaðir um 

brot eða ekki. Kveður 69. gr. stjskr. á um að engum skuli refsað nema hann hafi gerst sekur 

um háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma sem brot átti sér stað, eða má 

fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. Þýðir það að sakfelling hins brotlega um refsiverða 

háttsemi þarf að eiga sér stað áður en til refsingar kemur samkvæmt lögum. Þar sem að 

aðeins réttarvörslukerfið má refsa brotamanni eftir sakfellingu, er verið að undirstrika það, að 

ákvæðinu sé beint ekki aðeins að ríkinu sjálfu heldur einnig hinum almenna borgara. Hinn 

almenni borgari hefur aldrei heimild til að refsa öðrum hvort sem að hann álítur það sem svo 

að dómur sé ekki nægilega þungur, eða vilji hans fyrir því hvort að brotamaður eigi rétt til 

nokkurs. 

Saman mynda þessar tvær greinar mikilvæg réttindi borgara, enda skal maður ávalt talinn 

saklaus þar til sekt hans er sönnuð jafnt og 2. mgr. 70. gr. stjskr. kveður á um. Mega refsingar 

ekki vera þyngri en sú háttsemi er refsað er fyrir miðað við þau lög er gild voru þegar brot var 

framið, sem og að í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu. Mikilvægi þessara réttinda 

er gríðarlegt, og verja þau borgara hvort sem þeir eru grunaðir eða dæmdir fyrir glæpi. 
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Allir eiga, auk þessara réttinda, rétt til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur, en 70. gr. 

stjskr. kveður á um það, og hafa borgarar rétt til réttlátrar málsmeðferðar. Er sú grein að engu 

leyti minna mikilvæg til að tryggja persónuréttindi einstaklinga þar sem mikilvægt er að farið 

sé eftir reglum réttarkerfisins með traustum, óháðum og óhlutdrægnum dómstólum og að 

mál þeirra séu meðhöndluð innan hæfilegs tíma. Óneitanlega getur einstaklingur ekki sótt rétt 

sinn ef brotið er á mannréttindum hans ef slíkt kerfi er ekki til staðar.4 

2.2. Sambærileg ákvæði Mannréttindasáttmála 
Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur lagagildi hér á landi, sbr. 1. gr. laga nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu. Var hann undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins árið 1950 

í Róm, en sáttmálinn var lögfestur hér á landi með lögum 62/1994. Evrópuráðið hefur 

samþykkt margvíslega þjóðaréttarsamninga, en mannréttindasáttmáli Evrópu er almennt 

talinn sá mikilvægasti. Þegar mannréttindakafla stjskr. var breytt með lögum nr. 97/1995 var 

það eitt af meginmarkmiðunum að finna samræmi ákvæða stjskr. við þau sambærilegu 

ákvæði sáttmálans, sem og annarra alþjóðlegra mannréttindasáttmála sem áttu við 

hérlendis.5 

Fyrsta grein sáttmálans kveður á um að aðilar að samningnum skuli tryggja öllum innan 

yfirráðasvæði síns þau réttindi og frelsi er skilgreind eru í fyrsta kafla hans. Þó svo að skyldur 

samningsins beinast formlega að ríkjunum sjálfum, kemur það ekki sérstaklega fram hvað það 

er sem ríkjum ber að gera til að tryggja þau réttindi.6 

Fyrsti kafli sáttmálans kveður enn fremur á um mannréttindi á borð við rétt til lífs, bann 

við pyndingum, þrældómi og nauðungarvinnu, rétt til frelsis og mannhelgi, réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómi, enga refsingu án laga, friðhelgi einkalífsins, trúfrelsi, tjáningarfrelsi, 

bann við mismunun og takmörkun á skerðingu réttinda, svo eitthvað sé nefnt. Auk þess, 

kveður kaflinn á um mannréttindi á borð við rétt til frelsis og mannhelgi svo og fleira sem 

sambærilegt er við fyrrnefnd réttindi stjskr., auk þess sem tjáningarfrelsi einstaklinga er varið í 

10. grein sáttmálans, sbr. 73. gr. stjskr., og friðhelgi einkalífs í 8. gr. hans, sbr. 71. gr. stjskr. 

                                                      
4
 Mannréttindaskrifstofa Íslands, „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar“ <http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-
island/ymiss-mannrettindi/rettur-til-rettlatrar-malsmedferdar-fyrir-domi> skoðað 30. janúar 2019 

5
 Davíð Þór Björgvinsson, Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginatriði, skýringar og beiting, í Mannréttindasáttmáli Evrópu, 
meginreglur, framkvæmd og áhrif á Íslenskan rétt  (Bókaútgáfan Codex 2005), bls. 66 

6
 Sama heimild, bls. 33-34 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi/rettur-til-rettlatrar-malsmedferdar-fyrir-domi
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi/rettur-til-rettlatrar-malsmedferdar-fyrir-domi
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Sjá má, að með breytingu mannréttindakafla stjskr. voru ákvæði Mannréttindasáttmála 

Evrópu vafin inn í hann til að tryggja enn fremur margvísleg réttindi einstaklinga, en eins og 

áður hefur verið bent á væri það manni ógerlegt að sækja rétt sinn ef kerfi er ekki til staðar 

sem býður upp á slíkt, en hvort að ófullkomið kerfi hafi verið til staðar hérlendis áður fyrr 

verður ekki tekið fyrir hér. 

2.3. Sambærileg ákvæði Mannréttindayfirslýsingar 
Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var skrifuð í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar og 

var hún samþykkt á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 10. desember 1948. Í henni er 

markmiðum lýst er varða mannréttindi. Er hún hins vegar ekki lagalega bindandi þar sem að 

hún var ekki undirrituð af neinum sem bindandi löggjöf. Vert er þó að minnast á hana hér, þar 

sem að hún hefur haft þau áhrif á ríki að virða hana og bæta löggjöf sína með tilliti til hennar. 

Rétt eins og stjskr., sem og Mannréttindasáttmáli Evrópu, verndar yfirlýsingin jafnrétti 

borgaranna, en 1. gr. hennar kveður á að allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum, sem og eru 

gæddir samvisku og skynsemi. 3. gr. kveður á rétt til lífs, frelsis og mannhelgi, 7. gr. að allir séu 

jafnir fyrir lögum og eiga rétt á vernd þeirra án nokkurra mismununar. Jafnframt kveða 9., 10. 

og 11. gr. hennar á bann við handtöku að geðþótta, allir skulu vera jafnir fyrir dómstólum, sem 

og að hver sem borinn er sökum fyrir refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans 

er sönnuð. Loks á 12. gr. hennar sérstaklega við hér, en hún kveður á bann við röskun á 

einkalífi, fjölskyldulífi, heimili eða bréfaskriftum nokkurs einstaklings, sem og banni við árás á 

æru manns eða mannorð, og að allir eigi rétt á lagavernd við slíkum afskiptum og árásum, sbr. 

fyrrnefndu ákvæði um friðhelgi einkalífs í stjskr. og Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Rétt til tjáningarfrelsis er að finna í 19. gr. yfirlýsingarinnar er varðar frelsi einstaklinga til 

skoðana sinna og að láta þær í ljós. Þrátt fyrir að vera ekki þjóðréttarsamningur, eru helstu 

þjóðréttarsamningar byggðir á yfirlýsingunni eða vísa til hennar.7 Hin íslenska þýðing hennar 

inniheldur inngangsorð er varða einstaklinga og allar stofnanir samfélagsins að hafa hana 

ávallt í huga og kappkosti, með menntun og fræðslu, að stuðla að virðingu fyrir réttindum er 

koma fram í henni. Þegar kemur að almennri umræðu á opinberum vettvangi hafa þessi 

                                                      
7
 Jakob Þ. Möller, „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 60 ára“ (2010) Lögfræðingur 2010 
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inngangsorð ákveðna tengingu, að því leytinu til að borgarar eru hvattir til að stuðla að þeim 

réttindum sakborninga og ásakaðra einstaklinga er þeim er tryggt í öllum fyrrnefndum lögum. 

Afar þunn lína getur legið á milli þess hvað telst verndað af tjáningarfrelsi þessara greina, 

og hvað telst vera ærumeiðandi og jafnvel brjóta gegn friðhelgi einkalífsins. Mikilvægt er fyrir 

einstaklinga að vita hvar réttur þeirra til tjáningar skerðist við rétt næsta manns svo ekki varði 

við lög, og verður því sú þunna lína skoðuð sem liggur á milli þess annars vegar, og hins vegar 

þess sem kann að teljast ærumeiðing og varða við lög. 

3. Mörk tjáningarfrelsis og ærumeiðingar 
Páll Sigurðsson skilgreinir æru í riti sínu Lögfræðiorðabók með skýringum, sem svo að æra 

manns sé heiður, virðing, sómi eða álit, en jafnframt einnig persónulegt gildi manns og 

mannkostir.8 Um ærumeiðingar er að ræða þegar slíkir þættir manna verða fyrir árásum, en 

ekki er auðvelt að draga þá ályktun við fyrsta lestur ýmissa athugasemda hvort að um 

ærumeiðingu sem varðar við lög er að ræða, eða hreinlega dónaskap sem ekki er refsiverður. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur þó flokkað slíkar athugasemdir annars vegar sem 

staðhæfingar, og hins vegar sem gildisdóma. 

Staðhæfingar um staðreyndir eru oft aðdróttanir af hálfu þeirra sem halda þeim fram, án 

mats á þeim staðreyndum er við eiga.9 Staðhæfingar er vel hægt að sanna, en einfaldasta 

dæmið sem hægt væri að setja fram hér eru einfaldlega staðhæfingar í dómsmálum. Þær 

teljast sannaðar þegar rök fyrir þeim teljast vera svo góð að dómari álítur eftir heilbrigðri 

skynsemi og mannlegri reynslu að þær séu réttar. Gildisdóma er aftur á móti ekki hægt að 

sanna sem slíka. Rétt væri þó að slíkir gildisdómar ættu að einhverju leyti stoð í staðreyndum 

mála er þeir eiga við, sem og að vera settir fram í góðri trú.10 Má þar af leiðandi segja að 

gildisdómar séu í einfaldri mynd álit sem fólk hefur gert sér. 

Að krefjast þess að sanna gildisdóma sem slíka væri þar af leiðandi brot gegn 

tjáningarfrelsinu, og er í raun álitið svo að ef skylt væri að sanna gildisdóma hefði það í för 

með sér fælingaáhrif svo að menn segðu síður skoðanir sínar á hlutum. Aftur á móti þýðir það 

ekki að gildisdómar séu ávalt verndaðir, enda geta sumir þeirra verið svo meiðandi eða 

                                                      
8
 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008), bls. 518 

9
 Páll Sigurðsson, Lagaskuggsjá (Háskólaútgáfan 2004), bls. 112 

10
 Páll Þórhallsson, Tjáningarfrelsi, í Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 
(Bókaútgáfan Codex 2005), bls. 375 
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móðgandi að ekki skiptir máli þó þeir eigi sér stoð í staðreyndum. 73. gr. stjórnaskrárinnar 

kveður á um þetta atriði, en ásamt tjáningarfrelsi 73. gr. hennar, er því einnig gert skil í 2. mgr. 

að hver sá sem lætur í ljós hugsanir sínar verður að ábyrgjast þær fyrir dómi ef til þess kemur. 

