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Útdráttur
Hugtakið meiðyrðamálaflakk (e. „libel tourism―) hefur orðið æ meira áberandi á
síðustu árum. Hugtakið er notað yfir ákveðin alþjóðleg meiðyrðamál, af þeim sem
telja að lögsaga í viðkomandi meiðyrðamáli hafi verið valin á óeðlilegum forsendum,
svo sem til leita uppi hliðhollari löggjöf en í „réttu― lögsögunni.
Í febrúar 2010 var lögð fram þingsályktunartillaga um að Ísland skapi sér sérstöðu
varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis. Í meðfylgjandi greinargerð eru
vandamál sögð hafa komið upp hér á landi vegna meiðyrðamálaflakks og breskir
dómstólar þar nefndir. Stungið er upp á lögfestingu varnarákvæða að bandarískri
fyrirmynd, t.d. sérstökum skilyrðum fyrir viðurkenningu og fullnustu erlendra dóma.
Í ritgerðinni er farið yfir hugtakið meiðyrðamálaflakk, litið á ofangreindar hugmyndir
og hvernig þær samræmast Lúganósamningnum um dómsvald og fullnustu dóma í
einkamálum. Þá er kannað meiðyrðaréttarfar í Bretlandi, greind nokkur meint dæmi
um meiðyrðamálaflakk þar í landi og litið á undirliggjandi vandamál og úrlausnir.
Loks er farið yfir meiðyrðaréttarfar í Bandaríkjunum og sérhæfða löggjöf þar í landi
gegn meiðyrðamálaflakki.
Niðurstöður eru þær að Lúganósamningurinn myndi draga mjög úr áhrifamætti
löggjafar sem setti skilyrði fyrir viðurkenningu erlendra dóma í meiðyrðamálum, þar
sem samningurinn hefði forgang í samskiptum við önnur aðildarríki hans, svo sem
Bretland. Takmörkuð not eru í undantekningareglum samningsins sjálfs að þessu
leyti.
Ofsagt virðist að breskt meiðyrðaréttarfar sé sérstaklega strangt og sum hinna
meintu dæma um meiðyrðamálaflakk eru vafasöm. Gríðarlegur kostnaður við
málarekstur þar er þó ámælisverður og gæti mögulega heimilað neitun á
viðurkenningu slíks dóms á grundvelli Lúganósamningsins, þar sem slík
viðurkenning gæti talist brot gegn allsherjarreglu.
Bandarískt meiðyrðaréttarfar er mun frábrugðnara því sem Íslendingar eiga að
venjast en það breska, sérstaklega varðandi jafnvægi milli tjáningarfrelsis og
æruverndar. Þrátt fyrir áhrif Lúganósamningsins er upptaka ákveðinna hluta
sérhæfðrar varnarlöggjafar þar mögulega eftirsóknarverð, og þingsályktunin
fagnaðarefni þó heldur geyst sé farið í meðfylgjandi greinargerð.

Libel Tourism: A Real Problem and Realistic Solutions?
Abstract
The term ―libel tourism‖ has become well known in recent years. The term, which is
usually derogatory, refers to the act of suing for libel in a jurisdiction other than that
which is generally thought the most appropriate, especially if the reason is to seek a
more favourable legislative environment.
In February 2008, a proposal was put forth for a parliamentary resolution for Iceland
to strongly position itself with regard to the protection of freedom of expression and
information. In accompanying documents, libel tourism is said to have created
problems in Iceland and British courts are mentioned. It is suggested that Iceland
follow the example of the U.S. and set special conditions for the recognition of
foreign libel judgments.
This essay looks at libel tourism and explores the abovementioned ideas, especially
in relation to the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of
judgments in civil and commercial matter (Lugano). British libel law is examined, a
few alleged examples of libel tourism analysed and possible underlying problems
studied. Finally, U.S. libel law is looked at along with specialised U.S. anti-libel
tourism laws.
The main findings are that Lugano would greatly reduce the effectiveness of U.S.
style anti-libel laws, as it would supersede such laws regarding judgments from other
Lugano member states, e.g. Britain. Lugano‘s rules regarding non-recognition seem
of limited use.
The strict nature of British libel law seems overstated, and some of the alleged
examples of libel tourism are unconvincing. Astronomical costs of court proceedings
are, however, problematic, and might allow for non-recognition under Lugano for
violating Icelandic public policy.
Compared to Britain, U.S. libel law is more alien to Icelandic sensibilities, especially
regarding the value of freedom of expression v. defamation. The parliamentary
resolution as a whole is laudable, though accompanying documents do display some
overeagerness.
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Inngangur
Hugtakið „meiðyrðamálaflakk― hefur átt nokkuð upp á pallborðið í heimsfréttunum
undanfarin ár, ekki síst vegna dóma breskra dómstóla, og þá sérstaklega enskra,
sem hafa að margra mati tekið sér rúman rétt til að telja meiðyrðamál falla undir sína
lögsögu. Ekki bætir úr skák að bresk meiðyrðalöggjöf hefur, með réttu eða röngu,
fengið á sig þann stimpil að vera hallari undir þann sem telur brotið gegn sér heldur
en meiðyrðalöggjöf flestra annarra vestrænna ríkja.1 Í ljósi þessa þarf ekki að koma
neinum á óvart að Bandaríkin, með sína miklu málfrelsishefð, hafa einna helst
gagnrýnt ástandið.
Við Íslendingar höfum ekki farið varhluta af þessari umfjöllun og hafa tvö þeirra mála
sem stundum eru nefnd í þessu samhengi varðað íslenska aðila, þ.e.a.s.
meiðyrðamál Jóns Ólafssonar á hendur Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni og
meiðyrðamál hins sáluga Kaupþings banka á hendur danska dagblaðinu Ekstra
Bladet.
Þann 18. febrúar 2010 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um að Ísland
skapi

sér

afgerandi

lagalega

sérstöðu

varðandi

vernd

tjáningar-

og

upplýsingafrelsis.2 Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Hreyfingarinnar, lagði tillöguna fram
með stuðningi þingmanna úr öllum flokkum og hefur tillagan vakið allnokkra athygli
utan landssteinanna, ekki síst hjá ýmsum fjölmiðlum sem telja margir hverjir hér
mikla réttarbót í uppsiglingu sem gæti orðið öðrum ríkjum innblástur. Hlaut tillagan
síðan brautargengi, með nokkrum breytingum, með nær einróma samþykki Alþingis
þann 16. júní sl.3
Í þessari ritgerð er fjallað um meiðyrðamálaflakk með þann þátt þingsályktunarinnar í
huga sem varðar möguleg viðbrögð við áðurnefndu meiðyrðamálaflakki. Í því
samhengi er lögð sérstök áhersla á réttarfarið í Bretlandi annars vegar, en Bretland
er tekið sem dæmi um ríki sem hefur verið sagt áfangastaður meiðyrðamálaflakkara,
og hins vegar réttarfarið í Bandaríkjunum, þar sem gripið hefur verið til sérstakra
1

2

3

Rétt er að taka skýrt fram að orðið „Bretland― er í þessari ritgerð aðallega notað til hagræðingar.
Fæst af því sem fjallað er um mun eiga við í Skotlandi og margt eflaust bara í Englandi og Wales.
Tillaga til þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd
tjáningar- og upplýsingafrelsis, þskj. 688, 383. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:
http://althingi.is/altext/138/s/0688.html. [Sótt á vefinn 14.12.2010].
Þingsályktun um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og
upplýsingafrelsis, þskj. 1392, 383. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:
http://althingi.is/altext/138/s/1392.html. [Sótt á vefinn 14.12.2010].
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aðgerða til að kljást við hið meinta vandamál. Leitast verður við að svara þeim
vangaveltum sem fram komu í greinargerð með þingsályktuninni, um hvort aðgerðir,
svipaðar þeim bandarísku, myndu samræmast Lúganósamningnum um dómsvald og
um fullnustu dóma í einkamálum, en einnig meiri grundvallarspurningum: Eru
aðgerðir gegn meiðyrðamálaflakki nauðsynlegar, eða yfirleitt æskilegar?
Byrjað er á almennri umfjöllun um hugtakið meiðyrðamálaflakk, uppruna þess og þau
vandamál sem þessu fyrirbrigði getur fylgt. Því næst er farið stuttlega yfir
þingsályktun um vernd tjáningarfrelsis sem samþykkt var á Alþingi þann 16. júní
2010, að því leyti sem hún tengist meiðyrðamálaflakki, og þær hugmyndir sem þar
koma fram.
Í þriðja kafla er farið yfir helstu reglur Lúganósamningsins sem þessu tengjast,
hvernig þær reglur hafa verið túlkaðar í framkvæmd og möguleg úrræði sem er að
finna í samningnum. Í fjórða kafla er fjallað um meiðyrðamálaréttarfar á Englandi,
teknir fyrir nokkrir þarlendir dómar sem kenndir hafa verið við meiðyrðamálaflakk og
fjallað um nokkur af þeim meintu vandamálum sem hafa verið talin einkenna
réttarkerfið að þessu leyti, ásamt mögulegum lausnum þar á. Í fimmta kafla er fjallað
um bandarískt meiðyrðamálaréttarfar, lög sem nýlega voru sett þar sérstaklega til
höfuðs meiðyrðamálaflakki og hversu raunhæft er að taka slík lög upp hér á landi. Að
síðustu eru dregnar ályktanir af heildarumfjölluninni og er þær að finna í sjötta kafla.
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1. Meiðyrðamálaflakk
Hugtakið „meiðyrðamálaflakk― er sprottið af enska hugtakinu „libel tourism―, sem
bókstaflega mætti þýða sem „meiðyrðamálaferðamennska―. Hugtakið er almennt
eignað ástralska mannréttindalögmanninum Geoffrey Robertson en engin ein
skilgreining er til á því.4 Helst virðist það notað um tilvik þar sem aðili sækir
meiðyrðamál á hendur öðrum aðila fyrir breskum dómstólum þrátt fyrir að hvorugur
aðilinn sé þar búsettur, og hefur hugtakið þá iðulega yfir sér neikvæðan blæ.
Þrátt fyrir að hugtakið virðist helst notað í tengslum við breska dómstóla er þó ekkert
sjálfgefið að um þarlenda dómstóla verði að vera að ræða; rétt eins mætti nota
hugtakið um sambærilegar lögsóknir í öðrum löndum. Að grunni til er einfaldlega um
að ræða undirtegund af því hugtaki sem stundum er kallað „forum shopping― á
ensku, sem kalla mætti „lögsöguferðamennsku―, þ.e. þegar aðilar leitast við að
stefna málum inn í þá lögsögu þar sem þeir telja líklegast að mál þeirra vinnist,
jafnvel þótt e.t.v. gæti talist eðlilegra að sækja málið fyrir dómstólum í annarri
lögsögu.5 Þekktustu málin hingað til hafa þó komið upp á Englandi.
Bresku rithöfundasamtökin English Pen og málfrelsissamtökin Index on Censorship
hafa lengi haft horn í síðu bresku meiðyrðamálalöggjafarinnar. Árið 2009 gáfu
samtökin í sameiningu út skýrslu um áhrif löggjafarinnar á málfrelsi, en í skýrslunni
er m.a. að finna eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu „meiðyrðamálaflakk―:6
Over the last decade, increasing numbers of foreign claimants have brought libel actions
in the English courts, often against defendants who are neither British citizens nor
resident in this country. This phenomenon, known as ‗libel tourism‘, has led American
states to pass legislation protecting their citizens against the financial consequences of
such rulings and the House of Representatives passed a bill this year to protect all US
citizens.

Samkvæmt þessari skilgreiningu telst það ávallt til meiðyrðamálaflakks ef málsaðilar
eru hvorki ættaðir frá né búsettir í því landi þar sem meiðyrðamál er höfðað. Að mati
höfundar er þessi skilgreining þó mikil einföldun á raunveruleikanum, og segja má að
hún sé í ákveðnum skilningi bæði of víð og of þröng. Taka má sem dæmi tilvik þegar
þolandi meiðyrða hefur sérstaklega mikils og góðs orðstírs að gæta í landi B, þar
4

5

6

Robertson er iðulega nefndur í þessu tilliti, en höfundi hefur ekki auðnast að finna öruggar
heimildir fyrir því.
Hægt er að gera sér í hugarlund aðrar ástæður fyrir vali á lögsögu heldur en sigurlíkur, s.s.
möguleg upphæð skaðabóta, mismikill málskostnaður o.fl.
English Pen og Index on Censorship, „Free Speech Is Not For Sale: The Impact of English Libel
Law on Freedom of Expression―, 2009, bls. 6. Aðgengileg á
http://libelreform.org/reports/LibelDoc_LowRes.pdf.
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sem hann þó er ekki búsettur. Segjum svo að sá sem lét ummælin falla, sem heldur
ekki er búsettur í B, hafi haft það sérstaklega í huga að skaða orðspor viðkomandi
þar í landi. Færa mætti rök fyrir því að dómstólar í B séu ekki bara hæfir, heldur
sérstaklega vel hæfir til að meta bætur fyrir slíkt tjón, þrátt fyrir að hvorugur
málsaðilinn sé þar búsettur. Sé því bætt við dæmið að meiðyrðamálalöggjöf í ríki B
sé í eðli sínu fremur óhliðholl stefnendum, og ljóst að málið er einungis höfðað þar til
að hreinsa nafn viðkomandi meðal íbúa þess ríkis, þá virðist bersýnilega ósanngjarnt
að stimpla slíka málsókn sem meiðyrðamálaflakk.
Fremur en að skilgreina hugtakið „meiðyrðamálaflakk― með þeim hætti sem gert er í
ofangreindri skýrslu, virðist því nauðsynlegt að taka að einhverju leyti mið af þeim
hvötum sem að baki málaferlunum liggja. Hefur stefnandi í raun orðstír að verja í
viðkomandi lögsögu og hlutu ærumeiðingarnar einhverja útbreiðslu þar? Eða er
lögsagan einungis valin með tilliti til þess hvar löggjöfin er hentugust og mestar líkur
til sigurs og hárra skaðabóta? Í þessu sambandi ber að varast að ganga of langt í
fordæmingu á því að lögsaga sé valin á grundvelli líkinda á sigri eða upphæð
væntanlegra skaðabóta. Slíkt mat er ekki einungis eðlilegt upp að vissu marki, heldur
má færa fyrir því rök að það sé beinlínis skylda lögmanns að taka tillit til þessa, líkt
og til annarra atriða sem komið geta málstað umbjóðanda hans til góða. 7 Auk þess
má væntanlega ganga út frá því að í flestum alþjóðlegum meiðyrðamálum velji
stefnandi lögsögu á grundvelli einhvers konar samblands af þessum sjónarmiðum.
Með tilliti til ofangreinds er forðast í þessari ritgerð að festa niður hlutlægan
mælikvarða á því hvenær um ámælisvert meiðyrðamálaflakk er að ræða, slíkt verður
að meta í hverju tilviki fyrir sig. Spurningar vakna ávallt sé mál höfðað í lögsögu þar
sem ólíklegt virðist að ærumeiðingar geti hafa valdið raunverulegum skaða, og
aukast grunsemdirnar ef sú lögsaga er álitin hliðhollari málshöfðanda en sú lögsaga
þar sem orðspor hans virðist líklegra til að skaðast. Mat þetta er hins vegar
sannarlega ekki fest í stein, líkt og sést á mismunandi afstöðu sérfræðiaðila til þess
hvort meiðyrðamálaflakk sé umfangsmikið vandamál eður ei.
Þegar rætt er um viðbrögð við jafn illskilgreinanlegu vandamáli verður að fara
varlega í að leita hlutlægra og einfaldra lausna. Auðvelt er hugsa upp leiðir til að

7

Koch, Harald, „International Forum Shopping and Transnational Lawsuits―. The Geneva Papers,
2006, 31. tbl., bls. 294-295.
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draga úr hættunni á misnotkun, en lítt ígrundaðar lausnir gætu orðið til þess að þeir
sem sviptir væru eðlilegum réttarúrræðum yrðu mun fleiri en þeir sem misnotkun
þeirra úrræða hefði bitnað á.
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2. Þingsályktun um tjáningarfrelsi á Íslandi og grundvöllur hennar
Þann 18. febrúar 2010 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartillaga um að Ísland
skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis.
Hvað þessa umfjöllun varðar er það eftirfarandi hluti sem helst þarf að líta til:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leita leiða til að styrkja tjáningarfrelsi, málfrelsi,
upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi auk þess sem vernd heimildarmanna og afhjúpenda
verði tryggð.
Í þessu skyni verði:
a. gerð úttekt á lagaumhverfinu svo að hægt sé að afmarka viðfangsefnið og undirbúa
nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf,
b. litið til löggjafar annarra ríkja með það að markmiði að sameina það besta til að
skapa Íslandi sérstöðu á sviði tjáningar- og upplýsingafrelsis,
...

Er raunar gott eitt að segja um efni tillögunnar sjálfrar og ekkert sem vekur þar upp
spurningar tengdar meiðyrðamálum sem teygja anga sína yfir landamæri. Í
greinargerð með upprunalegu tillögunni er hins vegar að finna sérstakan kafla sem
nefnist „Vernd gegn meiðyrðamálaflakki―, þar sem fram koma fullyrðingar og
hugmyndir sem vert er að kanna nánar. Í byrjun þess kafla er vakið máls á þeirri
umræðu sem í gangi hefur verið á undanförnum árum um meinta misnotkun á
breskri meiðyrðamálalöggjöf sem og viðbrögðum við þeirri umræðu í Bandaríkjunum.
Er síðan haldið áfram:
Vandamál hafa komið upp hér á landi þegar dómstólar í öðrum löndum hafa haldið því
fram að þeir hafi lögsögu yfir verkum, greinum eða ummælum sem hafa verið birt eða
látin falla á Íslandi. Meiðyrðamál gegn Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni í Bretlandi fékk á
sínum tíma mikla umfjöllun, m.a. með tilliti til fullnustu dómsins, lögsögu dómstóla og
hinnar ströngu meiðyrðalöggjafar í Bretlandi.

Klykkt er út með eftirfarandi viljayfirlýsingu:
Flutningsmenn þessarar tillögu vilja lögfesta ákvæði sambærileg þeim sem nýlega voru
sett í New York ríki. Í því tilliti þarf að skoða reglur Lúganó-samningsins um fullnustu
dóma í einkamálum í Evrópu. Jafnframt telja þeir rétt að lögfesta ákvæði sem mundi gera
íslenskum aðilum sem hlotið hafa dóm erlendis kleift að höfða mál hérlendis gegn
sækjanda erlenda dómsmálsins í þeim tilfellum sem dómurinn og fullnusta hans telst
ganga gegn allsherjarreglu eða almennum lagaákvæðum. Slík ákvæði mundu einnig
gera íslenskum aðilum kleift að sækja bætur til upphaflega gagnaðilans.