3.1. Takmarkanir á tjáningarfrelsi – 3. mgr. 73. gr. 
stjónarskrárinnar 

Sá réttur hvers einstaklings til að láta í ljós hugsanir sínar er kveðið á um í 73. gr. stjskr, en skal 

hann ábyrgjast þær fyrir dómi samkvæmt 2. mgr. greinarinnar. Því er ekki alltaf hægt að skýla 

sér á bak við tjáningarfrelsið og halda að ekki þurfi að taka ábyrgð á því sem einstaklingur 

lætur í ljós ef til dóms kemur, svo sem við meiðyrðarmál. Athugasemdir á vettvangi 

fréttamiðla, hvort sem um ræðir fréttamiðilinn sjálfan eða almenning sem hefur þar kost á að 

skilja eftir athugasemdir, eru í dag afar algengar en eins og hefur komið fram er ekki hægt að 

skýla hverju sem er á bak við tjáningarfrelsi. Það kemur þó einnig á móti, að afar þröngar 

skorður eru settar því að skerða tjáningarfrelsi en slíkt má ekki gera nema í þágu 

allsherjarreglu, öryggis ríkisins, heilsu, siðferðis, réttinda sem og mannorðs annarra. Auk þess 

má ekki setja slíkar skorður á tjáningarfrelsi nema slíkt byggi á lögum, þjóni lögmætu markmiði 

og séu nauðsynlegar.11 Erfitt getur þó reynst að setja lög er skerða ekki aðeins tjáningarfrelsi 

einstaklinga heldur í raun þann frjálsa vilja sem einstaklingar hafa þegar þeir ákveða að láta 

skoðanir sínar í ljós, vitandi að þeir þurfi að taka ábyrgð á þeim fyrir dómi ef nauðsynlegt 

reynist. Ekkert slíkt kemur fram í mannréttindasáttmála Evrópu hvað varðar tjáningarfrelsi 10. 

gr. hans, en ef horft er til þeirra takmarkana er 8. -11. gr. sáttmálans kveða á um má sjá að 

þær eru sambærilegar þeim er koma fram í stjskr., en álitið er að tvennt teljist felast í þeim 

takmörkunum sem nauðsynlegar teljast í lýðræðislegu samfélagi. Annars vegar að slík skerðing 

leiðist af gildum ástæðum og að réttmæt samfélagsleg þörf sé á því, og hins vegar að sú 

takmörkun gangi ekki lengra en nauðsynlegt er til að ná takmarki skerðingarinnar.12 

Bann við ritskoðun, sambærileg því er kveður á um í 2. mgr. 73. gr. stjskr., kemur aftur á 

móti hvergi fram í mannréttindasáttmála Evrópu hvað varðar tjáningarfrelsið, en þó má benda 

á að orðin „skyldur og ábyrgð“ eru notuð í 2. mgr. 10. gr. hans, og er þar þá meðal annars 

                                                      
11

 Mannréttindaskrifstofa Íslands, “Tjáningarfrelsi” < http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-
mannrettindi/tjaningarfrelsi> skoðað 17. apríl 2020 

12
 Davíð Þór Björgvinsson, Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginatriði, skýring og beiting, í  Mannréttindasáttmáli Evrópu, 
meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Bókaútgáfan Codex 2005), bls. 59 

http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi/tjaningarfrelsi
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/ymiss-mannrettindi/tjaningarfrelsi
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verið að vísa til starfa fjölmiðla.13 Er fjölmiðlum með því veitt svigrúm til starfa, sem og að 

móta siða- og starfsreglur sem unnið er eftir, meðal annars í formi ritstjórnarstefna. 

3.2. Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi 
Íslenski rithöfundurinn Þorgeir Þorgeirsson skrifaði árið 1983 tvær greinar í morgunblaðið, 

önnur birtist hinn 7. desember en hin hinn 20. desember. Fjölluðu greinarnar um ofbeldi af 

hendi lögreglu og voru stíluð sem opin bréf til Jóns Helgasonar, þáverandi 

dómsmálaráðherra.14 

Hafði Þorgeir hitt fórnarlamb lögreglunnar á sjúkrahúsi og skrifað greinar sínar út frá 

frásögn þess. Voru ásakanir hans í garð lögreglunar sendar til ríkissaksóknara til rannsóknar 

27. desember sama ár. 13. ágúst 1985 var gefin út ákæra á hendur Þorgeiri, þar sem talið var 

að hann hefði brotið gegn 108. gr. almennra hegningarlaga sem þá var í gildi. Samkvæmt 

greininni var refsivert að hafa fram skammaryrði, móðganir í orði eða athöfnum eða 

ærumeiðandi aðdróttanir við opinbera starfsmenn þegar þeir sinntu starfi sínu. Þó svo að 

Þorgeir teldi sig vera að þjóna samfélagi sínu með því að vekja slíka athygli á valdbeitingu 

lögreglunnar í fjölmiðlum og bar fyrir sig reglu tjáningarfrelsis var hann engu að síður 

sakfeldur bæði í héraði árið 1986, sem og í Hæstarétti 1987.15 

Taldi Þorgeir að brotið hefði verið á réttindum hans samkvæmt 10. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, en á þeim tíma hafði sáttmálinn ekki lagalegt gildi hérlendis, og 

Ísland aðeins bundið að honum að þjóðarrétti. Sama ár og dómur féll í Hæstarétti sendi 

Þorgeir kæru til Mannréttindanefndar Evrópu sem ákvað árið 1990 að mál hans yrði tekið til 

meðferðar.16 Varð Mannréttindadómstóllinn að skoða hvort að skerðing á tjáningarfrelsi 

Þorgeirs hefði verið byggð á lögum, hvort hún þjónaði lögmætu markmiði og hvort hún þætti 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þó svo að fyrstu tvö atriðin væru talin eiga við í málinu, 

var þriðja atriðið ekki talið hafa verið uppfyllt. Var það því niðurstaða dómstólsins í máli nr. 

13778/88 árið 1992 að brotið hefði verið gegn tjáningarfrelsi Þorgeirs samkvæmt 10. gr. 

mannréttindasáttmálans.17 Talið var að um gildisdóm Þorgeirs hafi verið að ræða og 

ósanngjarnt, ef ekki ómögulegt, hafi verið að leggja sönnunarbyrði á hann hvað varðaði 

                                                      
13

 Páll Þórhallsson, Tjáningarfrelsi, í Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 
(Bókaútgáfan Codex 2005), bls. 369 

14
 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar (Reykjaprent ehf 1997), bls. 10. 

15
 Sama heimild, bls. 13. 

16
 Sama heimild, bls. 14. 

17
 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar (Reykjaprent ehf 1997) bls. 15-18 
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staðhæfingar hans. Tilgangur hans var auk þess ekki talinn hafa verið að sverta mannorð 

lögreglunnar, heldur í raun til að hvetja dómsmálaráðherra til skoðunar og rannsóknar á 

lögregluofbeldi.18 

Tveimur árum síðar veitti Alþingi mannréttindasáttmálanum lagalegt gildi hérlendis. Sú 

ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi sem aldrei má í lög leiða skv. 2.mgr. 

73. gr. stjskr. er aðallega beint að valdhöfum ríkisins, svo að hægt sé að koma í veg fyrir 

bælingu gagnrýni, hvers konar tilgangi sem sú gagnrýni kann að þjóna, en er sýður beint gegn 

almennum rithöfundum og fjölmiðlastarfsemi, eins og sýnt er fram á í máli Þorgeirs, sem var 

sakfelldur hérlendis þrátt fyrir ákvæði stjskr. er snúa að tálmunum tjáningarfrelsis, en aftur á 

móti sýknaður fyrir mannréttindadómstól Evrópu, en mannréttindasáttmálinn eins og áður 

sagði hefur engin sambærileg ákvæði varðandi slíkar tálmanir. 

3.3. Jón Kjartansson gegn Jóni Björnssyni 
Í júlí árið 1998 dæmdi Héraðsdómur Vesturlands í máli númer 337/1998, Jón Kjartansson gegn 

Jóni Björnssyni. Sá síðarnefndi, hér eftir nefndur stefndi var ásakaður um meiðyrði gegn 

hinum fyrrnefnda, hér eftir nefndur stefnandi, á hreppsnefndarfundi Reykholtsdalshrepps 

hinn 1. júlí árið 1997. Stefnandi gerði þær dómkröfur að ummæli stefnda er hann hafði uppi á 

fundinum yrðu dæmd dauð og ómerk, að stefndi yrði dæmdur til refsingar fyrir þau ummæli 

auk kostnaðar af birtingu dóms í heild að upphæð kr. 200.000. Jafnframt var krafist miskabóta 

úr hendi stefnda að upphæð kr. 500.000 auk dráttarvaxta frá þingfestingardegi máls til 

greiðsludags. 

Stefnandi hafði eignast jörðina Stóra-Kropp árið 1993 en hann og stefndi höfðu skiptar 

skoðanir á vegarlagningu yfir tún jarðarinnar. Taldi stefnandi það koma í veg fyrir möguleika 

hans á búskap á jörðinni, en stefndi var mjög fylgjandi þess að vegurinn yrði lagður. Hljómuðu 

ummæli stefnda svo: 

Ég fékk grun þegar Jón Kjartansson hóf endurbyggingu gamla fjóssins í stað þess að byggja 

nýtt. Mig grunaði að Jón Kjartansson væri ekki eins stöndugur og hann vildi vera láta og 

taldi hann hafa óhreint mjöl í pokahorninu. Hafi maðurinn átt peninga þá færi hann ekki 

að gera við svo gamalt fjós. Tilgangur minn að verða mér út um veðbókarvottorð fyrir 

Stóra-Kroppi er svipaður og hjá blaðamönnum þegar þeir eru að fletta ofan af mönnum 

                                                      
18

 Páll Þórhallsson, Tjáningarfrelsi, í Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 
(Bókaútgáfan Codex 2005), bls. 376-377 
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sem eru í svona fjárglæfrastarfsemi og fékk ég grun minn staðfestan við athugun á 

veðbókarvottorðinu. 

Kemur einnig fram í skjölunum ummælin „Það skiptir ekki máli fyrir búskap á Stóra-Kroppi 

hvort þar kemur vegur eða ekki. Þessi spilaborg hrynur.“ 

Orðið fjárglæfrarstarfsemi var að mati Héraðsdóms Vesturlands talið innihalda saknæma 

merkingu miðað við skýringu þess í orðabók Menningarsjóðs. Talið var að ummælin í heild 

sinni vísuðu til glæpsamlegrar starfsemi og því talin sem ærumeiðandi aðdróttanir í garð 

stefnanda. Ummælin voru því dæmd ómerk og stefnda gert að greiða sekt að upphæð kr. 

15.000 í ríkissjóð innan fjögurra vikna frá birtingu dóms, eða sæta varðhaldi í fjóra daga. 

Síðari ummælin voru aftur á móti ekki talin ærumeiðandi aðdróttanir heldur aðeins lýsa 

skoðunum stefnda á áframhaldandi búskap á jörðinni. Var stefndi því sýknaður af kröfum er 

vörðuðu þau. Að lokum var stefndi dæmur til að greiða stefnanda kr. 90.000 ásamt 

dráttarvöxtum skv. þáverandi vaxtalögum nr. 25/1987, frá 7. júlí 1998 til greiðsludags en eins 

og má sjá eru þær bætur mun lægri en krafist var. Auk þess skyldi stefndi greiða kr. 50.000 til 

að standast straum af birtingu dómsorðs í opinberu blaði.  

Hinn 26. ágúst 1998 var málinu, nr. 337/1998, skotið til Hæstaréttar þar sem stefndi krafðist 

sýknu á fyrri dómi en gagnáfrýjun var einnig gerð hinn 30. október sama ár þess efnis að 

ummælin yrðu dæmd ómerk auk dóms til refsingar stefnda fyrir ummælin, greiðslu að 

upphæð kr. 200.000 fyrir birtingu dómsins í heild í opinberum blöðum, sem og miskabóta að 

upphæð kr. 500.000 auk dráttarvaxta frá þingfestingardegi máls til greiðsludags. 

Málið var tekið fyrir hinn 11. mars árið 1999, en Hæstiréttur var þar ósammála 

Héraðsdómi Vesturlands. Var talið að orðið fjárglæfrarstarfsemi þyrfti ekki að eiga við 

refsiverða starfsemi, þó svo að þau ummæli hafi vissulega ekki verið kurteisisleg. Hafi stefndi 

því ekki farið út fyrir mörk tjáningarfrelsis síns þar sem aðeins var um gildisdóm hans að ræða. 

Var hann því sýknaður af öllum kröfum stefnanda. 

Af fyrrnefndum dómum má sjá ekki aðeins þá óljósu línu sem liggur á milli ærumeiðinga 

annars vegar og gildisdóms hins vegar, en aftur á móti er einnig bersýnilegt að sjá að mat 

manna spilar stórt hlutverk, eins og í öllum málum. Það sem er álitið ærumeiðing í einum 

dómi er gildisdómur í öðrum og er því mögulegt að sú óljósa lína á milli sem um ræðir eigi 

rætur sínar að rekja til mannlegs álits. 
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4. Samfélagsmiðlar samtímans 
Þeir dómar sem teknir voru fyrir hér að framan eru þó nokkuð gamlir. Þó þeir kunni ekki 

endilega að vera komnir til ára sinna er þó vert að benda á að samfélagsmiðlar á borð við 

Facebook, og veraldarvefurinn allur hafa tekið miklum framförum síðan á síðustu öld. 

Auðveldara er nú en áður að tjá skoðanir sínar á almennum vettvangi, auðveldara er að finna 

þær sem og að mun fleiri sjá þær og lesa, en auk þess er erfiðara að fylgja eftir öllum 

athugasemdum sem kunna að falla, og hvort um gildisdóm eða staðhæfingar sé að ræða. Slík 

þróun leiðir af sér að fólk þarf að vera meðvitað um hvað það skrifar á veraldarvefinn, sem og 

að þekkja betur hvar réttur þeirra til tjáningarfrelsis liggur án þess að brjóta friðhelgi einkalífs 

næsta manns, sem og hans almennu réttindi. Óþarft er að benda á nauðsyn þess að fólk sé 

einnig meðvitað um að ábyrgð á tjáningu þess liggur hjá því sjálfu. Í mörgun tilvikum í dag 

virðist vera sem svo að fólk sé almennt annað hvort ekki meðvitað um slíkt, eða þá að því sé 

einfaldlega sama um afleiðingarnar, sem getur og hefur orðið til þess að einstaklingar verða 

fyrir opinberum árásum á veraldarvefnum. Harkalegar ásakanir og orðsendingar frá einum 

manni til annars eru orðnar algengari, sem og mun alvarlegri en áður var.  

4.1. Gapastokkur nútímans 
Í grein sinni „Dómstóll götunnar – Gapastokkur nútímans“ sem birtist í Úlfljóti árið 2003, 

útskýrir Jón Þór Ólason hvernig gapastokkurinn, sem nú er ekki lengur í notkun, á sér ennþá 

sinn stað í íslensku samfélagi, en þó í öðru formi. Fjölmiðlar af ýmsu tagi færa aðila oft til 

umfjöllunar, hvort sem er fyrir meiri eða minni sakir, og munur sá er liggur á gamla 

gapastokknum og umjöllun fjölmiðla er að sanna sök manna áður en einstaklingar eru festir í 

gapastokkinn.19 

Hvort sem að athugasemdir og álit almennings til þyngri refsingar eða ákveðinnar 

meðferðar á mönnum, sem sakaðir eru um brot, eigi að þjóna þeim tilgangi að draga úr 

afbrotum, eða einfaldlega einhvers konar hefndarsjónarmið, bendir Jón Þór á það að þó svo 

að refsingar varðandi fíkniefnabrot, sem dæmi, hafa verið hert að miklu leyti, virðist það samt 

sem áður ekki draga úr tíðni brota. Í raun hafa slíkir glæpir aukist með árunum auk þess sem 
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að ofbeldis- og manndrápsbrot gegna öðum lögmálum. Slík brot eru stundum framin þegar 

brotamaður hefur ekki fulla stjórn á sjálfum sér né með fullu viti til að átta sig á afleiðingum 

gjörða sinna. Varnaðaráhrif þyngri refsingar hefðu því ekki áhrif í slíkum tilfellum þar sem að 

brot er ekki endilega skipulagt.20 Hefndarsjónarmiðið sem birtist í athugasemdum almennings 

við umfjöllun fjölmiðla um einstaklinga sem kunna að hafa brotið gegn lögum, myndi því ekki 

undantekningarlaust skila þeim árangri sem sjónarmiðinu er ætlað en vegna þess hve sterkt 

sjónarmiðið er, er nauðsynlegt að fréttaflutningur hérlendis verði að vera af öðrum toga en 

gengur og gerist í stærri samfélögum. Í litlu samfélagi líkt og á Íslandi hverfur einstaklingur 

sem er til umfjöllunar ekki beint inn í fjöldann, og er vandvirk og íhuguð umfjöllun því 

nauðsynleg svo að menn verði ekki fyrir tjóni sem ekki er hægt að bæta.21 

4.2. Áhrif umfjöllunar í fjölmiðlum og á  
samfélagsmiðlum 

Þegar kemur að fréttaflutningi af málum á veraldarvefnum, eru athugasemdakerfi fréttamiðla 

í flestum tilvikum aðgengileg hverjum sem er. Allir helstu fréttamiðlar eru nú á dögum komnir 

með síður á veraldarvefnum þar sem helstu fréttir berast þjóðfélagsþegnum beint í æð á sem 

allra skemmstum tíma. Hver sem hefur tölvu eða snjallsíma innan handa hefur aðgengi að 

slíkum fréttamiðlum sem og því kerfi sem fylgir þar sem athugasemdir einstaklinga birtast, ef 

svo er að þeir vilji koma einhverju á framfæri. 

Oftar en ekki má finna ljótar athugasemdir og umræður sem ganga í mjög mörgum 

tilfellum algjörlega gegn því sem réttarríkið stendur fyrir, sem dæmi grunnreglur réttlátrar 

málsmeðferðar, og virðast margir hverjir ekki álíta það sem svo að einstaklingar sem brotið 

hafa af sér, eða jafnvel aðeins taldir hafa gert svo, eigi rétt á réttlátri meðferð eða 

mannréttindum.  

Fréttamiðlar hafa þó í einhverjum tilfellum tekið upp á því að loka fyrir athugasemdir, sem 

og að Vísir, sem dæmi, áskilur sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi eða ósæmilegar 

athugasemdir og ummæli þeirra einstaklinga, sem ekki tjá sig undir eigin nafni. Er frá slíku 

greint aftur á móti á vef fréttamiðlisins undir hverri grein þar sem dálkur athugasemda 

stendur  til boða, en ekki sem dæmi í ritstjórnarstefnu miðilsins. Leggja má athugasemdir við 
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slíkar yfirlýsingar, en af orðana hljóðan mætti halda að svo lengi sem þegnar landsins skilja 

eftir ummæli undir eigin nafni, sé í lagi að láta þau standa hvað svo sem það kann að vera sem 

felst í athugasemdum þeirra. Þá er einnig vert að huga að því hvernig Vísir ákveður hvað sé í 

sumum tilfellum ærumeiðandi og hvað ekki.22 

Ástæðan fyrir því að fréttamiðlar áskilja sér rétt til slíks er óljós, en vert er þó að horfa til 

siðareglna Blaðamannafélags Íslands. Blaðamenn verða samkvæmt þeim að hafa í huga rétt 

almennings til upplýsinga, tjáningarfrelsis og gagnrýni en verða á sama tíma skv. 3. og 4. gr. 

þeirra að vanda framsetningu efnis síns, forðast að valda fólki skaða, óþarfa sársauka eða 

vanvirðingu, sem og að virða þá meginreglu laga að maður er talinn saklaus þar til sekt hans 

hefur verið sönnuð.23 Einnig skulu fjölmiðlar setja sér ritstjórnarstefnur skv. 24. gr. laga um 

fjölmiðla nr. 38/2011, en innan slíkra stefna má oft finna ákveðnar siðgæðisreglur sem 

starfsmenn skulu fara eftir. Sem dæmi setur ritstjórnarstefna fréttarstofu Stöðvar 2, Vísis og 

Bylgjunnar starfsmönnum sínum skorður er varða umfjallanir og fréttaflutning, hlutleysi, 

hlutlægni, viðkvæm mál, trúnað, siði og venjur.24 Árvakur hefur einnig ritstjórnarstefnu er 

kveður á miðlun víðsýnnar umræðu, frétta og umfjöllun um margvísleg málefni.25 

Með eigin vinnu geta blaðamenn vissulega uppfyllt slík skilyrði, og með því að áskilja sér 

rétt til að fjarlægja ærumeiðandi eða ósæmilegar athugasemdir og ummæli skilin eftir af 

almenningi á fréttavef sínum geta þeir einnig reynt að uppfylla fyrrnefnd skilyrði siðaregla 

sinnar eins og þeir mögulega geta. Mætti því halda fram, að ekki sé við fjölmiðilinn að sakast 

þegar kemur að illum athugasemdum, ærumeiðingum og dónaskap almennings sem skilin eru 

eftir í athugasemdakerfunum. 

5. Réttarstaða einstaklinga 
Með auknu aðgengi að veraldarvefinum og samfélagsmiðlum þar á, þar sem tjáningarfrelsi 

virðist ráða ríkjum, verða fleiri einstaklingar fyrir aðkasti en aðeins þeir sem í raun hafa gerst 

brotlegir við lög. Kenning franska félagsfræðingsins Émile Durkheim  um félagslega samvitund 
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 Á fréttamiðlinum Visir.is er við lok fréttar boðið upp á dálk þar sem hægt er að skrifa inn athugasemdir og skilja eftir. Undir 
þeim dálk er hægt að sjá þann rétt sem Vísir áskilur sér til að fjarlægja athugasemdir sem Vísir álítur ærumeiðandi eða 
ósamilegar, sem og ummæli þeirra sem tjá sig ekki undir eigin nafni. 
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 Siðareglur Blaðamannaélags Íslands <https://www.press.is/is/log-sidareglur/sidavefur/sidareglur-bi> skoðað 11. apríl 2019 
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 Ritstjórnarstefna fréttarstofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar 
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kemur oft augljóslega fram á samfélagsmiðlum þar sem fólki kann að finnast siðferðisreglum 

og áliti sínu ógnað eða brotið á, þó svo að ekki sé um eiginleg brot á lögum að ræða. 

Kenninguna setti hann fram í verki sínu The Division of Labour in Society og fjallaði um 

sameiginlegan skilning samfélagsins í heild á því hvað taldist vera rétt og rangt.26 Með tíma 

breiddust út hugmyndir innan hóps eða samfélags hvað taldist vera best og réttast í hverju 

tilviki, og það að allir færu eftir þeim hugmyndum og áliti studdi að samheldni innan 

samfélagsins þar sem allir meðlimir stefndu að sömu hugsun og hugmyndum um siðferðileg 

gildi. Þessa hugmynd má sjá sterka í íslensku samfélagi, sem dæmi í athugasemdakerfum 

fréttamiðla á netinu, en við umfjöllum um einstaklinga sem kunna að hafa brotið af sér má oft 

sjá athugasemdir almennings um til hvaða forms refsingar ætti að taka gagnvart þessum 

einstaklingum. 
Slíkt getur þó haft jafn neikvæð áhrif eins og jákvæð gagnvart einstaklingum, og sem 

dæmi hafa mismunandi góðar refsingar verið taldar réttar í íslenskri réttarsögu, margar 

hverjar sem í dag yrðu taldar ómannúðlegar. Refsingar á borð við drekkingar hafa vikið fyrir 

mannsæmandi refsingum í samræmi við mannréttindi og mannúðlega meðferð fólks sem og 

að regla réttarríkisins hefur tekið á sig mun sterkari mynd en hún gerði áður. Sú neikvæða 

þróun hefur engu að síður átt sér stað með aukinni notkun veraldarvefsins að fólk feli sig á bak 

við tölvur þar sem að það lætur ýmis orð falla sem ekki eru í samanburði við þá þróun sem 

hefur átt sér stað í réttarríkinu og virðist oftar en ekki heldur skipta neinu máli hvort að 

einstaklingar sem til umræða eru hafi verið ásakaðir, sýknaðir, sakfelldir, eða nokkuð annað. 

Þrjár stöður einstaklinga verða hér teknar fyrir; einstaklingar ásakaðir um brot á lögum, 

einstaklingar ákærðir fyrir brot á lögum en sýknaðir fyrir dómi, og einstaklingar ákærðir og 

dæmdir fyrir brot á lögum. Við frekari skoðun má sjá að lítill munur virðist vera á áliti 

almennings á þessum einstaklingum burtséð frá ólíkri stöðu þeirra, og athugasemdum sem 

skilin eru eftir hvað varðar þá einstaklinga, brot þeirra, og réttindi.  

5.1. Kattamálið á Héraði 
Árið 2017 bjó ung kona í kjallaraíbúð á Fljótsdalshéraði, og í október það ár fékk hún ítrekað 

óboðinn kött inn á heimili sitt þar sem hann olli usla og ásótti hennar eigin kettling. Gengu 

hún og sambýlismaður hennar úr skugga um að umrætt dýr væri ómerkt sem og ekki örmerkt 
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áður en dýrið var sett út fyrir dyrnar, en ávalt kom það inn aftur þeim til mikills ama. Settu þau 

inn auglýsingu á Facebook síðu undir nafninu „Týnd dýr á Austurlandi“ þar sem þau lýstu 

dýrinu og gáfu upplýsingar um hvar það væri að finna. Eftir árangurslausar tilraunir til að finna 

eiganda hafði konan samband við sveitarfélagið Fljótsdalshérað og bað um að dýrið yrði 

fjarlægt, sem og var gert af dýraeftirlitsmanni, en þar sem að dýrið var hvorki með ól mé 

örmerkt gekk hún út frá því að dýrið væri villt, eða hálfvillt.  

Samkvæmt 3. tl. 9. gr. samþykktar nr. 912/2015 um kattahald og gæludýrahald annarra 

en hunda í sex sveitarfélögum á starfssvæði heilbrigðisnefndar Austurlandssvæðis, sem 

sveitarfélagið Fljótsdalshérað fellur undir, er sveitarstjórn heimilt að láta fanga ketti í búr í því 

tilfelli ef köttur finnst innandyra hjá nágranna í leyfisleysi, á öðrum óheimilum stað, eða í 

fjöleignarhúsi þar sem á skortir tilskilið samþykki annarra íbúðareigenda. Í sömu grein segir að 

köttur sem ekki er einstaklingsmerktur í samræmi við 22. gr. laga nr. 55/2013 um velferð dýra 

telst vera hálfvillt dýr og hefur sveitarfélagið þá heimild til að ráðstafa slíku dýri til nýs eiganda, 

selja hann fyrir þeim kostnaði sem varð af handsömun hans eða láta lóga dýrinu. Skýrt er þó 

að tveir dagar verða að líða frá handsömun dýrsins áður en slíkar ráðstafanir eru gerðar. 

Ástæða þess er sú að auglýsa verður eftir eiganda dýrs fyrst, og gefa honum tækifæri á að 

nálgast það. Var umrædd kona því í fullum rétti þegar hún hafði samband við 

dýraeftirlitsmann sveitarfélagsins og kallaði eftir að dýrið yrði fjarlægt.  