Þeir 19 þingmenn sem að tillögunni stóðu virðast því á þeirri skoðun að bresk
meiðyrðalöggjöf sé ströng (og raunar er hún sögð „illræmd― nokkru fyrr í
greinargerðinni), bjóði upp á misnotkun og að æskilegt sé að setja löggjöf að
bandarískri fyrirmynd. Réttilega er nefnt í þessu sambandi að líta verður til reglna
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Lúganósamningsins svokallaða, sem fullgiltur hefur verið á Íslandi.8 Eitt viðfangsefna
þessarar ritgerðar er að meta hversu raunhæfar þær áætlanir eru sem fram koma í
greinargerðinni og gildi þeirra hugmynda sem þær eru byggðar á.
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Samningur um dómsvald og fullnustu dóma í einkamálum, 16. október 1988. Stjórnartíðindi, Cdeild, nr. 36/1995.
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3. Lúganósamningurinn og meiðyrðamálaflakk
Lúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum var
upprunalega samþykktur í borginni Lúganó í Sviss þann 16. september 1988 og
lögfestur á Íslandi með lögum nr. 68 þann 10. mars 1995.
Er í þessum kafla fyrst farið stuttlega yfir bakgrunn bæði núverandi Lúganósamnings
og hins væntanlega arftaka hans. Því næst er litið á þær varnarþingsreglur sem
aðildarríki samningsins verða að hlíta við mat á lögsögu dómstóla og til hvers ber að
líta þegar þau ákvæði eru túlkuð. Loks er farið yfir þau ákvæði samningsins sem
varða viðurkenningu og fullnustu dóma, en líkt og gefur að skilja væru
varnarþingsreglur Lúganósamningsins máttlitlar ef aðildarríkjum væri frjálst að
endurskoða eftir hentugleika niðurstöður þeirra dómstóla sem réttilega taka sér
lögsögu.

3.1. Aðdragandi og tilgangur
Samningurinn á rætur sínar að rekja til Brusselsamningsins sem stofnríki
Evrópubandalagsins gerðu sín á milli árið 1968, um dómsvald og um fullnustu dóma
í einkamálum.9 Tilgangur Brusselsamningsins var að draga úr þeim formsatriðum
sem fylgdu gagnkvæmri viðurkenningu og fullnustu dóma milli aðildarríkja
Evrópubandalagsins með samræmingu varnarþingsreglna og straumlínulögun
fullnustuaðgerða. Fljótlega upp úr setningu hans fóru Evrópuríki utan bandalagsins
hins vegar að láta í ljós áhuga sinn á að njóta þeirra kosta sem samningnum
fylgdu.10 Það var þó ekki hlaupið að því fyrir utanaðkomandi aðila að gerast aðilar að
Brusselsamningnum: Í fyrsta lagi var tekið sérstaklega fram í inngangi samningsins
að honum væri ætlað að koma í framkvæmd ákvæðum 220. gr. Rómarsáttmálans,
þ.e. honum væri ætlað að „secure the simplification of formalities governing the
reciprocal recognition and enforcement of judgments of courts or tribunals―.11 Í öðru

9

10

11

Frumvarp til laga um Lúganósamninginn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum, þskj.
497, 328. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0497.html. [Sótt
á vefinn 13.12.2010].
Jenard, P. og Möller, G., „Report on the Convention on jurisdiction and the enforcements of
judgements in civil and commercial matters―. Official Journal of the European Communities, C
189, 28. júlí 1990, bls. 64.
Samanber 4. liður 220. gr. Rómarsáttmálans (Treaty establishing the European Economic
Community) um að aðildarríki skuli með samningum leitast við að tryggja borgurum sínum: „the
simplification of formalities governing the reciprocal recognition and enforcement of judgements
of courts or tribunals and of arbitration awards.―
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lagi hafði Evrópudómstólnum verið veitt lögsaga til að túlka ákvæði samningsins. 12
Þrátt fyrir kosti samningsins hefðu eflaust fá ríki utan Evrópubandalagsins verið
tilbúin til að fella sig undir þetta, og þótti því heillavænlegra að gerður yrði nýr
samningur: Lúganósamningurinn.13 Er þó vissulega um afar sambærilega samninga
að ræða.

3.2. Nýr Lúganósamningur
Ekki er hægt að fjalla um Lúganósamninginn frá 1988 án þess að minnast stuttlega á
að aðildarríki hans, þ. á. m. Ísland, skrifuðu undir nýjan Lúganósamning þann 30.
október 2007.14
Endurskoðun

Lúganósamningsins

hófst

upphaflega

samhliða

endurskoðun

Brusselsamningsins árið 1997, með það að markmiði að samræma endanlega þessa
tvo skyldu samninga.15 Í þessum tilgangi setti ráðherraráð Evrópusambandsins upp
nefnd, skipaða mönnum frá aðildarríkjum sambandsins og þeim ríkjum EFTA sem
voru aðilar að Lúganósamningnum frá 1988. Í kjölfar þess að Maastrichtsáttmálanum
var breytt með Amsterdamsáttmálanum árið 1999 var hins vegar ákveðið að
Brusselsamningnum yrði skipt út með ESB reglugerð16 fremur en samþykkt nýs
sáttmála,

og

var

sú

reglugerð
17

endurskoðunarnefndarinnar.

sett

í

desember

2000

á

grunni

vinnu

Í kjölfar Amsterdamsáttmálans kom einnig upp óvissa

um hvort aðildarviðræður að nýjum Lúganósamningi féllu undir sjálfstætt valdsvið
Evrópusambandsins eða hvort aðildarríkin sjálf yrðu að eiga þar hlut að máli, en úr
því var ekki skorið fyrr en árið 2006 með niðurstöðu Evrópudómstólsins. Voru þá liðin
næstum sex ár síðan að hinni „samhliða― endurskoðun Brusselsamningsins var
lokið.18 Eftir að sú niðurstaða fékkst að samningsviðræðurnar væru á hendi
Evrópusambandsins sjálfs hófust viðræður aftur, sem lauk með undirritun nýs

12
13
14

15
16

17
18

Evrópudómstólnum var gefin lögsaga til að túlka Brusselsamninginn með bókun frá 3. júní 1971.
Jenard og Möller, 1990, bls. 65.
Pocar, Fausto, „Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters – explanatory report―. Official Journal of the European Union, C
319, 23. desember 2009, bls. 1.
Sama heimild, bls. 1.
Official Journal L 012, 16/01/2001, Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.
Pocar, bls. 2.
Sama heimild, bls. 3.
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Lúganósamnings þann 30. október 2007 af hálfu Evrópusambandsins, Danmerkur,
Íslands, Noregs og Sviss.19
Hinn nýi samningur hefur ekki enn verið fullgiltur á Íslandi en til stendur að leggja
fram frumvarp til laga um innleiðingu hans á yfirstandandi löggjafarþingi samkvæmt
þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar.20
Nýi Lúganósamningurinn er afar áþekkur núverandi samningi og ætti umfjöllun
þessarar ritgerðar að halda gildi sínu að öllu verulegu leyti eftir væntanlega
fullgildingu hans. Verður því almennt ekki vikið að ákvæðum hans nema höfundi þyki
sérstök ástæða til.

3.3. Varnarþingsreglur Lúganósamningsins
3.3.1. Meginreglan um heimilisfesti í 2. gr.
Eitt grundvallarákvæða Lúganósamningsins er að finna 2. gr. hans, sem er svo
hljóðandi í íslenskri útgáfu hans: „Með þeim takmörkunum, sem greinir í samningi
þessum, skal lögsækja menn, sem eiga heimili í samningsríki, fyrir dómstólum í því
ríki, hvert sem ríkisfang þeirra er. Þeir menn, sem ekki eru ríkisborgarar í því ríki þar
sem þeir eiga heimili, skulu lúta sömu varnarþingsreglum og gilda um ríkisborgara
þess ríkis.―
Það er því ljóst að nema beinlínis sé mælt fyrir um annað í Lúganósamningnum
sjálfum skal ávallt sækja mál á hendur aðila í því samningsríki þar sem viðkomandi
er búsettur. Í 3. gr. eru síðan sérstaklega talin upp nokkur dæmi um ákvæði um
víðtæka lögsögu í lögum samningsríkja, sem ekki skulu gilda gagnvart aðilum
búsettum í samningsríki.
Á hinn bóginn kemur fram í 4. gr. samningsins að eigi varnaraðili ekki heimili í
samningsríki þá ákvarði lög hvers samningsríkis hvort dómstólar þess hafi lögsögu
yfir viðkomandi.21

19

20
21

Þrátt fyrir að Danmörk sé vitanlega meðlimur Evrópusambandsins, þá var landið undanskilið
þáttöku í samvinnu aðildarríkja ESB að þessu leyti, skv. þáverandi 69. gr. Rómarsáttmálans, og
varð því að staðfesta aðildi sína að samningnum sérstaklega.
Þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar 2010-2011. Aðgengileg á http://www.stjr.is/Thingmalaskrar/.
Rétt er að athuga að samningsríki verða ávallt að fylgja ákvæðum 16. gr. samningsins um
skylduvarnarþing, hvort sem varnaraðili á heimili í samningsríki eða ekki, en sú grein hefur ekki
áhrif í þessari umfjöllun.
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Af ofangreindu má sjá að varnaraðili í meiðyrðamáli sem búsettur er í samningsríki,
t.a.m. Íslandi, þarf ekki að óttast málsókn í öðru samningsríki byggða á þeim grunni
að þarlendum dómstólum hafi verið veitt sérstaklega víð lögsaga í meiðyrðamálum.
Ef Lúganósamingurinn á við á annað borð þá gildir hann beint um alþjóðlega lögsögu
ríkja, ofar sérstökum innlendum reglum. Að þessu leyti virðist Lúganósamningurinn
vera hjálp í baráttunni gegn meiðyrðamálaflakki fremur en sú hindrun sem
formælendur þingsályktunar um tjáningarfrelsi á Íslandi virðast óttast.
Líkt og meiðyrðamál Jóns Ólafssonar á hendur Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni ber
með sér þá er hins vegar til fleiri hluta að líta.22
3.3.2. Varnarþing í skaðabótamálum utan samninga, 3. tölul. 5. gr.
Ráðgjöf sú sem Hannes Hólmsteinn Gissurarson fékk í tengslum við meiðyrðamál
Jóns Ólafssonar á hendur honum í Bretlandi, var einmitt á þá leið að vandséð væri
hvernig

málsókn

á

hendur

honum

í

Bretlandi

stæðist

meginreglur

Lúganósamningsins.23 Sú málsókn varð engu að síður staðreynd og því til
útskýringar verður að líta til undantekningareglna samningsins, um tilvik þar sem
lögsækja má mann, sem á heimili í samningsríki, í öðru samningsríki.
Varðandi meiðyrðamál skiptir 3. tölul. 5. gr. mestu máli, en þar segir að í málum um
skaðabætur utan samninga megi lögsækja aðila „fyrir dómstóli þess staðar þar sem
tjónsatburðurinn varð― (e. „in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the
courts for the place where the harmful event occurred―). Sú spurning vaknar
óhjákvæmilega hvernig túlka skuli þetta orðalag þegar kemur að meiðyrðum. Skal
miða við dómstóla þess staðar þar sem hin ærumeiðandi ummæli komu fyrst fram
eða þess staðar þar sem afleiðingar ummælanna koma fram?
Líkt og á við um svo margar greinar samninganna þá er 3. tölul. 5. gr.
Brusselsamningsins nær samhljóða þessari grein og hefur Evrópudómstóllinn svarað
ofangreindri spurningu hvað þann samning varðar.24 Í því sambandi er rétt að hafa í

22
23

24

Sjá nánari umfjöllun um málið í kafla 4.2.4.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson, aðilaskýrsla, lögð fyrir Héraðsdóm í Reykjavík 25. nóvember
2005, bls. 8-9. Aðgengileg á http://www.mbl.is/morgunbladid/itarefni/354.pdf,
Greinarnar voru samhljóða á þeim tíma þegar Evrópudómstóllinn tók fyrst afstöðu til
spurningarinnar. Í arftaka Brusselsamningsins, EB reglugerð 44/2000, hefur bæst við ákvæðið
orðalagið „or may occur―. Er þetta orðalag einnig að finna í hinum nýja Lúganósamningi sem
stendur til að fullgilda hér á landi en þessi breyting hefur takmarkað raunhæft gildi í
meiðyrðamálum, sjá umfjöllun í kafla 3.3.4.
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huga inngangsorð bókunar nr. 2 við Lúganósamninginn, um samræmda túlkun
samningsins:
SAMNINGSAÐILAR
SEM VÍSA til 65. gr. samnings þessa,
SEM HAFA Í HUGA hin nánu tengsl milli þessa og Brusselsamningsins,
SEM HAFA Í HUGA að dómstóll Evrópubandalaganna hefur samkvæmt bókun frá 3. júní
1971 vald til þess að skera úr um túlkun á ákvæðum Brusselsamningsins,
SEM ER KUNNUGT um úrlausnir dómstóls Evrópubandalaganna um túlkun á
Brusselsamningnum fram að undirritun samnings þessa,
SEM HAFA Í HUGA að samningaviðræður þær, sem voru undanfari þess að
samningurinn var gerður, voru byggðar á Brusselsamningnum í ljósi þeirra úrlausna,
SEM VILJA, með fullri virðingu fyrir sjálfstæði dómstólanna, koma í veg fyrir mismunandi
túlkun og ná eins samræmdri túlkun og unnt er á ákvæðum samningsins, og á ákvæðum
þessa samnings og þeim ákvæðum Brusselsamningsins sem í öllum meginatriðum eru
tekin upp í þennan samning,

Það er því ekki úr vegi að kanna hvaða niðurstöðum Evrópudómstóllinn hefur komist
að varðandi það hvort 3. tölul. 5. gr. Brusselsamningsins vísi til þess staðar þar sem
sá atburður gerðist sem olli tjóninu, eða þess staðar þar sem tjónið kom fram, bæði
almennt sem og í meiðyrðamálum sérstaklega. Lít ég í því sambandi til GJ Bier BV
gegn Mines de Potasse d‗Alsace annars vegar, 25 og hins vegar til Shevill o.fl. gegn
Presse Alliance SA.26
3.3.2.1. GJ Bier BV v Mines de Potasse d‘Alsace
Í Bier málinu, sem dómur féll í þann 30. nóvember 1976, tókst Evrópudómstóllinn
fyrst á við spurninguna um hvernig túlka ætti 3. tölul. 5. gr. Brusselsamningsins að
þessu leyti. Málsatvik voru skólabókardæmi um atburð þar sem athöfn er
framkvæmd í einu landi en veldur tjóni í öðru landi. Deilan stóð á milli hollenska
plöntuframleiðandans Handelskwekerij G. J. Bier BV og franska námufélagsins
Mines de Potasse d‗Alsace, en Bier hélt því fram að starfsemi námufyrirtækisins ylli

25

26

C-21/76. ECR 1976, bls. 01735. Judgment of the Court of 30 November 1976. - Handelskwekerij
G. J. Bier BV v Mines de potasse d'Alsace SA. - Reference for a preliminary ruling: Gerechtshof
's-Gravenhage - Netherlands. - Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of
Judgment, article 5 (3) (liability in tort, delict or quasi-delict).
C-68/93. ECR 1995, bls. I-00415. Judgment of the Court of 7 March 1995. - Fiona Shevill, Ixora
Trading Inc., Chequepoint SARL and Chequepoint International Ltd v Presse Alliance SA. Reference for a preliminary ruling: House of Lords - United Kingdom. - Brussels Convention Article 5 (3) - Place where the harmful event occurred - Libel by a newspaper article.
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saltmengun í Rínarfljóti, sem leiddi til mikils kostnaðarauka fyrir Bier sem nota þyrfi
vatn árinnar í framleiðslu sína.
Eftir að málinu hafði verið vísað frá á lægsta dómstigi vegna skorts á lögsögu skv. 3.
tölul. 5. gr. Brusselsamningsins, var ákveðið á millidómstigi í Hollandi að senda
eftirfarandi spurningu á Evrópudómstólinn:
Are the words ―the place where the harmful event occurred‖, appearing in the text of
article 5 (3) ... to be understood to as meaning ―the place where the damage occurred
(the place where the damage took place or became apparent)‖ or rather ―the place where
the event having the damage as its sequel occurred (the place where the act was or was
not performed)‖?