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað fylgdi ekki eigin samþykkt og var umræddum ketti lógað 

aðeins einum sólarhring eftir að hann var sóttur.27 Er eigandi dýrsins hafði samband við 

sveitarfélagið og honum tjáð að dýrinu hefði verið lógað, leið ekki langur tími áður en þær 

upplýsingar rötuðu á netið og upp skárust tilfinningamiklar umræður. Var ungu konunni 

úthúðað fyrir að hafa ekki tekið á sig þá ábyrgð að ganga úr einu húsi í annað í hverfinu þar 

sem hún bjó til að athuga hvort einhver nágranna hennar kynni að eiga dýrið. Var hún meðal 

annars talin óhæf til að eiga dýr sjálf, lýst sem slæmri manneskju og jafnvel að hennar eigin 

ketti ætti að lóga svo að hún gæti sjálf fundið fyrir þeim sársauka sem hún hafði valdið öðrum 

dýraeiganda. Hvergi virtist þó koma fram að eigandi dýrsins sem lógað var hafði ekki haft fyrir 

því að merkja köttinn eins og kattaeigendum er skylt að gera samkvæmt 4. gr. fyrrnefndrar 

samþykktar þar sem allar skyldur og upplýsingar koma fram, en í viðtalið við DV hinn 17. 
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<https://www.austurfrett.is/frettir/fljotsdalsheradh-bidhst-afsoekunar-a-aflifun-kattar> skoðað 6. maí 2020 
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nóvember 2017 viðurkennir eigandinn fúslega sín eigin mistök að hafa ekki merkt dýrið.28 

Einnig leið dágóður tími áður en bent var á þá staðreynd að sveitarfélagið Fljótsdalshérað fór 

ekki eftir eigin samþykkt er varðaði biðtíma áður en hálfvilltu dýri er ráðstafað. Tekið skal þó 

fram að bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs sendi síðar frá sér yfirlýsingu þar sem atvikið var harmað 

sem og að verkferlar varðandi slík mál yrðu endurskoðaðir svo að slík atvik myndu ekki eiga 

sér stað aftur.29 

Ósanngjörn meðferð á saklausu dýri var í hávegum höfð í málinu og svívirðilegar 

athugasemdir og umsagnir um ungu konuna urðu til þess að hún einangraðist frá 

bæjarfélaginu, sem og félagslífi sínu um tíma á meðan mesta fjaðrafokið gekk yfir. Það sem 

allra helst stóð upp úr hjá henni eftir á var fælingarmáttur málsins frá því að hún myndi 

nokkurtíman leita aðstoðar opinberra stofnana aftur í slíku tilfelli, og aðspurð um efnið lét hún 

eftirfarandi orð falla; „Ég mun aldrei aftur hringja í dýraeftirlitsmann nema að ég fái inn til mín 

ljón. Eða eitthvað annað jafn fáránlegt. Ef að það kemur köttur, hundur eða hestur eða 

eitthvað annað inn til mín þá mun ég bara reyna að díla við það sjálf eða í versta fallir reyna að 

hafa samband við einhver samtök eins og Villiketti“.30 Af orðum hennar að dæma má sjá þau 

áhrif sem neikvæðar athugasemdir einstaklinga höfðu á líf hennar og viðhorf til aðstoðar 

sveitarfélagsins, en það að fá ljón inn í eldhús til sín er eflaust eitthvað sem lang flestir myndu 

hringja eftir aðstoð fyrir. Samkvæmt lögum voru það réttindi hennar að kalla eftir aðstoð 

vegna dýrs sem ekki var í hennar eigu né leit út fyrir að vera í eigu neins, en reiði samfélagsins 

beindist þó að henni eingöngu. Málið rataði aldrei fyrir dóm, enda gerði hún ekkert sem 

taldist refsivert samkvæmt lögum, en siðferðishugmyndir almennings og tjáningarfrelsi leiddi 

til mikill áhrifa á líðan og orðspor hennar í samfélaginu. 

5.2. Lúkasarmálið 
Árið 2007 öðlaðist Lúkas, hundur af tegundinni Chinese Crested, landsfrægð yfir nótt en hann 

týndist á Akureyri í tæpa þrjá mánuði yfir sumartímann. Tókst hundinum að skríða út um 

glugga á heimili eiganda síns og hlaupast á brott, en leit að hundinum stóð yfir samkvæmt 

eiganda hans í nokkrar vikur og auglýsingar settar upp um allan Akureyrarbæ. Eigandinn sagði 
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 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir, „Kári drap kettling Sonju – Neitar að hafa skotið hann: „Upplýsi ekki hvernig ég drap hann““ 
(Reykjavík 17. nóvember 2017) <https://www.dv.is/frettir/2017/11/17/kari-drap-kettling-sonju-neitar-ad-hafa-skotid-hann-
upplysi-ekki-hvernig-eg-drap-hann/> skoðað 7. maí 2020 
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 Sveitarfélagið Fljótsdalshérað, “Upplýsingar vegna aflífunar kattar” 
<https://www.fljotsdalsherad.is/static/files/frettabref/yfirlysing-vegna-aflifunar-kattar.pdf> skoðað 10. mars 2019 
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 Rannveig Lóa Haraldsdóttir, viðtal við höfund (Egilsstaðir 16. mars 2019) 
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frá þessu á fréttamiðlinum Vísi hinn 29. júní árið 2007. Segir eigandinn að nokkrum sinnum 

hafi sést til Lúkasar en hafi hann á þeim tíma verið orðinn mjög fælinn og ávalt á bak og burt 

er hún kom á staðinn þar sem til hans sást. 

Á bíladögum, er haldnir voru það ár 15.-17. júní, bárust fréttir af því að hópur stráka hefðu 

haft upp á hundinum, sett hann í íþróttatösku sem þeir síðan spörkuðu á milli sín þangað til 

hundurinn hætti að væla. Tekur eigandinn einnig fram í greininni á fréttamiðlinum að hann 

hefði fengið staðfest sannleiksgildi þessa orðróms og fór síðar með málið til lögreglunnar á 

Akureyri.31 

Nokkrar minningarvökur voru haldnar fyrir Lúkas, meðal annars á Akureyri og í 

Reykjavík32, og ekki leið á löngu þar til ungur maður, Helgi Rafn Brynjarsson, var ásakaður um 

hátternið. Í kjölfarið bárust honum meðal annars líflátshótanir. Hræ hundsins fannst aldrei, 

enda kom síðar í ljós að Lúkas var alls ekki dauður. Hinn 16. júlí 2007 barst lögreglunni á 

Akureyri frétt þess efnis að Lúkas hefði sést fyrir ofan bæinn, og eigandinn sendur á staðinn til 

að ganga úr skugga að um Lúkas væri að ræða.  

Sagði Helgi við Morgunblaðið daginn eftir, hinn 17. júlí 2007 að málið hefði haft veruleg 

áhrif á líf hans og skildi í raun ekki hvernig hann var bendlaður við málið til að byrja með. 

Sagðist hann hafa meðal annars verið í felum á meðan málið gekk yfir og hafi því misst 

vinnuna.33 Sagði hann einnig að möguleiki væri á að fara í meiðyrða- og skaðamótamál við þá 

einstaklinga er hótuðu honum og voru hvað háværastir hvað málið varðaði.  

Síðar lét Helgi verða af því, en hinn 14. febrúar 2011 féll dómur nr. E-415/2010 yfir konu í 

Héraðsdómi Reykjaness vegna meiðyrða. Kröfur voru gerðar um að ummælin yrðu dæmd 

dauð og ómerk, stefnda yrði dæmd til að greiða Helga miskabætur að upphæð kr. 500.000 

með almennum vöxtum frá 28. júní 2007 til stefnubirtingardags skv. lögum nr. 38/2001 um 

vexti og verðtryggingu, sem og dráttarvexti skv. 9. gr. sömu laga frá 10. ágúst 2009. Jafnframt 

var krafist að stefnda yrði dæmd til að greiða kr. 200.000 til birtingu dóms í málinu í einu 

dagblaði. Stefnda aftur á móti krafðist sýknu af öllum kröfum en þó til varnar krafðist hún þó 

að dómkröfur stefnanda yrðu lækkaðar verulega. 
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 “Hrottaleg misþyrming á hundi kærð” (Vísir Reykjavík 29. júní 2007) <https://www.visir.is/g/2007106290125/hrottaleg-
misthyrming-a-hundi-kaerd> skoðað 3. mars 2019 
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 “Lúkasar minnst með kertavökum í kvöld” (Vísir Reykjavík 28. júní 2007) <https://www.visir.is/g/200770628070/lukasar-
minnst-med-kertavokum-i-kvold> skoðað 3. mars 2019 
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 “Hundurinn Lúkas er á lífi” (Morgunblaðið Reykjavík 17. júlí 2007) <https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1155644/> 
skoðað 4. mars 2019 
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Hluti ummæla hennar í garð Helga voru dæmd dauð og ómerk, var henni var gert að 

greiða honum miskabætur að fjár 200.000 krónum, auk málskostnaðar og kostnað þess að 

birta dómsniðurstöður. Ummælin sem um ræddi lét konan falla á bloggsíðu sinni og voru 

meðal annars „Djöfulsins AULI“, „þessi auli hérna til vinstri heitir Helgi Rafn framkvæmdi 

ógeðslegan glæp“, „þessi drengur fann hundinn og náði, og eignaði sér hann“ og „... þar sem 

að hundurinn hefur verið öskrandi í töskunni og hélt drengurinn áfram að sparka þartil það var 

ljóst að hundurnn væri látinn“. Orðið „auli“ taldist til gildisdóms og því ekki um að ræða 

ærumeiðingu eða aðdróttun. Þótti rest ummælana þó sverta mannorð Helga, vera móðgandi 

og meiðandi, og því dæmd dauð og ómerk, auk þriðju ummælana. Þótti „þessi drengur fann 

hundinn og náði, og eignaði sér hann“ þó ekki þess eðlis að ómerking væri nauðsynleg. 

Lögmaður Helga taldi það vel koma til greina eftir dóminn að höfða mál á hendur fimm 

öðrum aðilum34, en þar sem að bersýnilegt er að fyrst Lúkas fannst við góða heilsu, að enginn 

atburðana hefðu áttu sér stað og mannorð Helga því verulega svert með slíkum 

staðhæfingum er komu fram á bloggsíðu konunnar. Helsta aðferð til að fá slík ummæli dæmd 

dauð og ómerk er að höfða meiðyrðamál, en 25. kafli almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

fjallar meðal annars um ærumeiðingar. Refsiramminn samkvæmt kaflanum er frá sektum upp 

í eins til tveggja ára fangelsis, en þó tíðkast það ekki að dæma menn í fangelsi vegna brotanna. 

Algengast er að brotaþola séu dæmdar bætur, sem og að brotamaður kosti birtingu dómsins 

þar sem ummæli hans eru dæmd dauð og ómerk, og með því hreinsi mannorð brotaþola. 

5.3. Egill Einarsson gegn Inga Kristjáni Sigurmarssyni 
Lang flest mál sem ratað hafa inn á borð Mannréttindadómstóls Evrópu sem varða 

tjáningarfrelsi, eru árekstrar milli skoðana- og tjáningarfrelsis og æruverndar.35 Þar sem 

fréttamiðlar hafa ítrekað stefnt að því að vinna sem hlutlausir upplýsingamiðlar, verður að 

horfa til þess einnig að sérhverjum almennum borgar væri best að gera slíkt hið sama. 

Mál Egils Einarssonar, betur þekktur sem Gillzenegger hér á landi, er varðaði 

ærumeiðingar í hans garð vakti mikla athygli hérlendis. Í nóvember 2011 tilkynnt ung kona 

lögreglu að Egill og kærasta hans hefðu brotið á sér kynferðislega, auk þess sem önnur kona 

kom fram árið 2012 með ásakanir á hendur Agli um kynferðisbrot sem áttu sér stað nokkrum 
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 Una Sighvatsdóttir, “Dæmd fyrir ærumeiðingar í Lúkasarmálinu” (Morgunblaðið Reykjavík 15. febrúar 2011) 
<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1367660/> skoðað 10. mars 2019 
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 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar (Reykjaprent ehf 1997), bls 65 
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árum áður. Var það niðurstaða Ríkissaksóknara eftir rannsókn að ekki væru nægileg 

sönnungargögn til staðar svo að mögulegt væri að gefa út ákæru á hendur Agli. Málinu var því 

vísað frá og náði aldrei fyrir dóm.  

Í viðtali við blaðið Monitor á vegum Árvaks hf, hélt Egill fram sakleysi sínu sem og að það 

væri ekki hans mál að nafngreina stúlkuna sem hélt því fram að hann og kærasta hans hefðu 

beitt hana kynferðislegu ofbeldi og væri hann ekki að leitast eftir hefnd. Ásakanir í garð Egils 

hættu aftur á móti ekki þrátt fyrir niðurfellingu málsins gegn honum, og sama dag og viðtalið 

við hann var birt tók Ingi Kristján Sigurmarsson mynd af Agli er birst hafði með viðtalinu í 

Monitor og skrifaði við hana „farðu til fjandans nauðgaraskepna“.  