Evrópudómstóllinn sagði að 5. gr. samningsins yrði að túlka út frá meginreglu 2. gr.
um að menn sem ættu heimili í samningsríki ætti jafnan að lögsækja í því ríki, en 5.
gr. gæti í undantekningatilvikum gefið stefnanda heimild til að velja dómstóla annars
ríkis. Slík undantekningatilvik gætu komið upp ef sérstaklega náin tengsl (e. „a
particularly close connecting factor―) væru milli deilunnar og dómstóls annars ríkis en
heimaríkis stefnda, þannig að réttarhöld gætu orðið skilvirkari þar.
Þar sem orðalagið „þess staðar þar sem tjónsatburðurinn varð― (e. „the place where
the harmful event occurred―) er ekki fullkomlega skýrt varðandi það hvort átt er við
staðsetningu atburðarins eða tjónsins, leit dómstóllinn til þess að skv. mati hans
gætu bæði þessi tilvik myndað slík sérstaklega náin tengsl. Út frá tilgangi ákvæðisins
væri því óeðlilegt að takmarka gildissvið þess við annað hvort staðinn þar sem
atburður varð eða staðinn þar sem tjón varð, slík túlkun myndi fyrirsjáanlega í
sumum tilvikum útiloka lögsögu dómstóla sem í raun réttri væru vel til þess fallnir að
leysa úr deilumálinu.
Var því niðurstaðan sú að auk lögsögu dómstóla í heimaríki þess sem lögsækja á,
skv. 2. gr. sáttmálans, veitti 3. tölul. 5. gr. tjónþola val milli þess að höfða mál fyrir
dómstólum þess staðar þar sem tjón kom fram eða þess staðar þar sem sá atburður
varð sem orsakaði tjónið.
3.3.2.2. Fiona Shevill & Ors v Presse Alliance SA
Í Shevill dómnum, sem féll þann 7. mars 1995, beitir dómstóllinn rökstuðningnum í
Bier málinu á ærumeiðingamál. Málavextir voru á þann veg að franskt dagblað,
France-Soir, birti grein um aðgerðir lögreglu þar sem fíkniefnadeild frönsku
lögreglunnar hafði gert áhlaup á starfsstöð fyrirtækis sem sá um gjaldeyrisskipti. Í
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fréttinni var fyrirtækið nafngreint, Chequepoint, en einnig bresk stúlka, Fiona ShevillAvril, sem vann hjá fyrirtækinu í sumarvinnu á þessum tíma.
Ásamt Chequepoint og tengdum fyrirtækjum fór Shevill í meiðyrðamál í Englandi við
Presse Alliance SA, útgefanda franska dagblaðsins, og krafðist bóta fyrir að hafa að
sínu mati verið ranglega bendluð við fíkniefnasmygl og peningaþvætti. Presse
Alliance krafðist frávísunar á þeim grundvelli að breska dómstóla skorti lögsögu skv.
Brusselsamningum, en fyrirtækið vildi meina að tjónsatburðurinn hefði verið í
Frakklandi þar sem blaðinu var aðallega dreift, og að undantekningaregla 3. tölul. 5.
gr. Brusselsamningsins heimilaði því ekki málarekstur fyrir öðrum dómstólum en þar.
Fyrir lá að einungis 230 eintök höfðu verið gefin út á Englandi og í Wales, og þar af
aðeins fimm eintök í Yorkshire þar sem Shevill bjó. Frávísunarkrafan rataði upp í
Hæstarétt Bretlands, Lávarðadeildina, sem beindi spurningunni um lögsögu til
Evrópudómstólsins.27
Spurning Lávarðadeildarinnar var í mörgum liðum en Evrópudómstóllinn sameinaði
þær í tvær: Annars vegar hvernig túlka skyldi 3. tölul. 5. gr. þegar ákveðin væri
lögsaga dómstóla í meiðyrðamáli vegna ummæla í dagblaði sem er í dreifingu í
mörgum samningsríkjum, og hins vegar hvort þeir dómstólar sem taka sér slíka
lögsögu skv. Brusselsamningnum verði að líta til einhverra sérstakra sjónarmiða
annarra en landsreglna við mat á tjóninu sem ummælin ollu.28
Fyrri spurningin snýst í raun um beitingu Bier túlkunarinnar á 3. tölul. 5. gr. í tilvikum
eins og þessu þegar athöfn getur valdið tjóni í fjöldamörgum samningsríkjum, jafnvel
þeim öllum ef útbreiðsla fjölmiðils er næg.
Dómstóllinn fór í gegnum röksemdir Bier aftur, þ.e. að 3. tölul. 5. gr.
Brusselsamningsins sé ætlað að veita undantekningu frá meginreglu 2. gr. í tilvikum
27

28

Í þessari ritgerð er vísað til allnokkurra dóma bresku Lávarðadeildarinnar, enda má það teljast
óhjákvæmilegt í umfjöllun um meiðyrðamálaflakk. Það er því ekki úr vegi að geta þess að í
október 2009 vék Lávarðadeildin fyrir hinum nýstofnaða Hæstarétti Bretlands sem æðsti
áfrýjunardómstóll Bretlandseyja (Skotland er þó sem fyrr með eigin yfirdómstól í opinberum
málum). Í ljósi umræðu hér á landi um þrískiptingu ríkisvaldsins í aðdraganda stjórnlagaþings, er
eftirtektarvert að æðstu dómarar Bretlands hafi allt fram til ársins 2009 gegnt löggjafarhlutverki í
efri deild breska þingsins.
Seinni spurningin var borin upp þar sem hin almenna breska regla er að ekki þurfi að sýna fram á
beint fjárhagslegt tjón til að fá bætur vegna meiðyrða, en sama gildir í raun hér á landi. Telja má
líklegt að þarna hafi Lávarðadeildin haft í huga að stefnendur myndu oftast nær sækjast eftir að
höfða mál í löndum þar sem slíkar reglur eru við lýði. Höfundur getur sér þess til að Lávarðarnir
hafi þarna haft áhyggjur af því að Evrópudómstóllinn gæti talið þetta vera hvatningu til
meiðyrðamálaflakks og andstætt tilgangi Brusselsamningsins.
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þar sem sérstaklega náin tengsl séu á milli deilu og ákveðinna dómstóla þannig að
það stuðli að fullnustu réttlætis og skilvirkri dómsmeðferð. Var aftur staðfest að
stefnandi hefur í þessum tilvikum val á milli lögsögu dómstóla í heimaríki stefnda,
dómstóla í ríki þar sem atburður átti sér stað og dómstóla í ríki þar sem tjón varð.
Sagði dómstóllinn að í tilvikum sem þessum yrði að telja stað tjónsatburðar vera
heimaríki útgefanda, þar sem ummælin ættu uppruna sinn þar, og því mætti ávallt
höfða mál fyrir dómstólum þess ríkis. Það liggur í augum uppi að skv. þessari túlkun
er staður tjónsatburðar skv. 3. tölul. 5. gr. nær alltaf sá sami og heimaríki þess sem
skal stefna, skv. 2. gr., og því veitir 3. tölul. 5. gr. sjaldnast undantekningu frá
meginreglunni að þessu leyti þegar um meiðyrðamál af þessu tagi er að ræða.
Hin hliðin á 3. tölul. 5. gr. skv. Bier dómnum, þ.e. heimild til að lögsækja í þeim
ríkjum þar sem tjón kemur fram, er hins vegar áhugaverðari. Í tilviki meiðyrða taldi
dómstóllinn 3. tölul. 5. gr. opna fyrir lögsókn í öllum þeim samningsríkjum þar sem
ummæli hljóta dreifingu, svo framarlega sem meintur tjónþoli er þekktur á
viðkomandi svæði (enda vandséð að orðspor geti skaðast meðal fólks sem veit ekki
hver viðkomandi hver). Hins vegar taldi Evrópudómstóllinn að þetta veitti viðkomandi
dómstólum aðeins lögsögu til að dæma um það tjón sem fram kom í þeirra eigin
samningsríki.
Út frá sjónahorni þess sem lögsóttur er getur slík túlkun á 3. mgr. 5. gr. vissulega
verið íþyngjandi; þungbært getur verið að verja orð sín í fleiri en einu ríki, réttarfar og
sönnunarbyrði getur verið mjög mismunandi milli lögsagna o.s.frv. Slíkt ætti þó oftast
nær að vera jafn íþyngjandi fyrir þann sem höfðar mál og því lítill hvati til slíks, auk
þess sem krafa á þessum grundvelli sem höfð er uppi í hverri lögsögu takmarkast við
það tjón sem hefur orðið í þeirri sömu lögsögu.
Með hliðsjón af fyrrgreindri áherslu Evrópudómstólsins á að með 3. tölul. 5. gr. sé
ætlunin að tryggja lögsögu þeirra dómstóla þar sem sérstaklega náin tengsl eru við
viðkomandi deilumál þannig að það stuðli að skilvirkri málsmeðferð, verður hins
vegar að telja þetta eðlilega nálgun. Ef tjónsatburður á sér stað í ríki A en tjón kemur
fram í ríkjum B og C, þá eru auðvelt að sjá að dómstólar B eru vel til þess fallnir að
fjalla um tjónið þar í landi, og dómstólar C með sama móti vel hæfir til að dæma
tjónsbætur vegna tjóns sem fram kemur þar. Hins vegar er engin sérstök ástæða til
að telja dómstóla B sérstaklega tengda tjóni í C eða öfugt. Vilji tjónþoli fá skorið úr
15

um allt sitt tjón fyrir einum og sama dómstólnum er því eðlilegast að hann sæki mál á
meintan tjónvald í heimaríki þess tjónvalds í samræmi við meginreglu 2. gr.
Brusselsamningsins.29
Þeim

spurningum

Lávarðadeildarinnar

sem

vörðuðu

það

hvort

dómstólar

samningsríkja yrðu að taka tillit til einhverra sérreglna annarra en landsreglna við
mat á tjóni var svarað á stuttan og skýran hátt. Þegar kemur að skaðabótaábyrgð
utan samninga þá er eina markmið Brusselsamningsins að skera úr um hvaða
dómstóll hefur lögsögu, á grundvelli þess hvar tjónsatburður átti sér stað.
Samræming efnisregla innlends réttar samningsríkja að öðru leyti er ekki hluti af því
markmiði. Það hvort tjón sé fyrir hendi og þá hvort bæta þurfi fyrir það verður því að
meta eftir þeim lögum sem þeir dómstólar sem hafa lögsögu skv. samningnum telja
eiga við í hvert skipti.30
Sjónarmið Evrópudómstólsins um túlkun 3. tölul. 5. gr. Brusselsamningsins liggja því
ljós fyrir, og voru raunar að mestu ljós strax í Bier málinu árið 1976, 12 árum fyrir
undirritun Lúganósamningsins. Líkt og fram hefur komið viðurkenndu samningsaðilar
í inngangsorðum bókunar nr. 2 við Lúganósamninginn að við samningu hans hefði
verið höfð hliðsjón af Brusselsamningnum í ljósi úrlausna dómstólsins. Það þarf því
ekki að koma á óvart að aðildarríki Lúganósamningsins hafa litið til ofangreindra
niðurstaðna Evrópudómstólsins í Bier og Shevill varðandi túlkun 3. tölul. 5. gr.
Lúganósamningsins, t.a.m. Hæstiréttur Noregs í Gudmund Skogvik o.fl. gegn
Sveriges Television AB og Per Lapins.
3.3.2.3. Gudmund Skogvik o.fl. gegn Sveriges Television AB og Per
Lapins31
Þann 17. október 2001 féll dómur Hæstaréttar Noregs í meiðyrðamáli þar sem reyndi
á 3. tölul. 5. gr. Lúganósamningsins. Varðaði dómurinn spurninguna hvort 3. tölul. 5.
gr.

samningsins

gerði

norskum

ríkisborgurum

kleift

að

lögsækja

sænsku

sjónvarpsstöðina Sveriges Television AB og sænska fréttamanninn Per Lapins fyrir
norskum dómstólum, þar sem gerð væri krafa um skaðabætur vegna ærumeiðinga í
29

30

31

Eða heimaríki útgefanda, eigi það við. Líkt og áður segir mun útgefandi þó oftast nær vera með
sama heimaríki og sá sem lætur hafa meiðyrðin eftir sér.
Svo framarlega sem virkni Brusselsamningsins myndi ekki þar með skerðast (e. „provided that
the effectiveness of the Convention is not thereby impaired―). Ekki er fullljóst hvernig landslög
þyrftu að vera til að brjóta gegn þessu, en hér voru bresku reglurnar um að ekki þyrfti að sýna
fram á beint fjárhagslegt tjón a.m.k. ekki taldar gera svo.
Rt. 2001, 1322.
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sænskum sjónvarpsþætti sem hlotið hafði þó nokkra dreifingu yfir landamærin, ekki
síst gegnum breiðbandsstöðvar.
Málið var í raun framhald af hinu þekkta selfangaramáli í Noregi sem byrjað hafði
þegar norðmaðurinn Odd Lindberg fór í veiðitúr með selveiðiskipinu Harmoni árið
1987. Var Lindberg ráðinn árið eftir til norsku veiðimálastofnunarinnar og skipaður
eftirlitsmaður á skipinu. Í kjölfarið skilaði hann inn mjög gagnrýninni skýrslu til
stofnunarinnar þar sem veiðimennirnir voru sakaðir um alvarleg brot gegn
veiðilögum, og þegar stofnunin vildi ekki birta skýrsluna opinberlega lak hann henni í
norsk dagblöð. Úr varð mikil deila þar sem útgefandi norsks dagblaðs var ásamt
ritstjóra þess m.a. dæmdur til greiðslu bóta í Noregi fyrir birtingu skýrslunnar. Var sú
niðurstaða kærð til Mannréttindadómstóls Evrópu sem komst að þeirri niðurstöðu að
með dómnum hefði verið brotið hefði gegn rétti til tjáningarfrelsis í samræmi við 10.
gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.32
Þessi hluti deilunnar varðaði þó ekki Lindberg sjálfan eða norsk dagblöð heldur
sænskan fréttamann, Per Lapins, sem gerði sjónvarpsþátt um mál Lindbergs til að
vekja athygli á stöðu tjáningarfrelsis í Noregi, sem honum þótti slæm. Þátturinn var
birtur á sænskri sjónvarpsstöð í eigu Sveriges Television AB en útsendingin var
móttækileg í hluta Suður-Noregs, auk þess sem sænska stöðin var í boði á
breiðbandi á allt að 630.000 norskum heimilum.
Lapins og sjónvarpsstöðin mótmæltu lögsögu norskra dómstóla, túlka yrði 3. tölul. 5.
gr. Lúganósamningsins með þröngum hætti. Töldu varnaraðilar grundvallaratriði að
samkvæmt sænskum rétti yrði fréttamaðurinn ekki gerður ábyrgur fyrir þættinum,
einungis sjónvarpsstöðin, og væri því verið að gera réttarstöðu hans verri með því að
sækja málið í Noregi. Til að tryggja vernd 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu verði
að sækja sænska borgara og lögaðila fyrir sænskum dómstólum. Enn fremur væri
fyrirsjáanlegt að sænskir dómstólar myndu neita að viðurkenna dóm norskra
dómstóla í málinu þar sem slíkur dómur væri andstæður allsherjarreglu í Svíþjóð í
skilningi 27. gr. Lúganósáttmálans.
Skemmst er frá því að segja að Hæstiréttur Noregs taldi rétt að fylgja túlkun
Evrópudómstólsins í Bier og Shevill og sagði málið eiga undir norska dómstóla á
32

Dómur MDE í málinu Bladet Tromsö og Stensaas gegn Noregi, frá 29. maí 1999. Reports of
Judgments and Decisions, 1999-III.
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grundvelli 3. tölul. 5. gr. Lúganósamningsins. Taldi dómstóllinn að Svíar nytu sömu
verndar 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu fyrir norskum dómstólum og fyrir
sænskum, og að ekki gæti ráðið niðurstöðunni hvort fyrirsjáanlegt væri að hægt væri
að fullnusta dómnum í Svíþjóð eður ei. Því væri ekkert því til fyrirstöðu að norskir
dómstólar hefðu lögsögu skv. 3. tölul. 5. gr. á þeim grundvelli að tjónið vegna hinna
ærumeiðandi ummæla hefðu komið fram þar. Vísaði Hæstiréttur málinu því til
héraðsdóms í Nord-Troms, þar sem fimm af sex málshöfðendum áttu varnarþing, til
efnislegrar umfjöllunar.
Í ljósi Shevill málsins þarf þessi niðurstaða ekki að koma mikið á óvart. Sú nálgun
sem rétturinn notaði til að komast að þeirri niðurstöðu var hins vegar með nokkuð
sérstöku móti, en í raun var gengið út frá því að 3. tölul. 5. gr. ætti við og síðan
athugað hvort einhverjar málsástæður réttlættu undantekningu frá þeirri túlkun. Þótt
niðurstaðan sé þannig í samræmingaranda bókunar 2. við samninginn þá hefur
rökstuðningur norska dómstólsins verið gagnrýndur á þeim grunni að ekki sé lögð
sama áhersla og Evrópudómstóllinn gerir á eðli 3. tölul. 5. gr. sem undantekningu frá
meginreglu 2. gr. bæði Brussel- og Lúganósamninganna um að sækja eigi mál á
hendur mönnum í því ríki þar sem þeir eru heimilisfastir.33
3.3.3. Ísland og 3. tölul. 5. gr. Lúganósamningsins
Ekki virðist sérstök ástæða til annars en að ætla að íslenskir dómstólar myndu túlka
varnarþingsreglur Lúganósamningsins á svipaðan máta og gert er í ofangreindum
dómsmálum.
Svo aftur sé vitnað til máls Hannesar Hólmsteins gegn Jóni Ólafssyni þá kom fram í
málflutningi Hannesar að lögfræðingar hafi bent honum á að: 34
... meginregla íslensks réttar væri, að varnarþingið gæti verið annars staðar en þar, sem
maður væri búsettur, ef tjónsatburður hefði orðið annars staðar, stofnað hefði verið til
tjónsins annars staðar. Gera yrði greinarmun á því og hinu, hvar tjón kemur fram. Ekki
verður um það deilt, hafi verið um tjón að ræða, sem Hannes véfengir auðvitað, að
stofnað var til þess á Íslandi. Þar varð tjónsatburðurinn, ef einhver var, því að þar féllu
ummælin, og þau voru vistuð á íslenskum vef.