Meiðyrðamál Egils gegn Inga þess efnis að ummælin yrðu dæmd dauð og ómerk var 

dæmt í Héraðsdómi Reykjavíkur hinn 1. nóvember 2013 í máli nr. E-4394/2012, og staðfest í 

Hæstarétti í máli nr. 214/2014, Inga Kristjáni í hag. Töldu tveir dómarar Hæstaréttar að 

ummæli Inga væru varin af 73. gr. stjskr., þar sem að um væri að ræða gildisdóm hans um Egil, 

en ekki staðhæfingar þess að hann hefði gerst sekur um nauðgun. Var einnig haft orð á því að 

sem opinber persóna yrði Egill að sætta sig við umræður á milli borgara er hann vörðuðu.  

Hinn 20. nóvember 2014 birti Vísir frétt af niðurstöðu Hæstaréttar í máli Egils, 

„Nauðgaraummælin standa“, en undir þeirri grein má finna athugasemdir eins lesanda „Ég 

legg til að meiðyrðamál verði bönnuð með lögum“.36 Eins og áður hefur verið nefnt eru 

meiðyrðamál helsta ráð brotaþola til að hreinsa æru sína sem og kafli innan almennra 

hegningarlaga sem kveða á um refsingu þeirra sem ráðast á mannorð annarra, og því um 

sérlega mikilvægan rétt að ræða. Af ummælunum einum að dæma má sjá að ekki er um 

eiginlega dónalega athugasemd að ræða, og ekki virðist heldur sem að henni sé beint að Agli 

einum og sér heldur öllum þeim sem hugsanlega geta nýtt sér það úrræði að fara í mál vegna 

meiðyrða. Vegna þess hve mikilvæg þau úrræði eru til að fá æru sína hreinsaða af áróðri sem 

ekki kann að eiga við sönnun að styðjast gæti það mögulega af sér leitt að mikið ójafnværi yrði 

á milli tjáningarfrelsis annars vegar og friðhelgis einkalífsins annars vegar, ef þau úrræði yrðu 

algjörlega tekin í burtu. 
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 Kjartan Atli Kjartansson, “Nauðgunarummælin standa” (Vísir Reykjavík 20. nóvember 2014) 
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5.3.1. Egill Einarsson gegn Íslandi 

Eftir niðurstöður Hæstaréttar í meiðyrðamáli sínu fór Egill með það til Mannréttindadómstóls 

Evrópu. Dómstóllinn var ekki sammála Hæstarétti og áleit það sem svo að ekki hafi fundist 

nægilega gott jafnvægi á milli tjáningarfrelsis sem varið er af 73. gr. stjskr. og 10. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu annars vegar, og hins vegar friðhelgis einkalífsins er varið er í 

71. gr. stjskr. sem og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þóttu ummælin sérstaklega særandi 

fyrir æru Egils og þátt fyrir að vera opinber persóna ætti hann ekki að þurfa að sæta slíkum 

ummælum. 

Var Agli dæmt í hag hinn 7. nóvember 2017 í máli hans nr. 24703/15 gegn íslenska ríkinu. 

Það að íslenskir dómstólar og Mannréttindadómstóll Evrópu hafi komist að mismunandi 

niðurstöðum sýnir vel fram á þá fínu línu á milli þess hvað telst vera ærumeiðing annars vegar 

og gildisdómur eða ókurteisi hins vegar. Eins og þegar hefur verið nefnt, kann ástæða þessarar 

þunnu línu einnig að felast í mismunandi áliti manna. Svigrúm til mats sem dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstóls Evrópu hefur er afar mikilvægt þegar kemur að skýringu og beitingu 

sáttmálans en slíkt svigrúm tekur tillit til þess jafnvægis sem nauðsynlegt er að finna á milli 

þess hvað ríki ákveða að gera hvert fyrir sig, og að tiltekin grundvallarréttindi sem ekki verður 

vikið frá séu virt.37 

5.4. Nauðgunarherbergi í Hlíðunum 
Í október árið 2015 voru tveir menn grunaðir um að hafa nauðgað tveim konum í herbergi í 

Hlíðunum, sem er hverfi í Reykjavík er afmarkast af Miklubraut, Kringlumýrarbraut og 

Bústaðarvegi. Hinn 5. nóvember 2015 greindi fréttamiðillinn Vísir frá því að tvær kærur hefðu 

verið lagðar fram í málinu, en annað tilvikið var talið hafa átt sér stað hinn 7. október, en hitt 

níu dögum síðar. Í því tilfelli tekur fréttamiðillinn fram að talið hafi verið að konan hafi verið í 

annarlegu ástandi þegar mennirnir fóru með hana í heimahús í Hlíðunum.38 

Við nefnda frétt má finna athugasemdir á borð við „HELVÍTIS aumingjar hvernig getur 

maður birlað annari manneskju lufjum og gert þetta, er svo mikill aumingjaskapur,,,,,,,,,,“. Var 

málið enn á rannsóknarstigi á þeim tíma. Hinn 9. nóvember 2015 greindi Vísir aftur frá málinu 
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 Davíð Þór Björgvinsson, Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginatriði, skýring og beiting, í Mannréttindasáttmáli Evrópu, 
meginreglur, framkvæmt og áhrif á íslenskan rétt (Bókaútgáfan Codex 2005), bls. 62 
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 Nadine Guðrún Yaghi, “Nauðgunarmál í HR: Bæði atvikin að lokinni skólaskemmtun í miðbæ Reykjavíkur” (Vísir Reykjavík 5. 
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með fyrirsögninni „Íbúð í Hlíðunum var útbúin til nauðgana“, en var í þeirri frétt sagt frá því að 

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði gert húsleit í fjölbýlishúsinu. Í framhaldinu voru tveir 

menn handteknir, en fréttamiðillinn hélt því einnig fram að árásirnar hefðu verið hrottalegar 

sem og að íbúðin hefði verið útbúin tækjum sem ætluð voru til ofbeldis, þar á meðan keðjur, 

reipi og svipur.39 Lögreglan vildi aftur á móti ekki staðfesta hvort að eitthvað af umræddum 

hlutum hafi fundist í herberginu við húsleit og í framhaldi fréttarinnar voru myndir af 

mönnunum birtar á samfélagsmiðlum og þeir nafngreindir. 

Samkvæmt verjanda mannanna, Vilhjálmi Hans Vilhjálmssyni, taldi hann fréttamiðlana Vísi 

og 365 miðla hafa gengið of langt í málinu sem og að almenningur og fréttamiðlar höfðu verið 

of fljótir að setjast í dómarasæti.40 Ekki var farið fram á gæsluvarðhald yfir mönnunum, og 

þeim sleppt að lokinni frumrannsókn. Á meðan rannsókn stóð yfir gáfu konurnar tvær aldrei 

skýrslur, á meðan mennirnir tveir héldu ávalt fram sakleysi sínu. Leggja þurfti því staðhæfingu 

þeirra til grundvallar í málunum og þau felld niður af héraðssaksóknara í febrúar árið 2016. 

Hinn 19. janúar árið 2017 var mál höfðað við Héraðsdóm Reykjavíkur nr. E-155/2017 þar 

sem mennirnir tveir stefndu fjórum einstaklingum fyrir meiðyrði við fréttaflutning af málinu, 

en allir fjórir stefndu störfuðu sem blaðamenn. Fréttablaðið, Vísir, Bylgjan og Stöð 2 voru 

fréttamiðlarnir sem stóðu að fréttaflutningi nauðgunarherbergsisins svokallaðs, en einnig var 

365 miðlum stefnt til réttargæslu. Krafist var að ýmis ummæli yrðu dæmd dauð og ómerk, auk 

miskabóta að samanlagðri upphæð kr. 12.500.000 hvorum stefnanda um sig frá öllum 

stefndu, þó var munur á upphæð á milli stefndu. Var krafist þess að forsendur og niðurstaða 

dóms í málinu yrðu birt á forsíðu Fréttablaðsins, í hádegisfréttum Bylgjunnar, í 

sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 og á vefsvæði Vísis eigi síður en sjö dögum eftir dómsuppsögu að 

viðlögum dagsektum að upphæð kr. 50.000 fyrir hvern dag sem leið umfram þess frests án 

birtingar. Stefndu kröfðust öll sýknu af öllum kröfum, en til vara að kröfur yrðu lækkaðar 

verulega. Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm hinn 26. október árið 2017 þar sem 13 af 

32 ummælum voru dæmd dauð og ómerk, og öllum fjórum blaðamönnunum gert að greiða 

mönnunum tveimur miskabætur, þó voru þær miskabætur verulega lækkaðar. Einnig skyldu 
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 Nadine Guðrún Yaghi, “Íbúð í Hlíðunum var útbúin til nauðgana” (Vísir Reykjavík 9. nóvember 2015) 
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forsendur og dómsorð birt á þeim stöðum er krafist var að viðlögðum dagsektum sem krafist 

var. Stefndu greiddu óskipt kr. 900.000 í málskostnað stefnendu þar að auki. 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar hinn 23. nóvember árið 2017, sem staðfesti dóminn 

hinn 26. júní árið 2018 í máli nr. 729/2017 og skyldu áfrýjendur greiða stefndu hvorum um sig 

kr. 500.000 í málskostnað fyrir Hæstarétti. Kemur fram í dómi Hæstaréttar að vega verður 

tjáningarfrelsið og rétt fjölmiðla til að gera almenningi grein fyrir málefnum, á móti rétti 

einstaklinga til verndar einkalífs. Ríkt svigrúm er gefið fjölmiðlum til umfjöllunar á 

kynferðisbrotum á rannsóknarstigi, en vinnubrögð fréttamanna verða að gæta eins og kostur 

er að friðhelgi einkalífs sakborninga, sem og þá skyldu er lögð er á fréttamiðla að gæta 

hlutdrægni og nákvæmni í fréttaflutningi sínum. Aftur á móti við fyrsta flutning Fréttablaðsins 

af málinu hinn 4.nóvember kom strax fram að annar mannana væri nemandi við Háskólann í 

Reykjavík, og degi síðar að hinn maðurinn væri starfsmaður tilgreinds fyrirtækis.  

Í litlu samfélagi eins og á Íslandi er auðvelt að finna út af framangreindum upplýsingum 

hvaða menn væri um að ræða. Var svo álitið að fréttamiðlarnir hefðu ekki tekið umfjöllun 

málsins með það í huga að menn teldust saklausir af kæruefnum þar til sekt þeirra væri 

sönnuð. Eins sagði verjandi mannana við Stundina hinn 12. nóvember árið 2015 að 

atvikalýsing málsins kveði ekki á um að hankar hefðu verið í herberginu svo grunur léki á að 

önnur kvennana hefði verið hengd upp á, á meðan ráðist var á hana. Gögn málsins kvæðu 

heldur ekki á um að konan hafi verið í annarlegu ástandi sem og að engin eiturefnarannsókn 

hefði farið fram. Loks sagði verjandi mannana að ekki kæmi fram í húsleitarskýrslu 

lögreglunnar að herbergið hafi verið útbúið tækjum til ofbeldisiðkunar.41 

Allar þessar staðhæfingar koma fram í frétt þeirri er birtist hinn 9. nóvember árið 2015 hjá 

Vísi, en samkvæmt muninum er liggur á milli staðhæfinga og gildisdóma, það er, að 

staðhæfingar séu sannarlegar en gildisdómar aðeins álit manns, hefði vel verið hægt að sanna 

þessar staðhæfingar sem Vísir hélt fram, áður en þær voru birtar í fréttum. 
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5.5. Sandgerði 
Hinn 10. október árið 2018 birtist grein á fréttamiðlinum Vísi með fyrirsögnina „Sandgerðingar 

í sjokki vegna „ógeðslegasta máls sögunnar““.42 Fylgdi fréttinni reifun á máli frá ársbyrjun 

2018 er varðaði hjón í Sandgerði. Voru þau handtekin vegna ásakana um kynferðislegt ofbeldi 

gegn dóttur konunnar, en stúlkan var elsta barn heimilisins og stjúpdóttir mannsins. Voru 

ásakanirnar einnig þess eðlis að næst elsta barn heimilisins, dóttir sem hjónin eiga saman, 

hafði horft á verknað þeirra hjóna gegn systur sinni. 

Má sjá á vef miðilsins undir greininni að athugasemdirnar eru margvíslegar. „Andsk ogeð 

hvað er að folki það a loka þetta folk inni“ er dæmi um athugasemd sem skilin var eftir, en 

vert ber að geta að hjónin voru í gæsluvarðhaldi á þeim tíma er fréttin var birt. Frekari 

athugasemdir einstaklinga voru fljótar að snúast að þeirri staðreynd að hjónin kynntust í 

gegnum trú sína og er manninum lýst sem „strangtrúuðum“.  