33

34

Krog, Georg Philip, „Case-note: Jurisdiction Pursuant to the Lugano Convention Article 5.3 with
Respect to Defamatory Statements in TV Broadcasting―. Í Bygrave, Lee A. (ritstj.), Yulex 2003.
Aðgengileg á
http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/seri/forskningsomrader/publikasjoner/yulex/Yulex_2003
.pdf
Hannes H. Gissurarson, aðilaskýrsla, bls. 9.
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Verður ekki dregið í efa hér að samkvæmt íslenskum rétti hefur fremur verið miðað
við þann stað þar sem atburður varð en þann stað þar sem tjón kom fram, sbr. til
dæmis 41. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, þar sem segir: „Mál til
skaðabóta, refsingar eða annarrar fullnustu vegna réttarbrots utan samninga má
sækja í þeirri þinghá þar sem brot var framið eða í einhverri þeirra ef brot var framið
víðar.― Hins vegar verður einnig að líta til þess að í 43. gr. sömu laga segir að 41. gr.
verði beitt til að sækja aðila búsettan erlendis „nema annað leiði af samningi við
erlent ríki [áhersla höfundar]―.
Ef sækja á skaðabótamál utan samninga hér á landi á hendur aðila búsettum
erlendis í samningsríki Lúganósamningsins, er því ljóst að styðjast verður við 3. tölul.
5. gr. samningsins umfram hin hefðbundnu íslensku lagaákvæði.
Áður hefur verið nefnt að í inngangi bókunar 2 við Lúganósamninginn viðurkenna
samningsríkin að við gerð samningsins hafi verið tekið mið af Brusselsamningnum í
ljósi úrlausna Evrópudómstólsins, og óumdeilt er að Evrópudómstóllinn var búinn að
útkljá deilur um túlkun 3. tölul. 5. gr. áður en Lúganósamningurinn var samþykktur.
Enn fremur kemur fram í 1. mgr. bókunarinnar að dómstólar samningsríkja skuli við
túlkun og beitingu ákvæða hans taka réttmætt tillit til meginsjónarmiða sem koma
fram í úrlausnum dómstóla annarra samningsríkja sem varða þau ákvæði.
Með því er hins vegar ekki öll sagan sögð, því í yfirlýsingu við Lúganósamninginn
lýsa aðildarríki fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) því yfir að ekki einungis sé
réttmætt að líta til úrlausna Evrópudómstólsins varðandi sambærileg ákvæði
Brusselsamningsins, heldur einnig til úrlausna Evrópusambandsríkjanna sjálfra.35
Fyrir íslenska dómstóla er því um auðugan garð að gresja þegar líta skal til
fordæma, og þó þau séu ekki strangt til tekið bindandi væri harla erfitt að líta fram hjá
þeim með öllu líkt og staðan er nú.36 Það má því gera því skóna að aðili sem ætti
mannorðs að gæta á Íslandi ætti á grundvelli 3. tölul. 5. gr. Lúganósamningsins
möguleika á að sækja skaðabótamál hér á landi á hendur aðila, búsettum t.a.m. á
35

36

Ef einhverjum skyldi þykja á EFTA ríkin hallað hér skal tekið fram að aðildarríki
Evrópubandalagsins settu fram sambærilega yfirlýsingu þar sem fram kemur að
Evrópudómstóllinn skuli við túlkun Brusselsamningsins taka réttmætt tillit til fordæma sem fallið
hafa samkvæmt Lúganósamningnum.
Auk Gudmund Skogvik o.fl. gegn Sveriges Television AB og Per Lapins má finna fleiri fordæmi
um túlkun 3. tölul. 5. gr. Lúganóssamningsins á heimasíðu Evrópudómstólsins,
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/artidx/l-ii-2.htm.
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Englandi, vegna ærumeiðandi ummæla sem fallið hefðu þar í landi ef ummælin
teldust hafa skemmt orðspor hans á Íslandi. Miðað við fordæmin yrði erfitt fyrir
íslenska dómstóla að neita um lögsögu í slíku máli svo framarlega sem ummælin
væru talin hafa valdið tjóni hér á landi.
Telji menn slíkar málsóknir til meiðyrðamálaflakks má ljóst vera að Ísland gæti rétt
eins og Bretland orðið viðkomustaður slíkra málsókna.
3.3.4. Breytingar á 3. tölul. 5. gr. í nýjum Lúganósamningi
Væntanlegar breytingar á 3. tölul. 5. gr. með tilkomu hins nýja samnings eru litlar í
enskri útgáfu hans, og ekki er sérstök ástæða til að ætla að þær verði verulegar í
íslenskri útgáfu hans heldur.
Eina textalega breytingin er að við orðalagið „in matters relating to tort, delict or
quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred― hefur bæst
við endingin „or may occur;―, þ.e.a.s. lögsækja má mann í öðru samningsríki í málum
um skaðabætur utan samninga fyrir dómstóli þess staðar þar sem tjónsatburður varð
eða gæti fyrirsjáanlega orðið. Samkvæmt skýrslu prófessors Fausto Pocar, sem var
„rapporteur― nefndar um endurskoðun Lúganósamningsins, er breytingin aðallega
gerð svo neytendasamtök geti krafist fyrirbyggjandi aðgerða fyrir dómstól í heimaríki
sínu gegn fyrirsjáanlegum brotum fyrirtækis gegn rétti neytenda, jafnvel þó fyrirtækið
sé staðsett í öðru samningsríki.37
Við fyrstu sýn virðist þessi breyting bjóða upp á misnotkun í meiðyrðamálum, þ.e. að
ef aðili sýnir fram á fyrirsjáanleg meiðyrði gegn sér þá geti hann, ef lög þess lands
þar sem hann á orðstírs að gæta heimila það, farið fram á lögbann gegn birtingu
óbirtra verka eftir aðila í öðru samningsríki. Rétt er því að ítreka, líkt og fram kom í
umfjöllun um Shevill dóminn í kafla 3.3.2.2, að 3. tölul. 5. gr. veitir aðeins heimild til
málaferla varðandi skaða sem fram kemur í viðkomandi lögsögu, og því væri
væntanlega einungis hægt að fyrirbyggja skaðann í þeirri lögsögu.
Í skýrslu prófessors Pocar kemur fram að tillaga hafi komið upp um að lögfesta þá
túlkun á 3. tölul. 5. gr. að hún veitti tjónþola val milli þess að höfða mál fyrir

37

Pocar, bls. 15.
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dómstólum þess staðar þar sem tjón hlýst eða þess staðar þar sem sá atburður varð
sem orsakaði tjónið:38
The Commission proposed that the case-law of the Court of Justice should be confirmed
in the wording of Article 5(3), which should refer both to ‗the place where the event giving
rise to the damage occurred‘ and to ‗the place where the damage or part thereof was
sustained‘

Þrátt fyrir að þessari breytingu hafi verið hafnað má ekki þar með draga þá ályktun
að vafi leiki á þeirri túlkun 3. tölul. 5. gr. sem lögð hefur verið til grundvallar í kafla
3.3. Ástæðan fyrir höfnuninni var einfaldlega sú að ekki var talið nauðsynlegt að
festa í orð túlkun sem væri skýr og óumdeild í dómaframkvæmd.39

3.4. Reglur Lúganósamningsins um viðurkenningu og fullnustu dóma
Reglur um viðurkenningu og fullnustu dóma eru í III. hluta Lúganósamningsins og er
aðalregluna að finna í 1. mgr. 26. gr.: „Dómur, sem kveðinn hefur verið upp í
samningsríki, skal viðurkenndur í öðrum samningsríkjum án þess að nokkurrar
sérstakrar málsmeðferðar sé þörf.― Ýmsar undantekningar eru frá þeirri reglu í 27. og
28. gr. en þær eru flestar býsna afmarkaðar, s.s. ef stefnubirting í útivistarmáli hefur
ekki farið réttilega fram eða ef í dómnum er brotið gegn varnarþingsákvæðum í 3-5.
kafla II. hluta Lúganósamningsins. Undir engum kringumstæðum má endurskoða
slíkan dóm að efni til, sbr. 29. og 3. mgr. 34. gr. samningsins.
Eini „víðtæki― grundvöllur þess að neita viðurkenningu dóms er skv. 1. tölul. 27. gr.
„ef viðurkenning hans væri andstæð allsherjarreglu í því ríki þar sem hennar er
krafist.―

Í

fylgiskýrslu

Brusselsamningsins

(samningurinn

var

samhljóða

Lúganósamningnum að þessu leyti líkt og að svo mörgu öðru) kemur fram að þessi
regla hafi verið sett með það í huga að henni yrði aðeins beitt í algjörum
undantekningatilvikum. Kemur þar einnig fram eitt sem ávallt verður að hafa í huga:
Taka á 1. tölul. 27. gr. bókstaflega varðandi það að viðurkenning dóms verður að
fara gegn allsherjarreglu. Engu máli skiptir þótt sjálf niðurstaða dómsins eða
forsendur hans gangi gróflega gegn allsherjarreglu landsins þar sem viðurkenningar
er krafist, sjálf viðurkenning dómsins verður að vera til þess fallin að gera svo.40

38
39
40

Pocar, bls. 14.
Sama heimild, bls. 14.
Jenard, P., „Report on the Convention on jurisdiction and the enforcements of judgements in civil
and commercial matters―. Official Journal of the European Communities, C 59, 5 mars 1979, bls.
44.
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3.4.1. Ísland og reglur Lúganósamningsins um viðurkenningu og fullnustu
Ef setja á innlenda löggjöf til verndar meiðyrðamálaflakki nægir því ekki að horfa
einungis til þeirra ákvæða Lúganósamningsins sem mæla fyrir um lögsögu ríkja. Ef
fara ætti að fordæmi Bandaríkjanna yrði einnig að innleiða hér lög sem heimiluðu
íslenskum yfirvöldum að neita að viðurkenna erlenda dóma gegn innlendum aðilum,
jafnvel þótt viðkomandi dómstólar hefðu haft fullnægjandi lögsögu yfir málinu, ef
niðurstaðan þætti leiða af sér óásættanlega takmörkun á málfrelsi aðila hérlendis.41
Fyrir liggur að beiting slíkra laga gegn öðrum aðildarríkjum Lúganósamningsins væri
ótvírætt brot á samningnum – viðurkenning er ekki valkvæð skv. III. hluta
samningsins.42 Í þeim tilvikum verður því að treysta á ákvæði Lúganósamningsins.
Samningurinn er hins vegar varla „skotheldur― hvað hættuna á meiðyrðamálaflakki
varðar. Í umfjöllun um Shevill málið í kafla 3.3.2.2. var minnst á að fjölþátta lögsaga
líkt og 3. tölul. 5. gr. Lúganósamningsins getur leitt til – þ.e. ef tjón kemur fram í
lögsögum margra mismunandi ríkja – getur reynst varnaraðila í meiðyrðamáli
þungbær. Í flestum tilvikum mun slíkt ekki koma að sök; sóknaraðili þarf almennt séð
að kljást við sömu vandamál og dómstólar í hverju ríki eru vafalítið best til þess fallnir
að meta bætur vegna ærumeiðinga sem orðið hafa í þeirra eigin lögsögu. Þegar
umræðan snýr að meiðyrðamálaflakki erum við hins vegar samkvæmt skilgreiningu
að tala um val á lögsögu á vafasömum grundvelli, oftar en ekki vegna þess að hún
kemur öðrum aðilanum umtalsvert betur að einhverju leyti heldur en lögsaga sem
telja yrði eðlilegri.
Það má hverjum vera ljóst að ef íslenskur almenningur stendur frammi fyrir því að
geta þurft að sæta málsókn erlendis, til dæmis á Englandi, vegna ummæla sem falla
hér á landi, þá er slíkt líklegt til að valda óhóflegri sjálfsritskoðun og hefta
þarafleiðandi tjáningarfrelsi. Í ljósi þess vaknar spurning: Ef íslenskum lögum yrði
breytt þannig að réttur til tjáningarfrelsis ykist verulega, gætu þá íslenskir dómstólar,
á grundvelli 1. tölul. 27. gr. Lúganósamningsins, neitað að viðurkenna og fullnusta
erlenda dóma í meiðyrðamálum á þeim forsendum að í þeim fælist skerðing á
tjáningarfrelsi sem gengi gegn allsherjarreglu hér á landi?
41
42

Sjá umfjöllun í kafla 5.2.
Rétt er að geta þess að þótt Lúganósamningurinn bindi ekki hendur samningsríkja varðandi
viðurkenningu á dómum ríkja sem ekki eru einnig samningsríki, þá gilda 29. gr. og 3. mgr. 34. gr.
samningsins burt séð frá því. Aldrei má endurskoða erlendan dóm að efni til, en hægt er að neita
að viðurkenna og fullnusta dóminn ef hann féll ekki í öðru aðildarríki.
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Svarið við spurningunni veltur á því á hvaða forsendum nákvæmlega ætti að hafna
viðurkenningu. Ef forsendan er sú að tjáningarfrelsi væri heft þar sem hinn erlendi
dómstóll hefði tekið sér lögsögu í málinu á of víðum grundvelli þá er svarið ljóst: Ekki
má neita um viðurkenningu á þeim grundvelli. Sérstaklega er tekið fram í 4. mgr. 28.
gr. Lúganósamningsins að áskilnaður í 1. tölul. 27. gr. um samræmi við
allsherjarreglu tekur ekki til varnarþingsreglna, eða eins og fram kemur í fylgiskýrslu
Brusselsamningsins:43
The last paragraph of Article 28 specifies that the rules of jurisdiction are not matters of
public policy within the meaning of Article 27; in other words, public policy is not to be
1
used as a means of justifying a review of the jurisdiction of the court of origin ( ). This
again reflects the Committee‗s desire to limit so far as possible the concept of public
policy.

Reglur 27. og 28. gr. koma einnig fyrir í nýja Lúganósamningnum í 34. og 35. gr. og
hefur heimild til að neita viðurkenningu erlends dóms, á þeim grundvelli að hann
gangi gegn allsherjarreglu, fremur verið þrengd en hitt. Til að synja um viðurkenningu
dóms verður hann nú að ganga „manifestly― gegn allsherjarreglu, þ.e. hann verður
að gera svo á ótvíræðan hátt. Í fylgiskýrslu nýja Lúganósamningsins kemur fram að
þetta hafi beinlínis verið gert til að leggja aukna áherslu á eðli ákvæðisins sem
undanþáguákvæðis vegna sérstakra tilvika. Kemur þar raunar fram að tillögur um
niðurfellingu ákvæðisins hafi hlotið nokkurn hljómgrunn við gerð nýja samningsins þó
sú hafi ekki orðin raunin á endanum.44
Það er þó hins vegar ekki svo að endilega sé útilokað að neita að viðurkenna dóm á
þeim grundvelli að slík viðurkenning bryti gegn allsherjarreglu á Íslandi, vegna
hamlandi áhrifa á tjáningarfrelsi – svo framarlega sem ekki er byggt á því að val á
varnarþingi sé orsökin. Í dómi Evrópudómstólsins í máli Krombach gegn
Bamberski,45 hnykkti dómurinn á því að ekki væri hægt að synja viðurkenningu á
grundvelli 1. tölul. 27. gr. sökum þess að hinn erlendi dómstóll hefði ranglega tekið
sér lögsögu, jafnvel þvert gegn lögsöguákvæðum Brusselsamningsins. Beita yrði 28.
gr. í þeim tilvikum ef hún ætti við. Enn fremur væri ekki hægt að neita um
viðurkenningu á grundvelli 1. tölul. 27. gr. einungis vegna þess niðurstaðan byggði á
öðrum lagareglum en hefði verið beitt í landinu þar sem krafist væri viðurkenningar,
43
44
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Jenard, bls. 46.
Pocar, bls. 38.
C-7/98. ECR 2000, bls. I-01935. Judgment of the Court of 28 March 2000. - Dieter Krombach v
André Bamberski. - Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. - Brussels
Convention - Enforcement of judgments - Public policy.
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hefði mál verið höfðað þar. Brotið gegn allsherjarreglu yrði að vera ótvírætt og ganga
gegn grundvallarreglum réttarríkisins ef 1. tölul. 27. gr. ætti að eiga við. Ljóst er af
orðalagi

dómsins

að

ákvæði

Mannréttindasáttmála

Evrópu

og

niðurstöður

Mannréttindadómstólsins skipta máli við þetta mat:
The Court has consistently held that fundamental rights form an integral part of the
general principles of law whose observance the Court ensures [...]. For that purpose, the
Court draws inspiration from the constitutional traditions common to the Member States
and from the guidelines supplied by international treaties for the protection of human
rights on which the Member States have collaborated or of which they are signatories. In
that regard, the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (hereinafter ‗the ECHR‘) has particular significance [...].

Evrópudómstóllinn sagði þarna að dómstólar samningsríkja gætu synjað um
viðurkenningu skv. 1. tölul. 27. gr. á þeim grundvelli að hinn dæmdi hefði notið ekki
notið þess réttar að grípa til varna fyrir dómstóli sem honum væri tryggður
samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu. Þó það komi ekki beint fram er þar
væntanlega verið að vísa til 6. gr. sáttmálans sem tryggja á réttláta málsmeðferð. Í
því

ljósi

er

ekki

úr

vegi

að

líta

megi

með

sama

hætti

til

10.

gr.

Mannréttindasáttmálans. Fari erlendur dómur augljóslega í bága við 10. gr. má telja
að það styrki mikið ákvörðun dómstóls um að viðurkenning hans gengi gegn
allsherjarreglu hér á landi á grundvelli 1. tölul. 27. gr. Lúganósamningsins.46
Áhrif Mannréttindasáttmálans ganga hins vegar í báðar áttir. Sumar þeirra reglna
meiðyrðamálaréttarfars sem hvaða mesta gagnrýni hafa hlotið, til að mynda á
Englandi, hafa komið til kasta Mannréttindadómstóls Evrópu og ekki verið taldar
sérstaklega ámælisverðar. Það veikir óneitanlega grundvöllinn fyrir því að segja
viðurkenningu dóms fara gegn allsherjarreglu ef Mannréttindadómstóll Evrópu hefur
sagt hina umdeildu hluta hans vera í samræmi við Mannréttindasáttmálann.
Það að gera kröfu um að sá sem ber fram ærumeiðandi ummæli beri sönnunarbyrði
um sannleiksgildi þeirra hefur til dæmis ekki verið talið brot gegn tjáningarfrelsi því
sem 10. gr. tryggir.47 Kom það fram í máli Steel og Morris gegn Bretlandi,48 sem er
framhald af hinu svokallaða „McLibel― máli í Bretlandi þar sem tveir aðgerðarsinnar
höfðu verið dæmdir fyrir meiðyrði gegn skyndibitakeðjunni McDonald‗s vegna
46

47
48

Sem fyrr gildir þó sá fyrirvari að sjálf viðurkenningin verður að ganga gegn allsherjarreglu. Ekki
má beita 1. tölul. 27. gr. á þeim grundvelli einum að dómurinn sjálfur eða forsendur hans séu
taldar ganga gegn allsherjarreglu.
Sjá nánari umfjöllun um slíka sönnunarbyrði í kafla 4.3.1.
Dómur MDE í málinu Steel og Morris gegn Bretlandi frá 15. febrúar 2005. Aðgengilegur á
www.echr.ceo.int.
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dreifingar bæklings sem innihélt ýmsar fullyrðingar um meint ámælisvert athæfi
fyrirtækisins. Fyrir Mannréttindadómstólnum var breska ríkið raunar dæmt brotlegt
gegn 10. gr. vegna óeðlilegra hárra skaðabóta miðað við atvik máls og skorts á
aðstoð við aðilana, sem voru ekki í stakk búnir fjárhagslega til að standa að
fullnægjandi vörnum, en dómstóllinn tók sérstaklega fram að sönnunarbyrðin sem
slík bryti ekki gegn 10. gr.49
The Court further does not consider that the fact that the plaintiff in the present case was
a large multinational company should in principle deprive it of a right to defend itself
against defamatory allegations or entail that the applicants should not have been
required to prove the truth of the statements made.

Ekki er fyrirsjáanlegt að Mannréttindadómstóllinn skipti um skoðun í bráð, en nýlegri
tilraun blaðsins The Wall Street Journal til að fá þessa sönnunarbyrði dæmda í
andstöðu við 10. gr. var vísað frá dómstólnum sem ótækri til meðferðar þar sem hún
væri augljóslega illa grunduð („e. manifestly ill-founded―) skv. 3. og 4. tölul. 35. gr.
Mannréttindasáttmálans.50
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur einnig tekið fyrir hina svokölluðu „multiple
publication― reglu, sem m.a. gildir í Bretlandi og ekki dæmt hana brotlega gegn 10.
gr. sáttmálans, þó reyndar sé ekki hægt að tala um beina viðurkenningu á henni
heldur. Í reglunni felst að í sérhvert sinn sem einhver nýtir sér aðgengi að
ærumeiðandi ummælum myndast sérstakur grundvöllur málssóknar, með tilheyrandi
nýjum fyrningarfresti varðandi þá sérstöku birtingu. Á regluna reyndi fyrir
Mannréttindadómstólnum í máli Times Newspapers gegn Bretlandi.51 Fyrir miðla
sem veita aðgang að gagnasöfnum, svo sem Times dagblaðið sem veitir aðgang að
gömlum fréttum á internetinu, þýðir reglan að nýr grundvöllur fyrir málsókn myndast
alltaf þegar einhver skoðar ærumeiðandi ummæli sem þar eru geymd. Times hafði
verið dæmt fyrir breskum dómstólum fyrir tvenna birtingu á sama efni á mismunandi
tímum, þ.e. í upprunalegri frétt og í gagnasafni rúmu ári síðar. Hélt Times því fram
að þetta þýddi í raun afnám fyrningar í meiðyrðamálum þar sem fyrningarfrestur
hefðist upp á nýtt við hverja uppflettingu, og ótækt væri að þurfa að sitja undir slíku
um alla framtíð. Slíkt hefti mjög vilja miðla til að halda gagnasöfn sem teldist brot

49
50
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Sama heimild, málsgrein 94.
Hoffman lávarður, bls. 13.; Ákvörðun MDE í málinu The Wall street Journal Europe SPRL o.fl.
gegn Bretlandi frá 10. febrúar 2009. Aðgengilegur á www.echr.ceo.int.
Dómur MDE í málinu Times Newspapers ltd gegn Bretlandi frá 10. júní 2009. Aðgengilegur á
www.echr.ceo.int.
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gegn tjáningarfrelsi þeirra skv. 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Hélt Times því
fram að taka þyrfti upp bandarísku „single publication― regluna til að fullnægja 10. gr.,
þ.e. að endurtekin birting af þessu tagi, s.s. endurprentun bóka eða geymsla efnis á
vefsíðu, yrði að flokka sem eina birtingu með einn fyrningarfrest. Dómstóllinn taldi
ekki þörf á að taka beina afstöðu til réttmætis „multiple publication― reglunnar en
dæmdi gegn dagblaðinu á þeim grundvelli að setja hefði átt fyrirvara við fréttina í
gagnasafninu meðan á málarekstri stóð, sem hefði verið blaðinu í lófa lagið. Hins
vegar var settur eftirfarandi fyrirvari við niðurstöðuna:
The Court would, however, emphasise, that while an aggrieved applicant must be
afforded a real opportunity to vindicate his right to reputation, libel proceedings brought
against a newspaper after a significant lapse of time may well, in the absence of
exceptional circumstances, give rise to a disproportionate interference with press
freedom under Article 10.

Þrátt fyrir að talið hefði verið heimilt að dæma bætur vegna tveggja mismunandi
birtinga sama efnisins, þ.e. „single publication― reglan var ekki talin nauðsynleg, þá
verður engu að síður að slá varnagla við „multiple publication― reglum í þeim tilvikum
þegar þær geta leitt til de facto niðurfellingar fyrningarreglna.
Líkt og fram hefur komið er ljóst að Ísland mætti ekki beita lögum sambærilegum
þeim bandarísku um viðurkenningu og fullnustu dóma í meiðyrðamálum gagnvart
aðildarríkjum Lúganósamningsins – hann er ekki frávíkjanlegur. Í þeim tilvikum yrði
að freista þess að neita að viðurkenna erlenda dóma hér á landi á þeim grundvelli að
viðurkenning þeirra, ein og sér, takmarki tjáningarfrelsi með þeim hætti að það brjóti
gegn allsherjarreglu á Íslandi í skilningi. 1. tölul. 27. gr. samningsins. Ekki er hlaupið
að því. Það gæti verið raunhæft í einhverjum tilvikum með stuðningi í 10. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu,52 en ef íslensk löggjöf væri gerð jafn hliðholl óheftu
tjáningarfrelsi og sú bandaríska þá liggur í augum uppi að neita þyrfti um
viðurkenningu

vegna

réttarfarsreglna

sem

þó

væru

í fullu

samræmi við

Mannréttindasáttmálann. Ísland væri þá komið í þá aðstöðu að allsherjarregla skv. 1.
tölul. 27. gr. Lúganósamningsins væri til muna víðara hugtak að þessu leyti hér á
landi en í öllum öðrum aðildarríkjum samningsins. Verður að telja mjög vafasamt að
aðildarríki Lúganósamningsins víkki með þeim hætti út undantekningaákvæði líkt og
52

Rétt er að athuga að ekki liggja fyrir bein fordæmi fyrir slíku en ekki er að sjá augljósar ástæður til
að útiloka það. Ein leið væri t.d. að vísa til hás kostnaðar ef hann er fyrir hendi, líkt og viðbúið er
í breskum meiðyrðamálum, en Mannréttindadómstóllinn virtist reiðubúinn til að viðurkenna að
mjög háar skaðabætur vegna ærumeiðinga geti talist ónauðsynleg höft á tjáningarfrelsi og brot
gegn 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
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1. tölul. 27. gr. Með tilliti til alls ofangreinds virðast möguleikar á því að draga
stórlega úr viðurkenningum á erlendum dómum í meiðyrðamálum vera fremur
takmarkaðir ef um er að ræða önnur aðildarríki Lúganósamningsins.
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4. England – „A city named sue“
Líkt og minnst hefur verið á er hugtakið „libel tourism― eða „meiðyrðamálaflakk―
nátengt breskum rétti, enda hugtakið fundið upp þar og umfjöllun um efnið að mestu
leyti takmörkuð við dóma sem falla þar í landi. Það er því nær ófært að fjalla um
hugtakið án þess að fjalla stuttlega um enskan meiðyrðamálarétt.
Fjölmiðlar beggja vegna Atlantshafsins hafa látið sig málið varða líkt og við er að
búast, enda þeim í hag að hömlur á tjáningarfrelsi séu sem minnstar. Undirtitill þessa
kafla er fenginn úr grein af heimasíðu The Economist þar sem viðhorf fjölmiðla hvað
þetta varðar kristallast vel, þó með þeim hófsama hætti sem einkennir blaðið. Hefst
greinin á því að fullyrða að á Englandi geti hver sem er höfðað meiðyrðamál sé
sannað að einhver þar í landi hafi lesið efni sem geti talist meiða æru stefnanda. Í
greininni er tiplað á flestum þeim meintu göllum þarlends meiðyrðamálaréttar sem
nefndir hafa verið gegnum tíðina: Dómstólar þykja gjarnir á að taka sér lögsögu í
meiðyrðamálum, kostnaður við málarekstur er hár og sjálft réttarfarið að margra mati
hallt undir stefnanda í meiðyrðamálum, þar sem stefndi verður sjálfur að sanna að
ummæli sín séu sönn eða réttlætanleg, fremur en að sönnunarbyrði liggi á stefnanda
líkt og almennt tíðkast í Bandaríkjunum.53 Eru enn fremur nefnd úrræði sem talin eru
geta verið til bóta: Takmörkun lögsögu enskra dómstóla við ærumeiðandi efni sem
viljandi er birt á Englandi, lögfesting hámarksbóta í málum af þessu tagi, færsla
sönnunarbyrði yfir á þann sem höfðar mál vegna ærumeiðinga fremur og að gera
aðilum skylt að fara í gegnum sáttaferli áður en hægt sé að fara fyrir dómstóla.54
Ofangreind grein er nefnd sérstaklega þar sem orðræðan er þar aðallega takmörkuð
við þá meintu galla sem talið er að geri Bretland (og sem geta þar með gert önnur
ríki) að eftirsóttum áfangastað í meiðyrðamálaflakki, og sumar þær lausnir sem
stungið hefur verið upp á. Í þessum kafla verður England, sem alræmdasti
„sökudólgurinn― í þessum efnum, notað sem staðalímyndin að landi sem sakað hefur
verið um að vera áfangastaður meiðyrðamálaflakks. Í umræðu um þær ásakanir hafa
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Athuga ber þó að sönnunarbyrði er mjög misþung í Bandaríkjunum eftir aðstæðum
málshöfðanda og tegund ummæla. Aðilar sem teljast til opinberra persóna (e. „public figures―)
standa frammi fyrir því nær ómögulega verki að sanna að ærumeiðandi ummæli séu ekki
einungis röng, heldur að ummælandinn hafi beinlínis vitað um rangindi þeirra. Ef mál er höfðað af
hinum venjulega meðaljóni vegna ummæla sem geta engu hlutverki gegnt í almennri umræðu,
styðjast mörg ríki Bandaríkjanna enn við svipaðar reglur og í Bretlandi. Sjá umfjöllun í kafla 5.2.
„A city named sue – It is time to reform England‗s archaic libel laws―, 12. nóvember 2009.
Aðgengileg á www.economist.com.
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komið fram fjölmargar staðhæfingar um meintar orsakir þessa fyrirbæris og
mögulegar lausnir þar á, og þótt þær staðhæfingar séu vitanlega mismunandi
réttmætar og raunhæfar þá eru þær ágætur grundvöllur umfjöllunar um
meiðyrðamálaflakk út frá sjónarmiði „sökudólgs― í þessum efnum. Er slík umfjöllun
markmið þessa kafla.
Til glöggvunar er byrjað á stuttri yfirferð yfir meiðyrðamálarétt í Bretlandi og þær
varnir sem hægt er að bera fyrir sig í slíkum málum þar í landi. Þá eru tekin fyrir
nokkur mál fyrir breskum dómstólum sem hafa verið kennd við meiðyrðamálaflakk og
loks er samantekt títtnefndra vandamála og lausna þar sem leitast er við að leggja á
þær mat.

4.1. Meiðyrði í breskum rétti
Grundvallarstoðir ensks meiðyrðamálaréttar koma skýrt fram í niðurstöðu Steyn
lávarðar í máli Berezovsky gegn Michaels o.fl.:55
The English law of libel has three distinctive features, viz (1) that each communication is
a separate libel [...]; (2) that publication takes place where the words are heard or read
[...]; and (3) that it is not necessary for the plaintiff to prove that publication of defamatory
words caused him damage because damage is presumed [...]. The rigour of the
application of these rules is mitigated by the requirement that in order to establish
jurisdiction a tort committed in the jurisdiction must be a real and substantial one ...

Nánari umfjöllun, um réttlætingarástæður og fleira, verður í formi dómaumfjöllunar
líkt og nærtækast er í umfjöllun um réttarkerfi sem byggir á dómákveðnum rétti.
4.1.1. Reynolds v Times Newspapers Ltd 56
Reynolds gegn the Sunday Times féll í æðsta dómstóli Lávarðadeildinni árið 1999,
og er um að ræða tímamótadóm í breskri réttarsögu varðandi meiðyrðamál. Í málinu
voru dregin saman þau sjónarmið sem gilt höfðu fram að því um það hvenær
ærumeiðandi ummæli, sérstaklega ummæli fjölmiðla, gætu talist réttlætanleg, og
settur fram listi yfir 10 atriði sem styðjast má við þegar möguleg skaðabótaskylda
fyrir slík ummæli eru metin. Með dómnum var gert auðveldara að réttlæta ummæli í
ljósi almannahagsmuna en áður var. Í ljósi þess að í rökstuðningi dómsins er farið
ítarlega yfir þágildandi sjónarmið á þessu sviði verður hér notað tækifærið til að
kynna þau samhliða reifun dómsins.
55
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Berezovsky v. Michaels and Others Glouchkov v. Michaels and Others [2000] UKHL 25; [2000] 2
All ER 986; [2000] 1 WLR 1004 (11th May, 2000).
Reynolds v. Times Newspapers Ltd and Others [1999] UKHL 45; [1999] 4 All ER 609; [1999] 3
WLR 1010 (28th October, 1999).
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Málið spratt upp úr stjórnmálakreppu í Írlandi árið 1994 sem endaði með því að
Reynolds, þáverandi Taoiseach (forsætisráðherra), neyddist til að segja af sér sem
ráðherra og flokksformaður. Vakti þetta almenna athygli í Bretlandi vegna þess góða
orðs sem Reynolds hafði getið af sér sem einn af forsprökkum friðarferlisins í
Norður-Írlandi. Í umfjöllun sinni um málið hélt dagblaðið the Sunday Times því fram
að afsögnin hefði komið til vegna óheiðarleika Reynolds gagnvart samstarfsmönnum
í ríkisstjórn, og leiddi þetta til málsóknar Reynolds á hendur höfundi greinarinnar sem
og ritstjóra og útgefenda blaðsins.
Sá dómur sem er til umfjöllunar hér varðar ekki efnislega niðurstöðu málsins, heldur
er um að ræða kærumál varðandi þá spurningu hvort dagblaðið gæti haldið fram
vörnum á þeim grundvelli að ummæli þess féllu undir svokallað „qualified privilege―,
sem mætti þýða sem skilyrta friðhelgi, þ.e. rétt til að setja fram ærumeiðandi ummæli
án þess að sæta ábyrgð, í ljósi sérstakra kringumstæðna.
Tókust hér á annars vegar sjónarmið dagblaðsins um að ærumeiðandi staðhæfingar
í pólitískri umræðu ættu að vera réttlætanlegar svo framarlega sem þær væru settar
fram í góðri trú, og hins vegar sjónarmið Reynolds um að góð trú væri ekki
nægjanleg réttlæting nema dagblaðið gæti einnig sýnt fram á að birting hinna
ærumeiðandi ummæla með þessum hætti hefði verið í almannaþágu (in the public
interest). Lord Nicholls dómari orðaði það á þann veg að samkvæmt málflutningi
dagblaðsins þá skipti huglæg afstaða blaðamanns mestu máli, en skv. málflutningi
Reynolds væri hægt að leggja hlutlægt mat á það hvort birting slíkra ummæla væri
réttlætanleg.57
Samkvæmt dómnum hefur sögulega í ríkjum sem fylgja dómákveðnum rétti (e.
„common law―) verið lögð mikil áhersla á vernd orðsporsins. Það eitt að birta
ærumeiðandi ummæli nægir til að sæta lögsókn og stefnandi þarf ekki að sanna að
ummælin séu ósönn, né heldur umfang skaðans ef ummælin eru birt skriflega eða
með öðrum varanlegum hætti. Sannleikurinn hefur reyndar ávallt verið talinn
nægjanleg réttlætingarástæða fyrir ummælum (exceptio veritas), sem ekki er hægt

57

e. „Under the newspaper‗s contention the safeguard for those who are defamed is exclusively
subjective: the state of mind of the journalist. Under Mr. Reynolds‗ formulation, there is also an
objective element of protection.―
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að segja um íslenskt réttarkerfi, en langt er síðan menn áttuðu sig á að ganga þurfti
lengra til að tryggja málfrelsi.58
Nefnd eru þrjú sjónarmið, önnur en sannleiksgildi, sem réttlætt geta ærumeiðandi
ummæli.
4.1.1.1. Honest comment on a matter of public interest
Þetta mætti útleggja sem gildisdóma um málefni sem varða almenning, gefna í góðri
trú. Vegna víðrar túlkunar breskra dómstóla á því hvað telst til málefna sem varða
almenning er hér í raun um að ræða vernd fyrir nær alla gildisdóma sem
endurspegla raunverulega trú höfundar. Vilji stefnandi hnykkja þessari vörn er það
hans að sýna fram á að ummælin hafi verið látin falla í vondri trú.
Þessi vörn hefur hins vegar aðeins gildi þegar um er að ræða gildisdóma, þ.e.
skoðanir sem dregnar eru af persónulegu mati á staðreyndum. Fullyrðingar um
sjálfar staðreyndirnar njóta ekki verndar á grundvelli þessa sjónarmiðs og verður að
leita annarra réttlætingarástæðna í slíkum tilvikum.
4.1.1.2. Privilege: factual inaccuracies
Sú niðurstaða væri óheppileg ef fólk gæti undir engum kringumstæðum látið frá sér
fullyrðingar um staðreyndir án þess að eiga á hættu greiðslu skaðabóta ef þær
fullyrðingar reynast rangar. Það hefur því myndast dómaframkvæmd í Bretlandi um
að slík ummæli geti verið réttlætanleg á grundvelli góðrar trúar, en einungis undir
sérstökum kringumstæðum.
Í sumum tilvikum er hér um að ræða algjöra friðhelgi, svo sem varðandi ummæli
dómara í dómsmálum, en í flestum þessara sértilvika er um að ræða svipaða vernd
og varðandi gildisdóma, þ.e. að ummælin verða að vera gefin í góðri trú.
Um grundvöll þessarar verndar segir í dómnum: „The essence of this defence lies in
the law‗s recognition of the need, in the public interest, for a particular recipient to
receive frank and uninhibited communication of particular information from a
particular source.―
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Samkvæmt Reynolds dómnum er aðeins ein undantekning í breskri löggjöf frá reglunni um að
ávallt sé næg vörn að ummæli séu sönn, en hana er að finna í 8. gr. Rehabilitation of Offenders
Act ,1974 1974 CHAPTER 53. Kemur þar fram að ef glæpsamleg fortíð endurhæfðs manns er
notuð til að ráðast að æru hans þá sé ekki nægjanleg vörn að benda á að ummælin séu sönn.
Þetta á hins vegar aðeins við ef sannað þykir að ummælin séu sett fram í illgjörnum tilgangi
(„with malice―), og allar aðrar varnir standa viðkomandi eftir sem áður til boða.
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Það er því rétt að hafa í huga að fullyrðingar um staðreyndir sem síðar reynast
rangar njóta ekki almennt verndar á grundvelli þess að þær hafi verið gefnar í góðri
trú, líkt og raunin er með gildisdóma, heldur einungis í þeim tilvikum þegar dómstólar
telja það rétt vegna undirliggjandi almannahagsmuna, svo sem þegar fólk tilkynnir
lögreglu um athæfi sem það telur glæpsamlegt.
4.1.1.3. Privilege and publication to the world at large
Augljósir almannahagsmunir styðja það að fólk eigi óhrætt að geta skýrt lögreglu frá
grunsemdum sínum, jafnt þó þær reynist rangar, en erfiðara er að sýna fram á beina
hagsmuni eftir því sem viðtakendum ærumeiðandi upplýsinga fjölgar og þær eiga
minna erindi til viðkomandi. Engu að síður draga fáir í efa að stundum geti
almannahagsmunir réttlætt almenna birtingu ærumeiðandi upplýsinga jafnvel þótt
ekki sé hægt að sanna sannleiksgildi þeirra, og á þetta sérstaklega við um
fréttamiðlun.
Í Bretlandi hefur dómaframkvæmd verið með því móti að ákveðin málefni hafa verið
afmörkuð, s.s. umræður í þinginu, sem fréttaflutningur er alveg frjáls um, svo
framarlega sem hann fer fram á sanngjarnan hátt („fair and accurate reports―). Í þeim
tilvikum þegar um önnur málefni er að ræða verða dómstólar að leggja mat á
„whether the information was of sufficient value to the public that, in the public
interest, it should be protected by privilege in the absence of malice―, og í því mati
verður að leggja heildstætt mat á aðstæður í viðkomandi máli.
4.1.1.4. Reynolds verndin
Ummælin um Reynolds flokkast undir ummæli sem birt eru almenningi, sbr. kafli
4.1.1.3. hér að ofan. Líkt og áður er getið var krafa Sunday Times í málinu að
ærumeiðandi staðhæfingar í fréttaflutningi af pólitískri umræðu ættu að vera
réttlætanlegar svo framarlega sem þær væru gefnar í góðri trú, þ.e. í raun að bæta
ætti málefninu „political information― við þau málefni sem frjáls umfjöllun er um svo
framarlega sem hún er „fair and accurate―, svo sem umfjöllun um umræður í þinginu.
Dómstóllinn féllst ekki á að fella svo vítt málefni þar undir þar sem slíkt tæki ekki
nægt tillit til orðspors og æru manna. Í þessu tilviki yrði að fara fram heildstætt mat á
hvort almannahagsmunir réttlættu þessa birtingu, og setti Lord Nicholls sett fram
eftirfarandi 10 punkta sem rétt væri að líta til í því augnamiði:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

The seriousness of the allegation. The more serious the charge, the more the public
is misinformed and the individual harmed, if the allegation is not true.
The nature of the information, and the extent to which the subject-matter is a matter
of public concern.
The source of the information. Some informants have no direct knowledge of the
events. Some have their own axes to grind, or are being paid for their stories.
The steps taken to verify the information.
The status of the information. The allegation may have already been the subject of
an investigation which commands respect.
The urgency of the matter. News is often a perishable commodity.
Whether comment was sought from the plaintiff. He may have information others do
not possess or have not disclosed. An approach to the plaintiff will not always be
necessary.
Whether the article contained the gist of the plaintiff's side of the story.
The tone of the article. A newspaper can raise queries or call for an investigation. It
need not adopt allegations as statements of fact.
The circumstances of the publication, including the timing.