Oftar en ekki er athugasemdum einnig beint gegn öðrum einstaklingum sem skilja eftir 

sínar eigin skoðanir, en undir fyrrnefndri grein má einnig finna svar einstaklings sem beint er 

að öðrum sem hafði haft orð á þeirri trúariðkun sem greint var frá hjá hjónunum. „Þú ert núú 

fljótur súrefnisþjófurinn að benda a allt sem misfer hjá múslimum, afhverju má ekki tala um 

að þau séu helvítis jesú hopparar? Ein mesta tík sem ég veit um og sannar það hérna“.  

Hinn 24. ágúst 2018 kom fram í frétt á netmiðlinum Vísi að framlengt hefði verið 

gæsluvarðhald yfir manninum til 18. september 201843 sem er í samræmi við úrskurð 

Héraðsdóms Reykjaness sem var staðfestur í Landsrétti í máli nr. 675/2018, en síðari úrskurðir 

Héraðsdóms Reykjaness hinn 18. september framlengdi enn frekar gæsluvarðhald hans. Var 

sá úrskurður einnig staðfestur af Landsrétti í máli nr. 718/2018 þar sem að það þótti valda 

hneykslun í samfélaginu og særa réttarvitund almennings ef sakborningur gengi laus áður en 

máli lyki með dómi í svo alvarlegu máli. Ekki var þó minnst á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir 

konunni. Þeirri grein fylgdu athugasemdir einstaklinga á borð við að „kerfið ver níðingana 

gegnum flokka og þá sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn því verður við að breyta“. Einstaklingurinn 

sem ritaði þá athugasemdi skilgreindi ekki frekar meiningu sínam og erfitt er að skilja hvað slík 

ummæli eigi að þýða, en af orðunum að dæma má draga þá ályktun að hann sé ekki ánægður 
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með að konan sætti ekki áframhaldandi gæsluvarðhaldi. Sú réttarvitund almennings sem 

reynt var að verja með því að framlengja gæsluvarðhald mannsins varð því engu að síður 

særð, og kemur augljóslega fram í athugasemdum einstaklinga á borð við þessa. 

Aðrar athugasemdir er skrifaðar eru við greinar málsin varða nafngreiningar. Almenningur 

virðist vilja fá að vita nöfn þeirra hjóna er handtekin voru, þó svo að í raun á því stigi sem 

rannsóknin var hefði það þjónað litlum tilgangi að nafngreina þau í fjölmiðlum. 

Ritstjórnarstefna fréttarstofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar kveða einnig á að nafngreining 

einstaklinga sem grunaðir eru um alvarleg brot sé ekki heimil, nema ákæra hafi verið gefin 

út44, sem á þessum tíma hafði ekki verið gert. 

Eftir handtöku hjónanna og yfirheyrslu var konunni sleppt. Hinn 8. október 2018 birtist 

grein á sama miðli þess efnis að konan hefði aftur verið færð í gæsluvarðhald, þar sem frelsi 

hennar þótti ganga gegn góðu siðferði í samfélaginu. Konan hafði játað hluta verknaðarins og 

álit dómara það að frelsi hennar myndi grafa undan trausti almennings í garð ríkisins. Undir 

þeirri grein, „Aftur í gæsluvarðhald grunuð um mjög alvarleg brot gegn dætrum sínum“45, má 

finna athugasemd; „svona skeppnur ætti að setja í gapastokk“, en þess má geta að 

gapastokkar voru aflagðir á Íslandi sem refsitæki árið 1809, eða fyrir 211 árum síðan, og þá 

voru þeir notaðir einkum til þess að niðurlægja afbrotamenn.46  

Vert er að benda á að einstaklingarnir sem um ræðir voru ekki dæmdir á þeim tíma er 

athugasemdirnar voru fyrst skráðar við fréttirnar, í raun var ekki enn búið að taka mál þeirra 

fyrir dóm og mikilvægt að hafa í huga að allir aðilar teljist saklausir þar til sekt er sönnuð 

samkvæmt 2. mgr. 70.gr. stjskr. Hér átti það sér stað að einstaklingarnir virðast sakfelldir mun 

fyrr af dómstóli götunnar en athugasemdakerfi fréttamiðla má á þann hátt líkja við gapastokk 

nútímans, þar sem ásakaðir einstaklingar eru niðurlægðir á þeim opinbera vettvangi sem 

veraldarvefurinn er.  

Það var ekki fyrr en 24. apríl árið 2019 að dómur féll yfir hjónunum og ekki leið á löngu 

áður en athugasemdirnar fóru að týnast inn á fréttamiðlum, en sameiginlegt álit almennings 
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virtist vera það að dómurinn væri ekki nægilega þungur þó svo að hann hefði verið í samræmi 

við það sem ákæruvaldið fór fram á. Ættu þau helst skilið að dúsa í fangelsi fyrir lífstíð eða 

jafnvel að ekkert dygði nema „byssukýla í hnakkan!“.47 Dauðarefsing á Íslandi var afnumin 

með öllu árið 1928, og kveður 2. mgr. 69. gr. stjskr. á um að í lögum má aldrei mæla fyrir um 

dauðarefsingu. Sú grein fellur undir mannréttindakafla skrárinnar, og fólk virðist því vera 

verulega fljótt tilbúið til að taka mannréttindi af einstaklingum, og með því fara aldir aftur í 

tíma réttarsögu Íslands. 

5.6. Thomas Møller Olsen 
Á síðustu árum söng það hvað hæst í samfélaginu þegar Thomas Møller Olsen var handtekinn 

og sakfelldur í máli nr. S-127/2017 fyrir morðið á Birnu Brjánsdóttur. Var hann talinn hafa veist 

að Birnu með ofbeldi, og síðar varpað henni í sjó, en hún fannst látin við Selvogsvita hinn 22. 

janúar árið 2017. Hafði Thomas einnig í fórum sínum rúm 23 kg af sterkum kannabisefnum. 

Krafist var að ákærði skyldi dæmdur til refsingar er vörðuðu brot við 211. gr. almennra 

gegningarlaga nr. 19/1940, auk 173. gr. a. sömu laga, sem og greiðslu alls sakarkostnaðar. 

Krafa stefnda var sú að sýknað yrði af öllum ákærum auk frávísun á bótakröfu foreldra Birnu 

gegn honum, en það var einkaréttarkrafa er þau höfðu uppi þar sem krafist var upphæð kr. 

10.550.000 ásamt vöxtum skv. 8. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu frá 14. janúar 

2017 til þess dags er mánuður var liðinn frá birtingu bótakröfunnar, en með dráttarvöxtum 

skv. 1. mgr. 6. gr., sbr. 9. gr. sömu laga frá þeim degi, til greiðsludags. Til vara krafðist ákærði 

þó að honum yrðu gerð sú vægasta refsing sem lög leyfðu, að allur kostnaður sakarinnar yrði 

greiddur úr ríkissjóði og að bótakröfur foreldra Birnu yrðu lækkaðar til samræmis við 

dómaframkvæmd. 

19 ára fangelsisdómur féll yfir Thomasi fyrir manndráp og fíkniefnalagabrot. Dómurinn var 

staðfestur í Landsrétti hinn 23. nóvember 2018 og umsókn til áfrýjunar til Hæstaréttar var 

hafnað. Miður fallegar athugasemdir féllu hvað varðaði Thomas og meðferð á honum, en 

virtist sem svo að þar sem að hann hefði myrt unga, saklausa stúlku hefði hann með því 

afsalað sér eigin réttindum. Meðal þeirra athugasemda sem finna má voru „henda honum 
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bara í sjóin hann a heima þar þetta ógeð“48, og „ef það er verið að tala um mannréttindi, þá 

eiga þau ekki við hér, því hann er skrímsi..“.49 Þá var jafnvel settur inn hlekkur sem leiðir inn á 

upplýsingasíðu um dauðarefsingu.50 

Öll þau mál sem hér hafa verið nefnd eiga það sameiginlegt að umræða hefur verið 

varðandi þau og aðila sem koma þar að. Ákveðnir aðilar eru álitnir gerendur sem eru sekir um 

háttsemi sem þykir ekki ásættanleg í samfélagi, en eins og sjá má gerir almenningur mjög 

takmarkaðan greinarmun á hvort að um ræðir einstaklinga sem í raun hafa gerst brotlegir við 

lög eða hvort að aðeins hafi orðið árekstur við siðferðisleg gildi. 

6. Umræður almennings; tilgangur og áhrif 
Þegar kemur að umræðum varðandi meðferð á sakborningum á miðlum á borð við 

fréttasíður, sem eru aðgengilegar öllum, eða öðrum samfélagsmiðlum svo sem fésbókinni, er 

bersýnilega ekki hægt að ganga út frá því að eitthvað standi í raun á bak við þær umræður 

annað en tjáning einstaklinga sem vilja koma sínum skoðunum á framfæri. Engu að síður 

mætti halda að taka þyrfti tillit til mögulegrar hættu á öryggi fólksins sem um ræðir. 

Áðurnefnd athugasemd um „byssukúlu í hnakkann!“ er hér á engan hátt sett fram með þeirri 

meiningu að sá einstaklingur ætli að sjá um það sjálfur, en óþægilegt getur reynst mörgum 

einstaklingum að lesa slíkar athugasemdir þar sem óvissa liggur um hvort að sá sem um ræðir 

ákveður að gera alvöru úr orðum sínum, eða þá yfir höfuð einfaldlega hver tilgangur slíkrar 

athugasemda er. 

Ef gengið er út frá því að svokallað hefndarsjónarmið sé það sem kvetur almenning til að 

skilja slíkar athugasemdir eftir og að eiginlegur auga-fyrir-auga-hugsunarháttur sé það sem 

helst ætti að beyta gegn brotamönnum, er vert að benda á að slíkt eitt og sér hefur ekki 

almennan fælingarmátt eins og Jón Þór setur fram í riti sínu Dómstóll götunnar, og eins og 

hann bendir einnig á hefur afbrotatíðni, sem dæmi í Bandaríkjunum, ekki lækkað þrátt fyrir 

mun hertari refsilöggjöf þar í landi en annarsstaðar.51 Aftur á móti ef gengið er út frá því að 

                                                      
48

 Kristín Ólafsdóttir, “Thomas Møller fær ekki að áfrýja til Hæstaréttar” (Vísir Reykjavík 28. febrúar 2019) 
<https://www.visir.is/g/2019190228716/thomas-m-ller-faer-ekki-ad-afryja-til-haestarettar> skoðað 25. apríl 2019 

49
 Aðalheiður Ámundadóttir, “Segir málsmeðferð í Landsrétti hafa einkennst af virðingarleysi” (Vísir Reykjavík 24. nóvember 
2018) <https://www.visir.is/g/2018181129337/segir-malsmedferd-i-landsretti-hafa-einkennst-af-virdingarleysi-> 

50
 Kolbeinn Tumi Daðason, “Dómur fellur yfir Thomasi Møller Olsen” (Vísir Reykjavík 23. nóvember 2018) < 
https://www.visir.is/g/2018181129444/domur-fellur-yfir-thomasi-m-ller-olsen> skoðað 29. apríl 2019 

51
 Jón Þór Ólason, „Dómstóll götunnar – gapastokkur nútímans“ (2003) Úlfljótur 3. tbl. bls. 376 

https://www.visir.is/g/2019190228716/thomas-m-ller-faer-ekki-ad-afryja-til-haestarettar
https://www.visir.is/g/2018181129337/segir-malsmedferd-i-landsretti-hafa-einkennst-af-virdingarleysi-
https://www.visir.is/g/2018181129444/domur-fellur-yfir-thomasi-m-ller-olsen


 

37 
 

ætlunarverk þess sem skrifaði athugasemd sé það að sýna hatur sitt á þessum tiltekna 

ásakaða eða sakfellda einstakling, álit hans á brotinu og hver vilji hans er til refsingar, þarf ekki 

endilega að vera um neinn tilgang að ræða annan en að einstaklingur fái að tjá sig. 

Það sem þeir sem tjá sig á þennan máta, skýla sér alla jafna á bak við er tjáningarfrelsið, 

og neikvæð skylda ríkisins til að leyfa borgurum að lifa án afskipta nær einkar langt hvað það 

varðar. Í réttarríkinu má ekki, undir neinum kringumstæðum, beita sakborninga, brotamenn 

eða aðra refsingum án dóms né ofbeldi að nokkru leyti, og eiga einstaklingar alltaf tilkall til 

mannréttinda hver svo sem staða þeirra kann að vera innan samfélagsins. Engu að síður, eins 

og sjá má í máli hjónanna í Sandgerði sem voru dæmd til gæsluvarðhalds eftir að hafa verið 

sleppt til að koma í veg fyrir að réttarvitund samfélagsins yrði særð, getur slíkt reynst 

nauðsynlegt ekki aðeins vegna þeirrar einu ástæðu, heldur einnig til að koma í veg fyrir að 

almenningur taki lögin í sínar eigin hendur.52 

Áhrif opinberar umræðu kann ekki aðeins að koma niður á orðspori og jafnvel öryggi 

sakaðra einstaklinga heldur einnig þeirra, sem í málunum eru fórnarlömb.  