Tók hann fram að ekki væri um tæmandi lista að ræða. Frá því að þessi dómur féll
hefur almennt verið talað um vernd á grundvelli almannahagsmuna sem Reynolds
vernd (Reynolds privilege), og notast við ofangreind atriði við matið.
4.1.2. Jameel v Wall Street Journal59
Dómur Lávarðadeildarinnar í máli Jameel gegn Wall Street Journal, sem féll árið
2006, er grundvallardómur í breskum rétti varðandi vernd tjáningar sem talin er varða
almannahagsmuni. Er þó í raun ekki verið að breyta þeirri vernd sem slíkri tjáningu
var veitt með Reynolds dómnum, heldur er verið að skerpa á því hvernig beita eigi
Reynolds verndinni, en dómurum Lávarðadeildarinnar þótti verndin hafa verið þrengd
óeðlilega mikið í framkvæmd.
Atvik málsins voru þau að Evrópuarmur The Wall Street Journal,60 birti í febrúar 2002
grein undir heitinu „Saudi Officials Monitor Certain Bank Accounts― með undirtitlinum
„Focus Is on Those With Potential Terrorist Ties―, sem eignuð var sérfræðingi
blaðsins í málefnum Sádi-Arabíu. Var því haldið þar fram að í kjölfar árásanna á
Tvíburaturnana árið 2001 hefði

seðlabanki Sádi-Arabíu hafið eftirlit með

bankareikningum sem tengdir voru sumum þekktustu viðskiptajöfrum landsins,
samkvæmt beiðni Bandaríkjastjórnar, til að koma í veg fyrir að reikningarnir væru
nýttir til að koma fé til hryðjuverkasamtaka. Dómarinn í hinu áfrýjaða máli var Sir
David Eady, sem er þekktur en umdeildur dómari í Bretlandi á sviði meiðyrðamála,61
59
60
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Jameel & Ors v. Wall Street Journal Europe Sprl [2006] UKHL 44 (11 October 2006).
„[A] respected, influential and unsensational newspaper [...] carrying serious news about
international business, finance and politics.― líkt og Bingham lávarður lýsti blaðinu.
Hoffman lávarður, „Libel Tourism―, endurrit fyrirlestrar frá 1. febrúar 2010, bls. 10. Aðgengilegt á
http://inforrm.wordpress.com/2010/03/05/lord-hoffman-and-libel-tourism-three-comments/.
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en hann dæmdi m.a. í máli Bin Mahfouz gegn Ehrenfeld sem varð kveikjan að
sérstakri löggjöf í Bandaríkjunum, líkt og vikið er að í kafla 4.2.
Einn hinna nefndu aðila í greininni var alþjóðlega fyrirtækjasamsteypan Abdul Latif
Jameel Group, og stefnendur í málinu voru forseti hennar, Mohammed Abdul Latif
Jameel, ásamt einu fyrirtæki innan hennar, en samsteypan stóð m.a. fyrir innflutningi
bifreiða til Englands.
Wall Street Journal tapaði málinu í undirrétti, þar sem Eady dómari taldi blaðið ekki
hafa fullnægt skilyrðum þeim sem sett voru fram í Reynolds málinu, og gæti því ekki
réttlætt

birtingu

ummælanna

með

tilvísun

til

þess

að

birtingin

þjónaði

almannahagsmunum („e. in the public interest―).
Blaðið hafði uppi tvenn andmæli fyrir Lávarðadeildinni. Annars vegar ætti fyrirtæki
sem stæði í viðskiptum ekki að geta sótt bætur vegna meiðyrða án þess að sýna
fram á beint tjón, og hins vegar taldi blaðið að Reynolds verndin ætti að standa því til
boða þar sem almannahagsmunir hafi réttlætt birtingu greinarinnar.
Sú krafa að fyrirtæki í rekstri ættu ekki að geta sótt bætur án þess að sanna
fjárhagslegt tjón hefur heyrst upp á síðkastið sem ein möguleg leið til að gera
Bretland minna freistandi fyrir meiðyrðamálaflakk. Þeirri kröfu blaðsins var hins vegar
hafnað. Benti Lord Bingham á að skýr dómafordæmi væru fyrir því í enskum rétti að
áætla bætur í meiðyrðamálum og Mannréttindadómstóll Evrópu hefði tekið þá
afstöðu að þessi aðferðafræði teldist ekki í eðli sínu andstæð 10. gr. MSE, jafnvel þó
stefnandi væri fyrirtæki.62 Var enginn vilji meðal dómara í Lávarðadeildinni til að víkja
frá þeirri dómvenju; orðspor fyrirtækja væri óneitanlega með mikilvægustu
verðmætum þess.
Lávarðadeildin var hins vegar afar ósammála þeirri ákvörðun Eady dómara og
áfrýjunardómstóls sem dæmt hafði á millidómstigi að segja Wall Street Journal ekki
hafa uppfyllt skilyrði fyrir Reynolds verndinni.
Lord Bingham ítrekaði að atriðin tíu sem Lord Nicholls setti fram í Reynolds dómnum
hafi verið ætluð til hjálpar við mat á því hvort birting hefði verið í þágu
almannahagsmuna, en ekki sem ófrávíkjanleg skilyrði sem útgefandi yrði að uppfylla
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Sjá umfjöllun í kafla 3.4. um Steel og Morris gegn Bretlandi.
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öll með tölu. Í þessu máli hafði áfrýjunardómstóllinn neitað Wall Street Journal um
Reynolds verndina á þeim grundvelli einum að ekki hefði nægjanlega verið leitað eftir
athugasemdum frá stefnanda áður en fréttin var birt – ósannað þótti að Jameel hefði
verið gefið meira en sólarhringur til að koma að mótmælum sínum – sem þótti
ámælisvert þar sem ekki lá sérstaklega á fréttinni. Lord Bingham þótti sem fyrr segir
rangt að líta á Reynolds skilyrðin sem ófrávíkjanleg og féllst ekki á þessa þröngu
túlkun, sér í lagi þar sem að þeir sem sættu leynilegu eftirliti væru skiljanlega ólíklegir
til að hafa nokkra vitneskju um það, og því ekki fyrirsjáanlegt að athugasemdir þeirra
gætu varpað frekara ljósi á málið. Hoffman lávarður tók undir gagnrýni Bingham
lávarðar og gaf í skyn að með túlkun sinni á Reynolds skilyrðunum sem
ófrávíkjanlegum fremur en leiðbeinandi væri Eady dómari „hostile to the spirit of
Reynolds.―
Loks er rétt að minnast á orð Hoffman lávarðar um gildissvið Reynolds verndarinnar:
Lord Nicholls [innskot höfundar: í niðurstöðu sinni í Reynolds málinu] was speaking in the
context of a publication in a newspaper but the defence is of course available to anyone
who publishes material of public interest in any medium. The question in each case is
whether the defendant behaved fairly and responsibly in gathering and publishing the
information. But I shall for convenience continue to describe this as ―responsible
journalism‖.

Samkvæmt áliti Hoffman lávarðar ætti Reynolds verndin því rétt eins að geta gilt um
skrif einstaklinga á internetinu og fréttaflutning alþjóðlegra fréttamiðla. Var þessi
skoðun hans staðfest í dómi Privy Council í máli Seaga gegn Harper árið 2008.63 64

4.2. Dómar tengdir meiðyrðamálaflakki
Í þessum kafla eru tekin fyrir nokkur mál sem nefnd hafa verið sem dæmi um
meiðyrðamálaflakk. Má reyndar deila um hvort réttlætanlegt sé að gera svo en öll
málin hafa þó að geyma einhver atriði sem vekja óhjákvæmilega spurningar í þá
veru.
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Seaga v. Harper (Jamaica) [2008] UKPC 9 (30 January 2008).
The Privy Council er ráðgjafanefnd breska þjóðhöfðingjans á hverjum tíma og ein elsta stofnun
breska ríkisins. Undir stofnuninni er dómsmálanefnd og það er hún, en ekki Hæstiréttur
Bretlands, sem er æðsti áfrýjunardómstóll í ríkjum breska samveldisins utan Bretlandseyja
(þ.e.a.s. ef samveldisríkin vilja á annað borð nýtast við breska dómstóla). Sjá
http://www.jcpc.gov.uk/

35

4.2.1. Bin Mahfouz & Ors v Ehrenfeld & Anor 65
Mál Mahfouz gegn Ehrenfeld, sem endanlegur dómur féll í árið 2005, er líklega hið
þekktasta af öllum málum sem sögð hafa verið tengjast meiðyrðamálaflakki. Má
segja að þetta mál sé frumorsökin að þeim lagabreytingum sem gripið hefur verið til í
Bandaríkjunum til að koma í veg fyrir fullnustu erlendra meiðyrðamáladóma þar í
landi gegn bandarískum þegnum. Kemur það raunar skýrt fram í fréttatilkynningu
David A. Paterson, ríkisstjóra New York fylkis, í tilefni af undirskrift hans á
svokölluðum „Libel Terrorism― lögum þann 1. maí 2008. 66 67
Málavextir snerust um bókina Funding Evil, How Terrorism is Financed - And How to
Stop it, sem gefin var út í Bandaríkjunum, þar sem haldið var fram staðhæfingum um
meintan fjárhagslegan stuðning nafngreindra aðila við Al Qaeda og önnur
hryðjuverkasamtök. Höfundur bókarinnar var Dr. Rachel Ehrenfeld, sem hefur
sérhæft sig í umfjöllun um fjármögnun hryðjuverka og ritað fleiri bækur um það efni,
en Ehrenfeld var stefnt ásamt útgefanda bókarinnar.68
Stefnendur voru þrír sádi-arabískir kaupsýslumenn, Khalid Bin Mahfouz og tveir synir
hans, sem m.a. höfðu komið að rekstri banka sem Ehrenfeld staðhæfði að hefði
styrkt hryðjuverkasamtök. Höfðu þeir áður unnið mál í Englandi gegn öðrum aðilum
vegna svipaðra staðhæfinga.
Samkvæmt dómnum hafði bókin verið til sölu hjá nokkrum breskum netverslunum,
s.s. Amazon.co.uk og Blackwells.co.uk, en aðeins var staðfest sala á 23 eintökum
þar í landi að undanskildum þeim eintökum sem stefnendur keyptu vegna málsins.
Að auki hafði fyrsti kafli bókarinnar hins vegar verið gerður aðgengilegur á heimasíðu
bandarísku fréttastöðvarinnar ABC News, sem mikill fjöldi Breta heimsótti reglulega.
Mahfouz og synir hans töldu sig eiga mikilla hagsmuna að gæta í Bretlandi. Þar átti
fjölskyldan fimm heimili og synirnir olíuleitarfyrirtæki sem hafði samkvæmt framburði
þeirra átt í erfiðleikum með að fá aðgang að fé til fjárfestinga síðan orðrómur um
hryðjuverkatengsl feðganna hafði komist á kreik (fyrirtækið var selt meðan á rekstri
málsins stóð).
65
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Bin Mahfouz & Ors v Ehrenfeld & Anor [2005] EWHC 1156 (QB) (03 May 2005).
Paterson, David A., ríkisstjóri New York fylkis, fréttatilkynning um undirritun löggjafarinnar þann
1. maí 2008. Aðgengileg á http://www.ny.gov/governor/press/press_0501082.html.
Sjá nánar varðandi bandaríska löggjöf setta til varnar meiðyrðamálaflakki í kafla 5.2.
American Center for Democracy, upplýsingar um starfsmenn. Aðgengileg á http://www.publicintegrity.org/team.php.
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Þegar einungis er litið til ofangreinds mætti ef til vill undrast hversu einhliða
niðurstaða dómarans varð að lokum stefnendum í hag. Hér skiptir hins vegar máli,
sem stundum vill gleymast í umræðu um málið, að Ehrenfeld tók aldrei til varna. Þær
málsvarnir sem í boði voru, svo sem að hún hefði farið með rétt mál, eða að
ummælin væru nægjanlega „of public concern― – Reynolds verndin – komu því ekki
til kasta dómarans nema að því leyti sem dómari og stefnendur vöktu sjálfir máls á
þeim. Fram kemur í málinu að í nýjum formála að bók sinni sem Ehrenfeld
endurútgaf meðan á réttarhöldum stóð sagðist hún ætla að sanna mál sitt fyrir
breskum dómstólum, en aldrei kom hins vegar til þess í raun.
Velta má því fyrir sér hver niðurstaðan hefði orðið í málinu ef gripið hefði verið til
varna, sér í lagi í ljósi Jameel dómsins sem féll skömmu seinna og fjallað hefur verið
um. Dómarinn í málinu leggur áherslu á að stefnendur hafi lýst sig fyllilega reiðubúna
til að kljást efnislega um málið og raunar gert allt sem í þeirra valdi stóð til að sýna
fram á að hinar ærumeiðandi staðhæfingar hafi verið rangar, fremur en að treysta á
sigur sökum þess að Ehrenfeld hefði ekki reynt að sanna mál sitt. Sérstaklega
gagnrýnir dómarinn hana fyrir að útmála sig sem fórnarlamb og nýta sér umtalið sem
auglýsingu fyrir bók sína án þess að vilja standa fyrir máli sínu fyrir dómi.
Staðreyndin er sú að hún fór ekki fyrir dóminn og það er því fremur vafasamt hversu
mikinn lærdóm um breskt réttarkerfi er í raun hægt að draga af niðurstöðunni. Þau
réttarkerfi hljóta raunar að vera vandfundin í heiminum, a.m.k. utan Bandaríkjanna,
þar sem hægt er að saka einstaklinga opinberlega um stuðning við hryðjuverk, neita
að rökstyðja fullyrðinguna með nokkru móti eða andmæla lögsögu þarlendra
dómstóla og gera engu að síður ráð fyrir sýknudómi í afleiddu meiðyrðamáli. Í því
ljósi koma nokkuð á óvart þau gríðarlega neikvæðu viðbrögð sem orðið hafa við
dómnum.
Málið er líkt og fyrr segir líklega það mál sem hvað oftast er nefnt þegar tal berst að
meiðyrðamálaflakki. Það er því þess virði að velta því fyrir sér, burt séð frá hinni
endanlegu niðurstöðu, hvað það er við málið sem fellir það í þann flokk í hugum
fólks. Eitt sem iðulega er nefnt er sú staðreynd að Mahfouz og sonum hans hefði að
öllum líkindum orðið lítið ágengt hefðu þeir höfðað málið í heimalandi Ehrenfeld,
Bandaríkjunum, þar sem fyrsti viðauki bandarísku stjórnarskrárinnar gerir fólki erfitt
fyrir að sækja skaðabótamál fyrir dómstólum vegna ærumeiðandi ummæla sem
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beinast gegn þeim.69

70

Á hinn bóginn er ekki hægt að segja að þótt forsendur hafi

verið fyrir því að sækja málið í Bandaríkjunum vegna þjóðernis stefndu, þá geti ekki
einnig verið eðlilegar forsendur fyrir því að að sækja málið fyrir dómstólum á
Englandi. Ef um að ræða aðför að orðstír Mahfouz í Englandi þá geta dómstólar þar í
landi síst talist verr hæfir til að meta það tjón heldur en bandarískir dómstólar.71
Öllu sterkari rök fyrir því að málið hafi verið höfðað í Bretlandi á óeðlilegum
forsendum er sú staðreynd að einungis var staðfest sala á 23 eintökum af bók
Ehrenfeld þar í landi. Líkt og Hoffman lávarður, fyrrverandi dómari í Lávarðadeildinni,
hefur minnst á þá er áhugaverð spurning hvort Ehrenfeld hefði getað fengið málinu
vikið frá á þeim grundvelli, en birting fyrsta kafla bókarinnar á heimasíðu ABC
fréttastöðvarinnar dregur aftur úr líkum á því. 72
Því er ekki að neita að Bandaríkin virðast vera eðlilegri vettvangur fyrir flutning þessa
máls heldur en England, þó ekki sé nema á þeim grundvelli að bók Ehrenfeld var
aldrei gefin út í Bretlandi og hlaut þar litla útbreiðslu. Á hinn bóginn er ljóst að
Mahfouz, og fjölskylda hans, átti raunverulegan orðstír að verja í Bretlandi sem
eðlilegt er að þau standi vörð um, og Ehrenfeld gerði enga tilraun til að sanna (eða
réttlæta) orð sín þrátt fyrir að hafa sagst geta gert svo.
Álit fólks á málstað Mahfouz hlýtur því að ráðast að verulegu leyti á því hvort það
telur birtingu ærumeiðandi ummæla á vinsælli fréttasíðu á internetinu opna fyrir
skaðabótaábyrgð erlendis eður ei. Hoffman lávarður hefur orðað hið enska sjónarmið
með eftirfarandi hætti:73
The internet is a means of publication in every country in the world and therefore a
means of causing damage to a person‘s reputation, if he has one, in any country in the
world. Logically, therefore, the courts have decided that the tort is committed where the
material is downloaded.

Er þetta í beinni andstöðu við það sjónarmið sem tíðkast víðast í Bandaríkjunum:74
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English PEN og Index On Censorship, bls. 15.
Það er þó ekki alveg sjálfgefið að málsókn hefði verið árangurslaus þar, sbr. umfjöllun í kafla
5.1.3.
Nánar er fjallað um réttmæti lögsögu dómstóla í því ríki þar sem tjón kemur fram, í umfjöllun um
3. tölulið 5. gr. Lúganósáttmálans í kafla. 3.3.2.
Hoffman lávarður, bls. 6-7.
Sama heimild, bls. 6.
Balin, Robert, Handman, Laura og Reid, Erin, Libel Tourism and the Duke‘s Manservant. Bls. 13.
Aðgengileg á
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American courts have held that, to support personal jurisdiction, a defendant‘s Internet
activity must be expressly targeted at or directed to the forum state. In other words,
without more, the mere fact that a defendant‘s Internet publication is accessible in the
forum state is not by itself sufficient in the U.S to support personal jurisdiction or to
subject the defendant to suit everywhere in the world.

Bæði sjónarmið hafa með sér kosti og galla en lítil hjálp er í Mahfouz gegn Ehrenfeld
varðandi þær vangaveltur þar sem ekki var gripið til varna. Í því tilliti er sá dómur
sem næst er litið til, Don King gegn Lennox Lewis o.fl., hins vegar mun áhugaverðari.
4.2.2. Don King v Lennox Lewis75
Árið 2005 féll dómur fyrir breskum áfrýjunardómstól þar sem staðfest var niðurstaða
undirréttar76 að Don King, hinn frægi en umdeildi umboðsmaður hnefaleikamanna,
ætti rétt á því að höfða meiðyrðamál þar í landi gegn bandarískum ríkisborgara,
lögmanninum Judd Burstein,77 fyrir ummæli sem ratað höfðu á internetið, og er þetta
mál iðulega nefnt sem skólabókardæmi um meiðyrðamálaflakk.78
Málavextir eru þeir að Lennox Lewis, fyrrverandi heimsmeistari í þungavigt í
hnefaleikum karla, höfðaði ásamt fleirum mál á hendur King, Mike Tyson o.fl. í New
York árið 2003, á þeim grundvelli að King hefði valdið stefnendum gríðarlegu fjártjóni
með óheimilum afskiptum af samningaviðræðum um bardaga milli Lewis og Tyson.
Burstein var lögmaður Lewis og umboðsfyrirtækis hans í málinu og hafði þar uppi
mörg stór orð um King.79
Burstein setti málflutning sinn á internetið og brást Don King reiðilega við í
fjölmiðlum. Þau ummæli Burstein sem meiðyrðamálið spratt af voru andsvar við
gagnrýni King á málflutning hans, og birtust þau á tveimur vefsíðum, helguðum
hnefaleikaíþróttinni, sem báðar voru „vistaðar― í Kaliforníu ríki. Voru ummælin í stuttu
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http://www.medialaw.org/Template.cfm?Section=Home&Template=/ContentManagement/Conten
tDisplay.cfm&ContentID=7753.
Lewis & Ors v King [2004] EWCA Civ 1329 (19 October 2004).
Enn og aftur var um að ræða Eady dómara.
Á þessu stigi málsins höfðu nást sættir við Lewis og aðra stefndu fyrir utan lögmanninn Burstein,
hann stóð einn eftir.
Adam, Karla, Foreign-based lawsuits prompt England to rethink libel laws, Washington Post, 24.
febrúar 2010. Aðgengileg á http://www.washingtonpost.com; Sjá einnig skýrslu vinnuhóps á
vegum breska dómsmálaráðuneytisins um meiðyrðamál, „Report of the Libel Working Group―,
gefin út 23. mars 2010, viðauki C, bls. 60. Aðgengileg á
http://www.justice.gov.uk/publications/libel-working-group-report.htm
Enski dómstóllinn virðist sjáanlega hafa nokkuð gaman af málinu. Málavöxtum er lýst sem „...
nothing if not colorful...― og eftir lýsingu á lítt hófsömum málflutningi Burstein í New York málinu
er stutt en skemmtilegt innskot: „Burstein was clearly not a man to understate his case.―
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máli ásakanir um að King hefði ítrekað sýnt af sér fyrirlitningu í garð gyðinga og væri
augljóslega gyðingahatari. Í kjölfarið höfðaði King mál fyrir breskum dómstólum.
Því var haldið fram frá upphafi af hálfu Burstein að hér væri King að standa í
meiðyrðamálaflakki.
Þar sem gripið var til varna hér, ólíkt máli Mahfouz gegn Ehrenfeld, þá þurftu breskir
dómstólar að leysa úr ágreiningi milli aðila um hvort að málið væri réttilega stefnt í
enskri lögsögu.
Ekki er að finna sambærilegan samning og Lúganó- eða Brusselsamninginn milli
Bandaríkjanna og Bretlands um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum milli
landa, og því ekki um að ræða beina skyldu ensku dómstólanna til að viðurkenna
lögsögu sína séu ákveðin skilyrði uppfyllt, líkt og t.d. 3. tölul. 5. gr. ofangreindra
samninga getur leitt til.80 Í tilvikum sem þessum styðjast dómstólar, a.m.k. í löndum
þar sem stuðst er við dómákveðinn rétt, við meginregluna um forum non conveniens,
þar sem lögsögu er hafnað ef talið verður að málið eigi augljóslega betur heima fyrir
fyrir dómstólum í annarri lögsögu.81
Í þessu máli fór dómurinn ítarlega yfir þau fordæmi sem um forum non conveniens
gilda og dró fram þau atriði úr dómaframkvæmd sem talið var rétt að líta til við
beitingu reglunnar í þessu máli, og er hér litið á þrjú þeirra.
Í fyrsta lagi hefur almennt verið gengið út frá því að mál skuli flutt fyrir dómstóli í þeirri
lögsögu þar sem unnið var til tjónsins. Við fyrstu sýn myndu margir eflaust telja þetta
styrkja málflutning Burstein um að málið ætti heima fyrir bandarískum dómstólum, en
athuga ber að ef birting ærumeiðandi ummæla er talin hafa farið fram í Bretlandi þá
er ekki neitað um lögsögu af þeirri ástæðu einni að birting hafi verið útbreiddari í
annarri lögsögu, líkt og eflaust var staðreynd hér. Í því sambandi verður að veita
sérstaka athygli tilvitnun dómsins í orð Hope lávarðar af Craighead í máli Berezovsky
gegn Michaels o.fl.: „The rule which applies to these cases is that the plaintiff must
limit his claim to the effects of the publication in England―.82 Þegar rætt er um að
dómstólar taki sér lögsögu yfir meiðyrðamáli á grundvelli sem þessum verður því
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Sjá umfjöllun í kafla 3.3.3.
Hoffman lávarður, bls. 6.
Berezovsky v. Michaels and Others Glouchkov v. Michaels and Others [2000] UKHL 25; [2000] 2
All ER 986; [2000] 1 WLR 1004 (11th May, 2000).
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ávallt að hafa í huga að einungis er metinn sá skaði sem ummælin eru talin hafa
valdið innan þeirrar lögsögu.83
Í öðru lagi verður hins vegar að hafa í huga að því veikari sem tengsl stefnanda eru
við enska lögsögu og því stærri hluti birtingarinnar sem fram fer í annarri lögsögu, því
minna tillit er hægt að taka til fyrsta atriðisins – enda sjálfgefið að ef tengsl stefnanda
við lögsöguna eru engin þá er lítið tjón unnið þar þótt ærumeiðandi ummæli séu birt.
Þriðja atriðið sem litið var til var hvort sérstakar reglur ættu að gilda um birtingu
ummæla á internetinu, líkt og lögmaður Burstein hélt fram. Ljóst er að almenna
reglan í breskum rétti – að hver miðlun ummæla teljist sérstakt brot og að lestur
ummæla í Bretlandi teljist birting þar – opnar einskonar Pandórubox þegar kemur að
internetinu, þar sem birting þar er í einhverjum skilningi alheimsbirting. Dómurinn
féllst hins vegar ekki á að nauðsyn væri á sérstakri reglu í þeim tilvikum:84
We by no means propose a free-for-all for claimants libelled on the Internet. The court
must still ascertain the most appropriate forum; the parties' connections with this or that
jurisdiction will still have to be considered; there will be cases (like the present) where
only two jurisdictions are really in contention. We apprehend this third strand in the
learning demonstrates no more than this, that in an Internet case the court's discretion
will tend to be more open-textured than otherwise; for that is the means by which the
court may give effect to the publisher's choice of a global medium. But as always, every
case will depend upon its own circumstances.

Lögmaður Burstein hélt því einnig fram að við mat á lögsögu þá ætti huglæg afstaða
þess sem setti fram ummælin að skipta máli, þ.e. að ef stefndi hafi ekki ætlað að
birta ummælin í Englandi þá ætti að meta það honum til tekna og fremur neita um
málsókn þar í slíkum tilvikum heldur en ef ummælin hefðu verið birt þar fyrir tilstuðlan
stefnda. Þessum rökum hins vegar hafnað með öllu, tilgangslaust væri að leggja mat
á það hvert viðkomandi hafi viljað beina viðkomandi ummælum þar sem birtingu á
internetinu væri sjálfkrafa beint að hverjum þeim sem dytti í hug að kynna sér hana.85
Það er því ljóst að til góðs eða ills þá verða þeir sem sæta kæru í Bretlandi vegna
birtingar ummæla á internetinu að treysta á sömu varnir og aðrir.
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Sama fyrirvara verður einnig að setja við það þegar dómstólar taka sér lögsögu á grundvelli 3.
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4.2.3. Al-Koronky & anor v Time-Life
Eitt þeirra atriða sem eiga hvað mestan þátt í óánægju með það þegar
meiðyrðamálum er stefnt inn í enska lögsögu er hinn mikli kostnaður sem málarekstri
þar fylgir, og er mál Al-Koronky og eiginkonu hans ágætt dæmi um slíkt, en þau
kærðu vegna ummæla í bók sem útgefin var á Englandi.
Atvik málsins eru þau að frá 1994 til 2002 sinnti Al-Koronky, sem er súdanskur
ríkisborgari, diplómatastörfum í London fyrir súdönsku ríkisstjórnina, meðan kona
hans sinnti fimm börnum þeirra ásamt húshjálp nokkurri, Zainab Nazer (almennt
kölluð Mende). Í september 2000 hætti Mende störfum hjá hjónunum og bað um hæli
í Englandi á þeim grundvelli að hún hefði í raun verið þræll á heimili þeirra. Í
framhaldi af því var skrifuð bók um sögu stúlkunnar, Slave, sem gefin var í
Þýskalandi, Bandaríkjunum og Englandi. Stefndu í málinu voru meðhöfundur
bókarinnar, Damian Lewis, og Time-Life Entertainment Group Ltd., félagið sem sá
um útgáfu hennar í Englandi.
Stefndu gerðu enga tilraun til þess að halda því fram að breskir dómstólar ættu ekki
að hafa lögsögu í málinu, enda báðir stefndu breskir aðilar. Auk þess er varla hægt
að draga í efa að Al-Koronky átti orðstír að verja í Bretlandi eftir margra ára veru þar
sem opinber starfsmaður súdanska ríkisins, þar af sem sendiherra í tvö síðustu árin.
Engu að síður hefur verið bent á málið sem dæmi um meiðyrðamálaflakk.86 Þeirri
skoðun er lýst í kafla 1. að við mat á slíku verði að forðast að einblína á hlutlæga
mælikvarða, enda málavextir mismunandi í hverju einstöku dæmi, en það verður þó
að teljast í meira lagi langsótt að tala um meiðyrðamálaflakk þegar tveimur breskum
aðilum er stefnt fyrir breska dómstóla.
Al-Koronky hefði reyndar mögulega getað stefnt málinu fyrir dómstóla í Súdan, á
þeim grundvelli að orðspor hans þar hefði skaðast við útgáfu bókarinnar, en í því
sambandi er rétt að geta þess að stefndu kröfðust málskostnaðartryggingar á þeim
grunni að súdanskir dómstólar myndu aldrei fullnusta málskostnaðarkröfu þar í landi
vegna tengsla Al-Koronky við súdönsku ríkisstjórnina. Í ljósi meintrar hlutdrægni
hinna súdönsku dómstóla og óvissu um útbreiðslu bókarinnar í Súdan virðist raunar
sem slík málsókn væri öllu vafasamari heldur en málarekstur á Englandi. Án þess að
hér sé tekin afstaða til þess hvor aðilinn segir sannleikann í þessu máli, þá virðist því
86

Report of the Libel Working Group, bls. 57.

42

líklegast í ljósi ofangreinds að málinu hafi verið stefnt fyrir enska dómstóla með það
að markmiði að hreinsa nafn stefnenda (með réttu eða röngu), á þeim vettvangi þar
sem slíkur dómur fengi mesta útbreiðslu, sem hlýtur að teljast eðlilegt markmið
meiðyrðamáls.
En þó þetta mál geti varla talist til meiðyrðamálaflakks, þá kristallast í því ákveðið
vandamál sem fylgir flutningi meiðyrðamála fyrir breskum dómstólum, sér í lagi ef
málin teygja anga sína erlendis, þ.e. gríðarlegur kostnaður. Varla er hægt að halda
öðru fram en að dómstólar í Al-Koronky málinu hafi gert sitt ýtrasta til að tryggja
hagsmuni stefndu – málinu var að lokum vísað frá þar sem stefnendur gátu ekki reitt
fram málskostnaðartryggingu upp á 375.000 pund (um 70 milljónir íslenskra króna að
núvirði), og Al-Koronky var dæmdur til að greiða 100.000 pund í málskostnað – en
stefndu urðu engu að síður að bera sinn kostnað sjálf þar sem lítil von var til að
innheimta málskostnað fyrir dómstólum í Súdan.
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Sú skoðun hefur reyndar verið

látin í ljós að hinn mikli kostnaður sem fylgir rekstri meiðyrðamála í Bretlandi sé
líklegur til að letja aðila til að höfða mál þar fremur en að virka sem hvatning, 89 og má
ímynda sér að í einhverjum tilvikum sé það raunin. Hin hliðin á þeim peningi er hins
vegar hættan á því að fjársterkir aðilar leiti í þá lögsögu þar sem kostnaður er hæstur
til að freista þess að þagga niður í gagnrýnendum án málaferla; ef kostnaður við vörn
í meiðyrðamáli hefur í för með sér raunverulega hættu á gjaldþroti þá er mikill hvati
fyrir stefndu til að draga orð sín til baka fremur en að verjast, burt séð frá því hversu
góður málstaður þeirra er.90
4.2.4. Olafsson v Gissurarson
Meiðyrðamál Jóns Ólafssonar gegn Hannesi Hólmstein Gissurarsyni fyrir breskum
dómstólum er um margt líkt málum Mahfouz gegn Ehrenfeld og King gegn Lewis91
hvað málsatvik varðar: Hvorki stefnandi né stefndi eru breskir ríkisborgarar,
ummælin eru birt að verulegu eða öllu leyti á internetinu og ekki er sérstök ástæða til
að gera ráð fyrir að stefndi hafi ætlað ummælum sínum birtingu í enskri lögsögu.
Þrátt fyrir það er hér talið rétt að fara stuttlega yfir málið. Bæði er málið
áhugaverðara en ella vegna hinnar íslensku tengingar þess og svo urðu breskir
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dómstólar að nálgast það með nokkuð öðrum hætti þar sem bæði Ísland og Bretland
eru aðilar að Lúganósamningnum. Ekki má heldur gleyma því að málið var
sérstaklega nefnt til sögunnar í greinargerð með þingsályktunartillögu þeirri sem
fjallað er um í kafla 1.
Málavextir voru þeir að Hannes birti á heimasíðu sinni neikvæð ummæli um Jón,
sem Jón taldi fela í sér ásakanir um að fíkniefnasölu, skattsvik og óeðlileg tengsl við
íslenska stjórnmálamenn. Hin umdeildu ummæli voru úr fyrirlestri sem Hannes hafði
haldið á ráðstefnu um fjölmiðla í Borgarnesi þann 9. október 1999. Óumdeilt var að
ummælin voru á ensku og, eins og fram hefur komið, að þau voru birt á internetinu.92
Þann 23. desember 2004 féll dómur Jóni Ólafssyni í hag, með fyrirvara um seinni
tíma ákvörðun skaðabóta. Þann 13. júlí 2005 féll svo dómur um upphæð skaðabóta,
alls 65.000 pund auk málskostnaðar.93 Líkt og í Ehrenfeld í Mahfouz gegn Ehrenfeld
þá greip Hannes ekki til efnislegra varna í málinu fyrir breskum dómstólum, og er því
ekki að undra þótt Jóni hafi verið dæmdar skaðabætur.94
Í ljósi ákvæðis 3. tölul. 5. gr. Lúganósamningsins95 verður reyndar að telja að erfiðara
hefði verið fyrir Hannes heldur en Ehrenfeld að mótmæla lögsögu enskra dómstóla
þar sem samningurinn kemur í veg fyrir að dómstólar geti neitað sér um lögsögu á
grundvelli forum non conveninens, þ.e. því að önnur lögsaga eigi augljóslega betur
við.96 Hins vegar er ómögulegt að segja hvort lögsögu hefði fengist hnekkt á
grundvelli þess, til dæmis, að ósannað væri að heimasíða Hannesar hefði verið
skoðuð á Englandi, eða hvort Hannesi hefði tekist að færa sönnur á ummæli sín líkt
og hann hefur gert ítarlega tilraun til fyrir íslenskum dómstólum.97 Líkt og í máli
Ehrenfeld er því í raun takmarkaðan lærdóm hægt að draga um enska
meiðyrðamálalöggjöf af máli Hannesar og Jóns, enda um útivistarmál að ræða.
Málinu lauk hins vegar ekki við uppkvaðningu útivistardómsins, heldur upphófust
deilur um hina upprunalegu stefnubirtingu sem farið hafði ranglega fram. Fékk
Hannes það staðfest og var málið því komið á byrjunarreit, en Jóni var veitt heimild til
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Aðilaskýrsla Hannesar H. Gissurarsonar, bls. 12.
Olafsson v Gissurarson [2008] EWCA Civ 152 (03 March 2008), http://www.bailii.org
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Sjá umfjöllun í köflum 3.3.2. og 3.3.3.
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að höfða nýtt mál án stefnubirtingar (slík heimild var nauðsynleg þar sem
stefnubirtingarfrestur var liðinn skv. breskum lögum). Málið fjaraði út í kjölfar þess,
enda verður að telja ólíklegt að íslenskir dómstólar hefðu fullnustað slíkum dómi í
ljósi 2. tölul. 27. gr. Lúganósamningsins, þar sem segir að dómur skuli ekki
viðurkenndur „ef hann er útivistardómur og varnaraðila var ekki réttilega birt stefna
eða samsvarandi skjal svo tímanlega að hann gæti undirbúið vörn sína―. Fór svo að
lokum

að

Jón

Ólafsson

höfðaði

skaðabótamál

á

hendur

breska

utanríkismálaráðuneytinu vegna þáttar þess í að stefnubirtingin misfórst og féll
dómur honum í hag í október 2009.98