6.1. Áhrif umræðu á brotaþola 
Á tímum eftir að brot eiga sér stað eiga brotaþolar og aðstandendur þeirra í langflestum 

tilvikum um sárt að binda. Í verkum Svölu Ísfeld53 hefur verið sýnt fram á ýmsa þætti sem oft 

hefur ekki verið sýndur skilningur í athugasemdakerfum fréttamiðla og umræðum almennings. 

Neikvæð áhrif sem slíkt getur haft á fórnarlömb kynferðisofbeldis sem dæmi eru áberandi. Í 

tilvikum kynferðisofbeldis gegn börnum eru gerendur í tæplega 70% tilvika einhver sem 

barnið þekkir og ber traust til og oftar en ekki einhver sem fórnarlambið, barnið sem um 

ræðir, vill ekki heyra slæmar athugasemdir um. Slíkar athugasemdir eru og verða ávallt 

aðgengilegar fyrir fórnarlömbin og geta valdið þeim frekari skaða og gert þeim erfiðara fyrir 

að takast á við atburðinn. Slík rök stoppa þó oft á tíðum ekki einstaklinga frá því að skilja slíkar 

athugasemdir eftir þar sem þeim þykir þau við eiga. Við meðferð slíkra mála fyrir dómi getur 

dómari tekið tillit til velferðar þolanda og lokað þinghaldi þykji honum svo eiga við, en 

samkvæmt 70. gr. stjónarskrárinnar skal dómþing háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði 

annað samkvæmt lögum. Er slíkt álitið byggja traust almennings til dómkerfisins þegar greiður 

                                                      
52

 Eiríkur Tómasson, Sakamálaréttarfar, rannsókn, þvingunarráðstafanir (Bókaútgáfan Codex 2012), bls. 283 
53

 Svala Ísfeld, Hinn launhelgi glæpur (Háskólaútgáfan 2011), bls. 249 
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aðgangur óviðkomandi er að dómsmeðferðum mála, en einhversstaðar verður þó að draga 

línuna til að hlífa fórnarlömbum undan álagi sem slíkt aðgengi kann að leggja á þau, 

sérstaklega þegar horft er til aldurs þeirra. 

Mun erfiðara getur verið að takast á við það álag og þau áhrif sem athugasemdir 

veralddarvefsins bjóða fórnarlömbum þessum, þar sem að ekki má brjóta á tjáningarfrelsi 

annarra sem einnig eru varin í stjskr. sem og mannréttindasáttmála Evrópu. Þessi rök, 

tjáningarfrelsi, eru oftar en ekki þau sem fólk ber hvað helst fyrir sig til að koma skoðunum 

sínum á framfæri þó svo að þau kunni að vera litrík og jafnvel ómannúðleg. Ef horft er til þess 

hve margar slíkar athugasemdir er að finna á veraldarvefnum er vert að benda á það að í 

sárafáum tilfellum eru eftirköst, sem gæti verið ástæða þess að fólk virðist gleyma því að 

tjáningarfrelsi er ekki án takmarkana. 

7. Réttindi dæmdra manna 
Eftir að dómur hefur fallið yfir einstakling og hann lendir innan veggja fangelsis, hefur hann á 

meðan dvöl hans stendur, á blaði sömu mannréttindi og stjskr. kveður á um að allir skulu hafa. 

Í verki eru þau réttindi þó takmarkaðri en þau myndu annars vera. Er það að hluta til vegna 

þess að fangelsisvist gerir þeim erfiðara fyrir að nýta þau réttindi, en að öðru leyti einnig 

vegna þess að ýmsar takmarkanir eru að finna innan annarra laga er þau varða. Dæmi um slíkt 

má nefna tjáningarfrelsi, en þess njóta fangar að svo miklu leyti sem lög um fullnustu refsinga 

nr. 49/2005 leyfa, en greinar 36-38 laganna kveða á um afskipti sem forstöðumaður fangelsis 

getur haft á símtöl og bréfaskipti fanga, sem og aðgang fanga að fjölmiðlum.54 

Þó svo að vissulega hafi fangar rétt innan fangelsis, þýðir það ekki að þegar afplánun 

þeirra lýkur sé svo auðvelt fyrir þá að snúa aftur til samfélagsins og þeirra fyrri stöðu sem þeir 

höfðu innan þess. Er því nauðsynlegt að til staðar séu úrræði sem stendur þeim til boða, hvort 

sem almenningi þykir þá ásættanlegt eða ekki. 

7.1. Náðun 
Í lögum um fullnustu refsinga nr. 15/2016 kveður 1. mgr. 13. gr. um að dómsmálaráðherra 

skuli skipa þriggja manna nefnd, svo kallaða náðunarnefnd, til þriggja ára í senn. Formaður og 

varaformaður skulu uppfylla skilyrði laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara, sem og 
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að læknir skuli einnig eiga sæti í nefndinni. Er það sú nefnd sem í dag sér um náðun. Mun 

afmarkaðri reglur gilda um náðun og á hverju slíkt er hægt að fá, en sem dæmi er aðeins hægt 

að sækja um náðun á fésektum og fangelsisrefsingu. Náðun nær aftur á móti ekki til 

refsikenndra viðurlaga svo sem sviptingu ökuréttinda eða starfs. Jafnframt er ekki hægt að fá 

náðun eftir að einstaklingur  hefur afplánað fangelsisdóm, eða greitt sekt.  

Sæki einstaklingur um náðun áður en afplánun fangelsisdóms er hafin og ekki sé styttra en 

tvær vikur áður en afplánun hefst, leiðir umsóknin til þess að afplánun er frestað. Þó er ekki 

hægt að sækja ítrekað um náðun til þess eins að fresta afplánun, en til þess að slíkt verði þurfa 

að koma fram veigamiklar upplýsingar í nýrri beiðni um náðun. Sé fallist á umsókn um beiðni 

er hún þó ávallt skilorðsbundin til nokkurra ára, en haldi maður almennt skilorði út 

reynslutímann fellur refsing niður. Náðun skal þó ávallt skráð á sakavottorð viðkomandi.55 

Í skýrslu stjórnarráðsins er sýnir tölfræði er varðar náðanir frá árunum 1997-201756 má sjá 

að af þeim 489 sem sóttu um náðun á þeim árum hlutu 79 samþykkt. 41 umsókn var vísað frá, 

og 369 var hafnað. Lang flest brot féllu undir umferðalagabrot, eða 43 mál, og 10 mál hvor um 

sig féllu undir annars vegar skattalagabrot og hins vegar þrjófnað skv. 244. gr. almennra 

hegningarlaga. Tvö brot féllu undir kynferðisbrot gegn barni yngra en 15 ára skv. 202. gr., og 

tvö önnur undir nauðgun skv. 194. gr. Skv. 81. gr. almennra hegningarlaga er varðar fyrningu 

brota falla þessi fjögur síðastgreindu brot undir þau sem sakfelling fyrnist ekki fyrir, enda talin 

sérstaklega alvarleg, en telur stjórnarráðið þó upp í skýrslunni einnig fjórar helstu ástæður 

þess að náðun var veitt. 45 þeirra sem hlutu náðun voru vegna alvarlegs líkamlegs heilsufars 

beiðanda, og 37 vörðuðu alvarlegt andlegt heilsufar beiðanda. 12 mála vörðuðu erfiða 

félagslega stöðu eða erfiðar félagslegar aðstæður beiðanda, og loks fjögur er vörðuðu 

alvarlegt líkamlegt heilsufar ungs afkomanda beiðanda. Ekki er sérstaklega tekið fram ástæðu 

þessara fjögurra mála er falla undir 194. og 202. gr. almennra hegningarlaga, og því ekki hægt 

að segja nákvæmlega hver ástæða náðunar þeirra mála var. Engu að síður er hægt að sjá að 

náðun var ekk veitt einfaldlega vegna þess að fimm ár voru liðin frá því að afplánun refsingar 

var lokið, og liggur þar því skilvirkari munur á milli náðunar og uppreistar æru.  
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Leiðir það einnig af sér, að munurinn er liggur milli uppreistar æru annars vegar og náðun 

hins vegar er fyrst og fremst að sjá í tímasetningu, en náðun stendur ekki til boða eftir að 

afplánun dóms hefur annað hvort hafist, eða hefur verið lokið. Það sem áður gilti um 

uppreista æru var aftur á móti að fimm ár urðu að hafa liðið frá því að afplánun var lokið. 

Annar augljós munur eru þær reglur er gilda um gerð refsingar, og að aðeins sé hægt að sækja 

um náðun frá fangelsisrefsingum og sektum, en ekki frá refsikenndum viðurlögum. Af þessu 

má sjá að ef einstaklingur er, sem dæmi, dæmdur til sektar vegna ofsaaksturs, sem og sviptur 

ökuréttindum, getur hann aðeins sótt um náðum frá sekt, en um endurveitingu ökuréttinda 

gilda aftur á móti reglur umferðalaga nr. 77/2019. Er þannig búið að flétta saman verkun fleiri 

en einna lagareglna sem vinnur að því að koma í veg fyrir að mál rísi á ný, sem kunna að svipa 

til máls Róberts Downeys og þeirrar uppreistar æru sem hann hlaut, og finna þannig jafnvægi 

á milli alvarleika brota manna, og möguleika þeirra á endurheimtu borgaralegra réttinda. 

7.2. Uppreist æru 
Óflekkað mannorð er sú almenna hugmynd í íslenskum lögum sem skilgreind er í 5. gr. laga 

um kosningar til Alþingis nr. 24/2000. Kveður sú grein á að enginn telst hafa óflekkað 

mannorð sem hlotið hefur dóm fyrir refsivert brot og refsing er óskilorðsbundið fangelsi, frá 

þeim degi þegar dómur er upp kveðinn og þar til afplánun er að fullu lokið. Ýmis borgaraleg 

réttindi falla niður þegar einstaklingar hafa ekki óflekkað mannorð, sem og að ýmis störf 

krefjast óflekkaðs mannorðs, svo sem að gegna eimbættum. Í dag kveður 29. gr. stjskr. um 

það að forseti getur ákveðið að saksókn fyrir afbrot skuli niður falla ef ríkar ástæður eru til, 

sem og að hann náðar menn og veitir almenna uppgjöf saka. Leiðir það þó af 13. gr. stjskr. að 

slíkt sé í raun í höndum dómsmálaráðuneytisins, en náðunarnefnd fer yfir þær umsóknir sem 

henni berast.57 

Fyrir ekki svo mörgum árum voru þó önnur lög í gildi sem kváðu um annars konar réttindi 

dæmdra einstaklinga til að fá mannorð sitt óflekkað á ný, en um uppreist æru giltu áður 84. og 

85. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Voru þau ákvæði felld úr gildi árið 2018 með 

lögum nr. 141 hinn 21. desember eftir veigamiklar umræður, bæði í samfélaginu og innan 

stjórnarráðsins vegna máls Róberts Downey, héraðsdómslögmanns sem hlaut dóm fyrir 

kynferðisbrot gegn börnum. 
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Hinn 26. september árið 2007 féll dómur yfir Róbert Downey, áður Róbert Árni 

Hreiðarsson við Héraðsdóm Reykjavíkur, en hann hlaut þriggja ára fangelsisdóm fyrir 

kynferðisbrot gegn fjórum unglingsstúlkum auk sviptingar héraðsdómslögmannsréttinda hans. 

Skyldi hann jafnframt greiða öllum stúlkunum miskabætur auk sakakostnaðar. Hæstiréttur 

staðfesti dóminn hinn 15. maí 2008 í máli nr. 539/2007. Hinn 16. september árið 2016 hlaut 

Róbert uppreist æru og öðlaðist þá aftur óflekkað mannorð, en það var skv. 2. mgr. 85. gr. 

almennra hegningarlaga sem þá voru í gildi og mál hans byggði á. 

Róbert starfaði áður sem héraðsdómslögmaður, en skilyrði lögmannsréttinda samkvæmt 

3. tl. 1. mgr. 6. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998, er óflekkað mannorð. Sömu lög kveða á um í 

14. gr. að lögmenn, sem sýnt hafa í störfum sínum brot á lögum svo ekki verði við unað að þeir 

hafi áfram réttindi sín, geta verið sviptir réttindum sínum af tillögu úrskurðarnefndar 

lögmanna til sýslumanns annað  hvort tímabundið, eða algjörlega ef sakir eru miklar. Kemur 

þó á móti að í 2. mgr. 16. gr. sömu laga að lögmaður getur að fimm árum liðnum frá sviptingu 

sótt um heimild til að gangast undir prófraun og í kjölfarið sótt um lögmannsréttindi sín á ný 

hafi hann verið sviptur þeim á grundvelli 14. gr. laganna. 

Samkvæmt dómi Hæstaréttar frá 15. júní árið 2017 nr. 361/2017, sem var staðfesting á 

úrskurði Héraðsdóms Reykjaness frá 31. maí árið 2017, þar sem felld var úr gildi svipting 

lögmannsréttinda Róberts, kemur fram að brotin er hann hafði hlotið dóm fyrir árið 2007 

vörðuðu ekki störf hans sem lögmaður. Ætti 2. mgr. 16. gr. laganna því ekki við. Var því til 

rökstuðnings bent á dóm frá 16. október 1980 er varðaði lögmann er hlaut 16 ára 

fangelsisdóm fyrir manndráp, en svipting á lögmannsréttindum hans var felld niður. 

Alvarleiki brota Róberts var því ekki ástæða til þess að svipting lögmannsréttinda hans 

ætti að standa, auk þess sem að níu ár höfðu liðið frá sviptingunni sem og að hann hafði 

óflekkað mannorð. Voru honum því veitt lögmannsréttindi sín á ný. 

Hinn mikli fréttaflutningur af þróun málsins leiddi af sér ýmis ummæli almennings, en þar 

var forseti Íslands meðal annars harðlega gagnrýndur fyrir undirskrift sína og aðild að því að 

veita Róbert uppreist æru. Meðal annars má finna athugasemd við frétt fréttamiðilsins Vísis 

frá 15. júní 2017 þar sem maður skrifar „Forsetinn stuðningsmaður nauðgara, gott að vita að 
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við getum treyst á hann“, en fyrirsögn fréttarinnar var „Dæmdur kynferðisbrotamaður fær 

lögmannsréttindi á ný“. 58  

Ekki löngu eftir að mál Róberts var afgreitt og sú mikla reiði vaknaði í samfélaginu vegna 

þess voru ákvæði 84. og 85. gr. 9. kafla almennra hegningarlaga varðandi uppreista æru felld 

úr gildi, en sami kafli kveður á um fyrningu sakar og brotfall viðurlaga. Ef að horft er til þess 

tíma sem talinn er upp í 1. mgr. 81. gr. laganna varðandi fyrningu sakar má sjá einnig sjá í 2. 

mgr. hennar að sök vegna brota samkvæmt ákvæðum 194. gr, 1. mgr. 200. gr. og 1. mgr. 201. 

gr. fyrnast ekki þegar brot er framið gagnvart barni undir 18 ára aldri. Það sama á við um brot 

samkvæmt 1. mgr. 202. gr., en samkvæmt þessum greinum er um að ræða nauðgun, 

kynferðisbrot gegn niðjum, kynferðisbrot gegn barni á aldrinum 15, 16 eða 17 ára sem er 

tengt brotamanni fjölskylduböndum, auk kynferðisbrota gegn barni undir 15 ára aldri. 

Má hér sjá að kynferðisbrot gegn börnum séu talin svo alvarleg að sök fyrir þau fyrnist 

ekki, og maður sem hlotið hefur slíkan dóm skal ávalt hafa hann á sakaskrá sinni. Sú staðreynd 

að Róbert Downey var sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fjórum unglingsstúlkum en hlaut 

síðan uppreist og fékk starfsleyfi sitt til baka sem héraðsdómslögmaður var hornsteinn að 

þeirri breitingu sem varð á almennum hegningarlögum, þar sem ákvæði nr. 84 og 85 er 

vörðuðu uppreist æru voru fellt úr gildi. Misstig var á milli þess að hve alvarleg kynferðisbrot 

gegn börnum voru annars vegar, og hins vegar möguleika einstaklinga á að fá æru sína 

hreinsaða og þar af leiðandi óflekkað mannorð, og mikilvægt var að finna betra jafnvægi á 

úrræðum dæmdra einstaklinga til að endurheimta borgaraleg réttindi sín. 

7.3. Rétturinn til að gleymast á netinu 
Samkvæmt Persónuvernd hefur hver sem er, að vissum skilyrðum uppfylltum, rétt á að 

gleymast á netinu. Hafi upplýsingar sem finnast á veraldarvefnum í gegnum leitarvélar sem 

dæmi neikvæð áhrif á friðhelgi einkalífs manns eru komnar forsendur fyrir því að fá vefinn til 

að gleyma slíkum upplýsingum, en þó eru fleiri skilyrði til staðar, sem og á hvaða hátt fólk kýs 

að nýta sér slíkt úrræði.59  
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Gera verður greinarmun á milli tveggja gerða réttar til að falla í gleymsku. Annars vegar er 

um að ræða rétt til að gleymast, og hins vegar réttur til óminnis. Réttinn til að gleymast má 

rekja til persónuverndarlöggjafar Evrópusambandsins en í honum felst réttur einstaklinga til 

að eigin persónuupplýsingum sé eytt, meðal annars af veraldarvefnum, þegar slíkar 

upplýsingar eru taldar hafa þjónað tilgangi sínum.60 Til slíks teljast leitarvélar á borð við 

Google, en aftur á móti falla fréttamiðlar ekki undir gildissvið persónuverndarlaga og því 

mikilvægt að rétturinn til óminnis sé til staðar. Gengur sá réttur út á það að dæmdir 

afbrotamenn geti sótt um að fréttamiðlar afmái meðal annars nöfn þeirra úr umfjöllunum 

sem kunna að hafa átt sér stað varðandi brot þeirra, eftir að þeir hafa afplánað dóm sinn, 

enda svo álitið að brotamenn eigi ekki að þurfa að sæta áframhaldandi refsingum eftir 

afplánun. Hafa verið uppi umræður þess efnis að slíkt kunni að skerða tjáningar- og 

fjölmiðlafrelsi, en í mörgum tilfellum er um að ræða sannaðar staðreyndir er varða mál 

dæmdra afbrotamanna og jafnvel að um sé að ræða ritskoðun sem ekki á rétt á sér. Það að 

upplýsingar hafi þjónað tilgangi sínum áður en mögulegt væri að afmá þær er það sem helst 

er horft til, sem og hvort að slíkar upplýsingar og aðgengi að þeim þjóni hagsmunum 

almennings. 

Fréttamiðlar fjalla oftar en ekki endurtekið um ákveðin mál sem hafa vakið athygli 

þjóðarinnar, en gott dæmi um slíkt er grein er birtist á fréttamiðlinum DV hinn 12. febrúar 

2019 með fyrirsögninni „Þetta eru alræmdustu barnanýðingar Íslands: fórnarlömbin skipta 

hundruðum – eiga í engin hús að vernda“.61 Í greininni eru rakin mál sex manna sem hlotið 

hafa dóma fyrir að brjóta kynferðislega gegn börnum, en dómarnir eru raktir allt til ársins 

1963. 

Hvort að upplýsingaflæði um slík mál þjóni almannahagsmunum er einnig ósvarað. Margir 

umræddra brotamanna eru þó enn á lífi og búa hérlendis, sem og að fram kemur í fréttinni að 

mennirnir hefðu ítrekað brotið af sér, sumir með barnagirnd á háu stigi, og jafnvel siðblindir. 

                                                      
60

 Heiðdís Lilja Magnúsdóttir, “Rétturinn til að gleymast og áhrif hans á tjáningarfrelsi fjölmiðla” (2004) 2. tbl. Félagstíðindi 
Blaðamannafélags Íslands 

61
 Auður Ösp, “Þetta eru alræmdustu barnaníðingar Íslands: Fórnarlömbin skipta hundruðum – Eiga í engin hús að vernda” 
(DV Reykjavík 12. febrúar 2019) <https://www.dv.is/frettir/2019/02/12/thetta-eru-alraemdustu-barnanidingar-islands/> 
skoðað 12. febrúar 2019 

https://www.dv.is/frettir/2019/02/12/thetta-eru-alraemdustu-barnanidingar-islands/
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8. Niðurstöður 
Við fyrstu sýn virðist línan sem liggur á milli tjáningarfrelsis eins manns og friðhelgis einkalífs, 

æru og mannorðs annars manns vera þunn, er hægt að sjá við frekari skoðun að línan er þó 

nokkuð þykk að því leytinu til að nauðsynlegt er fyrir dómkerfið að skoða hvert mál fyrir sig 

gaumgæfilega til að sjá hvort að um ærumeiðingu sé að ræða, eða gildisdóm. 

Ekki skiptir máli hvaða einstakling er verið að tala um í hvert skipti. Ásakaðir, grunaðir eða 

dæmdir einstaklingar eiga alltaf rétt á friðhelgi einkalífs síns, æru og mannorðs hvort sem að 

hinn almenni borgari sé tilbúinn til að sætta sig við það eða ekki. Sú þróun og atburðir sem 

hafa átt sér stað hvað varðar fjölmiðla hefur ýtt undir ábyrgð þeirra og ástæðu til að temja sér 

ákveðna vinnuhætti til að komast hjá hlutdrægni og öðru sem kann að leiða af sér 

meiðyrðamál einstaklinga sem um ræðir gegn fjölmiðlum, og bersýnilegt að hinn almenni 

borgari þarf að tileinka sér slíkt hið sama.  

Vegna þess að dómskerfið leggur mat á hvert mál og hver ummæli fyrir sig er í raun ekki 

hægt að sjá fyrir þegar ummæli eru látin falla hvort að þau séu þess eðlis að þau sverti 

mannorð annarra eða æru og því í raun heldur erfitt að halda því fram að einstaklingur sé 

aðeins að nýta sér tjáningarfrelsi sitt. Maður þarf að vita hvort og hversu langt tjáningarfrelsi 

hans nær til að geta fyllilega nýtt sér það og eiga ekki á hættu að ummælum sé snúið gegn 

honum. Tjáningarfrelsi eins manns skerðist við rétt næsta manns, og þegar línan er svo óljós 

varðandi niðrandi ummæli sem dæmi, mætti ætla að betra væri fyrir einstakling að ganga 

frekar styttra heldur en lengra.  

Hvort sem að dómur fellur yfir einstakling eða ekki, virðast meiðyrðamál gegn þeim sem 

láta í sér heyra á opinberum vettvangi vera helsta leið þeirra til að verja sjálfa sig. Virðist svo 

vera að þeir sem fá aldrei á sig kæru, eða eru sýknaðir af ákærum, séu þeir sem helst sækja 

rétt sinn til að fá mannorð sitt hreinsað. Þessir einstaklingar kunna að hafa orðið þjóðþekktir 

vegna ásakana gegn þeim, og verður því að vera einhver leið fyrir þá til að snúa aftur til 

samfélagsins og sinnar fyrri stöðu án þess að þurfa að líða fyrir það sem þeir voru ranglega 

sakaðir um.  

Sekt verður aðeins sönnuð fyrir dómi, og ef sakfelling á sér ekki stað verður einstaklingur 

ekki saklaus aftur, heldur er hann saklaus áfram. Dómstóll götunnar er harður, og oftar en ekki 

er almenningur búinn að bíta í sig að einstaklingur sé sekur um atvik sem jafnvel varða ekki 
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einu sinni við lög. Í öðrum tilvikum getur það einnig vakið mikla reiði almennings ef 

einstaklingur er ásakaður en mál fer aldrei fyrir dóm, er vísað frá, eða einfaldlega sýknaður. 

Því er enn nauðsynlegra að í boði séu leiðir fyrir þessa einstaklinga til að í raun endurheimta 

sína fyrri stöðu í samfélaginu. Ábyrgð og almenn umhugsun áður en ummæli eru látin falla eru 

nauðsynleg fyrir hinn almenna borgara að tileinka sér, þar sem að mannréttindi varðandi 

tjáningarfrelsi er ekki meira friðhelgt heldur en friðhelgi einkalífs og mannorðs. 

Hver sú sem ástæðan kann að vera er ekki mikið um að dæmdir einstaklingar leiti réttar 

síns í formi mála er varða ærumeiðingu. Aftur á móti eru önnur úrræði þeim til boða til að 

endurheimta borgaraleg réttindi sín sem falla niður við sakfellingu, en hængur hefur verið á 

hvar jafnvægi liggur á milli úrræða. Með brottfalli ákvæða uppreist æru úr almennum 

hegningarlögum þrengdust úrræðin mjög, en þó standa einstaklingar ekki tómhentir þegar 

þeir snúa til baka út í samfélagið að lokinni refsingu. Sá réttur er þeim býðst í formi náðunar, 

áður en refsing hefst, og rétts til að gleymast eftir að afplánun er lokið gefur þeim tækifæri 

upp til ákveðinna marka til að snúa aftur til samfélagsins og gæta eigins einkalífs, en þó aldrei 

umfram þann alvarleika sem brot þeirra vörðuðu. Réttar og dómkerfi Íslands hefur því til 

handa mikið, ef ekki öll þá ákvæði sem þarf til að almenningur, ásakaðir sem og dæmdir 

einstaklingar ættu að geta lifað í sátt og samlyndi án þess að til ógnandi athugasemda komi á 

samfélagssíðum og fréttamiðlum sem snúast um almennt álit og geðþótta, enda eftir allt, 

byggja lög ekki á geðþótta. 
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