4.3. Nokkur vandamál og tillögur að lausnum
Miðað við útbreidda fjölmiðlaumfjöllun um þetta efni undanfarin ár gæti sumum virst
furðu erfitt að benda á eitthvert eitt mál sem algjörlega ljóst er að teljist til slíkrar
misnotkunar, þ.e. meiðyrðamál sem fellur stefnanda í hag – þrátt fyrir að tekið sé til
fullra varna – í lögsögu þar sem stefnandi hefur lítils orðstírs að gæta, vegna
ummæla sem hlotið hafa þar litla sem enga útbreiðslu, og sem stefnt var þangað
sýnilega með það fyrir augum að nýta veika vernd tjáningarfrelsis í umræddri
lögsögu og/eða háar skaðabætur.
En á sama hátt og vafasamt er að fordæma málsókn í ákveðinni lögsögu sem
meiðyrðamálaflakk á þeim grundvelli einum að ákveðin, hlutlæg skilyrði séu uppfyllt
(svo sem að ummæli hafi hlotið meiri útbreiðslu í annarri lögsögu o. s. frv.), þá er jafn
vafasamt að segja að engin málaferli geti verið ámælisverð nema þau uppfylli allt
það versta sem talið hefur verið einkenna meiðyrðamálaflakk.
Því er ekki að neita að allmörg mál eru til þess fallin að vekja upp ákveðnar áhyggjur
að þessu leyti, t.a.m. sum þeirra sem nefnd eru hér að ofan, en einnig – og kannski
sérstaklega – mál sem rata ekki til dómstóla þar sem hinn ásakaði aðili semur fremur
en að hætta á að þurfa að bera háan málskostnað. Slík mál eru vafalaust fleiri en
heyrist um í fjölmiðlum,99 og kemur strax upp í hugann mál Kaupþings gegn
útgefendum danska dagblaðsins Ekstra Bladet. Snerist deilan um fréttir Ekstra
Bladet um að Kaupþing hefði ráðlagt auðugum viðskiptavinum sínum um hvar best
væri að koma fjármunum sínum í skjól frá skattheimtu. Fréttin hafði birst á ensku á
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vefsíðu blaðsins og eftir málshöfðun í Bretlandi gáfust útgefendur blaðsins upp og
gengu að samningaborðinu. Greiddi það í kjölfarið ótilgreindar skaðabætur og baðst
opinberlega afsökunar.100 Rétt er að benda á að árið 2007, þegar til málsins
stofnaðist, voru umsvif Kaupþings í Englandi gríðarleg og vafalítið full ástæða til að
vernda orðspor fyrirtækisins þar í landi,101 en skiljanlega er mörgum umhugsunarefni
hví málið var ekki höfðað í Danmörku þar sem fréttin hlaut mesta dreifingu, auk þess
sem réttarfar þar í landi var starfsmönnum bankans vitanlega vel kunnugt.
Annað athyglisvert mál er mál úkraínsks viðskipta- og stjórnmálamanns að nafni
Rinat Akhmetov gegn úkraínska vefmiðlinum Obozrevatel. Er þar reyndar um að
ræða útivistardóm en ekki samning milli aðila. Hefur málið verið nefnt sem dæmi um
meiðyrðamálaflakk,102 og það hljómar raunar eins og fremur skýrt dæmi um slíkt
athæfi. Lögmönnum Akhmetov tókst að sýna fram á að á milli 100-200 manns í
Englandi skoðuðu vefmiðilinn á dag að meðaltali, og þar sem miðillinn birtir greinar
sínar einungis á rússnesku og úkraínsku þá má gefa sér að dreifingin hafi ekki verið
mikið meiri að umfangi í Bretlandi en þær tölur gefa til kynna. Engu að síður voru
Akhmetov dæmd 50.000 pund í skaðabætur.103 Erfitt er að gera sér í hugarlund
augljósar ástæður fyrir því af hverju málið var höfðað í Bretlandi fremur en í Úkraínu,
en enn og aftur var ekki tekið til varna svo mjög erfitt er að segja af eða á um
réttmæti málsóknarinnar.
Í þessum kafla eru dregnir fram sumir af þeim meintu göllum sem helst hefur verið
bent á varðandi breskt meiðyrðamálaréttarfar og ýtt geta undir það að málsókn sé
fremur höfðuð þar en í öðrum lögsögum.
4.3.1. Sönnunarbyrði í meiðyrðamálum liggur á hinum stefnda
Þegar deilt er á hversu aðlaðandi breskir dómstólar séu fyrir meiðyrðamálaflakkara
þá er undantekningalítið aðalumkvörtunarefnið að sönnunarbyrði sé öfug í breskum
rétti, þ.e. annars vegar að sá sem sakaður er um ærumeiðandi ummæli beri
sönnunarbyrðina af því að ummæli hans séu sönn – eða a.m.k. réttlætanleg – og
hins vegar að skaðabætur séu dæmdar án þess að stefnandi þurfi að sýna fram á
raunverulegt tjón. Er því haldið fram að hér sé um úreltan hugsunarhátt að ræða sem
100
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leggi alla vinnuna á herðar stefnda, og að í flestum öðrum ríkjum heims sé það
stefnandans að sýna fram á rangindi ummæla. Hér sé stefndi í raun talinn sekur þar
til annað kemur í ljós. Til að sporna við þessu hefur verið mælt með að stefnanda
verði gert að sýna fram á beint tjón sitt og færa sönnur fyrir því að hin kærðu ummæli
séu röng og/eða óréttlætanleg.104
Ljóst er að nokkuð er til í ofangreindum fullyrðingum um sönnunarbyrði og ákvörðun
skaðabóta, sbr. orð Nicholls lávarðar í Reynolds málinu:105
Historically the common law has set much store by protection of reputation. Publication
of a statement adversely affecting a person's reputation is actionable. The plaintiff is not
required to prove that the words are false. Nor, in the case of publication in a written or
permanent form, is he required to prove he has been damaged.

Hins vegar eru mjög skiptar skoðanir um hvort hér sé um ósanngjarnar og úreltar
reglur að ræða sem krefjist breytinga. Í skýrslu um meinta galla ensks
meiðyrðamálaréttarfars flokka

þeir prófessor Alistair Mullis og Dr. Andrew Scott

umkvartanir af þessu tagi sem „misjudgements―, þ.e. ekki er endilega um rangan
skilning á löggjöfinni er að ræða en vafasamar ályktanir dregnar um það hvort og þá
hvaða úrbætur eru nauðsynlegar.106 Vilja þeir raunar meina að það orki tvímælis að
tala hér um öfuga sönnunarbyrði: 107
A presumption of truth [innsk.: fremur en að gera ráð fyrir rangindum ummæla, líkt og nú
er gert.] can equally be cast as an assumption that the person concerning whom a
statement is made is guilty as charged in the trial by media, and that they deserve the
lowered reputation. We query whether freedom of expression really demands that the
media defendant be entitled to a presumption that a person deserves a bad reputation
unless the contrary is established.

Þótt rök af slíku tagi séu góð og gild, þá hljómar fyrir höfundi ekki fullkomlega
sannfærandi að jafna saman því að þurfa að verja heiður sinn í fjölmiðlaumræðu við
það að þurfa að sanna sakleysi sitt fyrir dómstólum. Meira sannfærandi virðist mér
hins vegar að líta til þess að stefnendur meiðyrðamála í Bretlandi þurfa eftir allt
saman ávallt að sýna fram á að ummæli hafi verið sett fram og að þau séu
ærumeiðandi, þ.e. upprunaleg sönnunarbyrði um tjónsatburð liggur á þeim. Þótt sú
sönnunarfærsla sé í flestum tilvikum afar auðveld er skyldan til hennar engu að síður
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fyrir hendi,108 og ekki er auðsjáanlega fráleitt að sönnunarbyrði um sannleika
ummælanna eða réttlætingu þeirra færist við það yfir á stefnda.109 Þessi
hugsunarháttur er t.a.m. fyrir hendi í Svíþjóð:110
The claimant has the burden of proof. The Swedish defamation rule is constructed in a
way where there is no need to initially proof the truth. What is essential for the trial is if a
defamation statement has occurred. For that question it is enough to show that the
statement was meant to expose the claimant for other peoples disrespect. This is
normally not something that has to be proven since it is an objective view of statements
that generally are meant to expose someone for disrespect. If it is clear that a
defamatory statement has occurred, then the burden of proof roll [sic] over to the
accused to show that it was defensible to make the statement.

Hefur sönnunarbyrði af þessu tagi enda verið viðurkennd af Mannréttindadómstól
Evrópu.111
Ekki má heldur gleyma því að í einkamálum munu reglur um sönnunarbyrði sjaldan
hafa úrslitaáhrif,112 sbr. orð Hoffman lávarðar:113
The burden of proof only becomes relevant if the jury are left in doubt. How often does
this happen? Anyone who has sat as a judge will know that cases which turn upon the
burden of proof are very rare. Usually, one makes up one‘s mind one way or the other,
whoever has the burden of proof.

Hvert sem álit manna er á ofangreindum reglum ensks meiðyrðamálaréttar – þ.e. að
stefnandi þurfi ekki að sanna rangindi ummæla og ekki sýna fram á raunverulegt tjón
– þá stendur eftir sú spurning hvort sú staðhæfing sé rétt að reglurnar séu aðrar í
flestum öðrum ríkjum heimsins og að breyta þurfi þeim til að samræmast
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Vissulega geta vaknað deilur um hvort stefnandi eigi yfirleitt orðstír að verja í landinu, sbr.
umfjöllum um Mahfouz í kafla 4.2.1., en takist það mun varla oft vera erfitt að sýna fram á að
ummæli séu í sjálfu sér til þess fallin að skaða æru aðila.
Fara verður varlega í að beita slíkri röksemdafærslu til að réttlæta sönnunarbyrði um sannindi
ummæla í íslenskum meiðyrðamálum þó sönnunarbyrði sé svipað háttað í báðum löndunum,
enda geta slík mál í sumum tilvikum varðað saksókn hér á landi, sbr. 242. gr. almennra
hegningarlaga nr. 19/1940. Í málum sem rekin eru með þeim hætti á sönnunarbyrði um öll atvik
sem ákærða eru í óhag vitanlega að hvíla á ákæruvaldinu, sbr. 108. gr. laga um meðferð
sakamála nr. 88/2008, þó draga megi í efa að sú sé ávallt raunin í meiðyrðamálum. Sjá Pál
Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna. Reykjavík 1997, bls. 210.
A Comparative Study of Costs in Defamation Proceedings Across Europe, Programme in
comparative Media Law and Policy Centre for Socio-Legal Studies University of Oxford,
Desember 2008. Aðgengileg á http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/. bls. 144.
Sjá umfjöllun í kafla 3.4.
Að því gefnu að tekið sé til varna. Ef stefndi gerir enga tilraun til að sýna fram á sannindi
ærumeiðandi ummæla sinna þá er óhjákvæmilegt annað en að dómari fylgi meginreglunni og telji
þau ósönn, sbr. umfjöllun um mál Jóns Ólafssonar gegn Hannesi H. Gissurarsyni í kafla 4.2.4.
Hoffman lávarður, bls. 14.
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alþjóðlegum stöðlum.114 Séu reglurnar svipaðar í öðrum löndum heims þá eru þær
varla sá hvati til meiðyrðamálaflakks og gefið hefur verið í skyn.
Líkt og fram kemur í tilvitnuninni í Nicholls lávarð hér að ofan, þá hafa lönd þar sem
dómákveðið réttarfar er við lýði (e. „common law―), auk þess almennt farið eftir
þessum sömu reglum. Fyrir liggur að það hefur að meginstefnu til ekki breyst: lönd
eins og Kanada, Suður-Afríka og Ástralía búa enn við mjög svipaðar réttarreglur og
Bretland að þessu leyti.115 Undantekningin er hins vegar Bandaríkin, þar sem
Sullivan reglan, sjá umfjöllun í kafla 5.1.1., hefur gert allar málsóknir á hendur
opinberum persónum nær ómögulegar vegna sönnunarkrafna um vísvitandi rangindi
ærumeiðandi ummæla sem að þeim er beint. Draga fylgismenn Sullivan reglunnar
raunar ekki dul á það að eftir tilkomu reglunnar hafi slíkar málsóknir í raun réttri verið
stöðvaðar nema í allra augljósustu tilvikum vísvitandi ósanninda.116 Þrátt fyrir að
dómstólar í öðrum ríkjum með dómákveðinn rétt hafi orðið fyrir vissum áhrifum af
reglunni hefur þó enginn þeirra ákveðið upptöku hennar.117 Af þeim ríkjum þar sem
dómákveðinn réttur tíðkast þá virðast það því eingöngu vera Bandaríkin sem víkja
með verulegum hætti frá hinum enska rétti,118 þrátt fyrir umræðu um að breyta þurfi
hinum enska rétti að þessu leyti til samræmis við „global standards.―119
Líkt og við Íslendingar vitum þá takmarkast reglur af þessu tagi ekki við lönd þar sem
fylgt er dómákveðnum rétti, sbr. orð Páls Sigurðssonar í bók sinni Fjölmiðlaréttur:120
Af dómaframkvæmd er ljóst, að sönnunarbyrði fyrir sannindum ummæla er lögð á þann
aðilann, er viðhafði ummælin – og hefur það eins verið láitð gilda í þeim málum, sem
ríkisvaldið höfðaði með opinberri ákæru. Birtist þar sérstæð undantekning frá hinni
alkunnu og löngu viðurkenndu reglu um sönnunarbyrði ákæruvaldsins í refsimálum.

Er reglan einnig almennt í gildi í þeim ríkjum sem við berum okkur hvað helst saman
við.121 Þegar hefur verið bent á að reglurnar eru með svipuðu móti í Svíþjóð.
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English PEN og Index on Censorship, bls. 20.
Mullis og Scott, bls. 21.
Balin o.fl., bls. 8.
Koltay, András, „Around the world with Sullivan – The New York Times v. Sullivan Rule and its
Universal Applicability―. Iustum Aequum Salutare, 2006/3-4, bls. 112. Aðgengileg á
http://www.jak.ppke.hu/hir/ias/200634sz/koltay.pdf.
Hoffman lávarður, bls. 13.
English PEN og Index on Censorship, bls. 20.
Páll Sigurðsson, bls. 210.
Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi og æruvernd―. Kandídatsritgerð við lagadeild Háskóla Íslands,
1995.
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Þegar til alls er litið þá virðist því heldur langsótt að telja reglur um sönnunarbyrði
vera sérstakt vandamál í ensku réttarfari hvað meiðyrðamálaflakk varðar. Ef hinn
valkosturinn í einstökum málum er málarekstur í Bandaríkjunum, þá er vafalaust rétt
að þessar reglur leiða almennt til þess að stefnandi leitar í enska lögsögu fremur.
Ástæðan

fyrir

því

er

hins

vegar

hversu

afdráttarlaust

hið

bandaríska

meiðyrðamálaréttarfar er varnaraðila í hag, fremur en að hið enska sé óvanalega
hliðhollt sóknaraðila, a.m.k. að þessu leyti.
Nú er víst að margir eru formælendur þess að fleiri ríki heims taki upp hið
málfrelsissinnaða réttarfar sem við lýði hefur verið í Bandaríkjunum undanfarna hálfa
öld, og er sú skoðun góðra gjalda verð í sjálfu sér telji menn slíkt þjóna best
framþróun lýðræðisins. Í ljósi alls ofangreinds er hins vegar vafasamt að gera þá
kröfu að England, eða önnur ríki heimsins, taki það skref á þeim grundvelli að sporna
verði við meiðyrðamálaflakki úr bandarískri lögsögu. Slík rökleiðsla leiðir fremur til
þess að Bandaríkin ættu að samræma löggjöf sína öðrum ríkjum, þar sem það er
þeirra löggjöf sem sker sig úr. Ef mæla á fyrir útbreiðslu Sullivan reglunnar
bandarísku, verður að gera það á grundvelli þeirra verðleika hennar sem taldir eru
vera fyrir hendi.
4.3.3. Kostnaður er of mikill
Annað atriði sem mikið hefur verið í umræðunni er það hve mikill kostnaður getur
fylgt því að reka meiðyrðamál fyrir breskum dómstólum, en líkt og hér á landi er gert
ráð fyrir því í Bretlandi að sá aðili einkamáls sem tapar því skuli jafnan bera
málskostnað.122 Tímakaup lögmanna í Bretlandi er hátt en einnig kemur fleira til sem
getur ýtt upp kostnaðinum. Um miðjan 10. áratug síðustu aldar hófust umræður í
Englandi um mikinn kostnað sem fylgdi málsóknum þar í landi, raunar svo mikinn að
lögmenn viðurkenndu að þeir sjálfir myndu ekki hafa efni á eigin þjónustu. Til að
bregðast við þessu var lögmönnum heimilað að gera svokallaða „Conditional Fee
Agreements― (CFA), þ.e. að krefjast bara þóknunar ef mál vinnst, auk þess sem
málskostnaðartryggingar voru innleiddar, bæði hefðbundnar fyrirframtryggingar (e.
„before the event― eða BTE tryggingar) sem og tryggingar sem keyptar eru eftir
málshöfðun (e. „after the event― eða ATE tryggingar, með tilheyrandi háum
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Sbr. 130. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála.
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iðgjöldum).123 Var aðilum með þessu gert auðveldara að sækja rétt sinn, til dæmis í
meiðyrðamálum. Afleiðingarnar urðu hins vegar þær að málskostnaður vinningsaðila
getur orðið svimandi hár í slíkum tilvikum, þar sem við venjulegan málskostnað
bætast annars vegar gjöld vegna keyptrar eftirátryggingar og hins vegar
árangurstengd viðbótargjöld lögmanns hans sem heimilt er að bæta við ef um CFA
samninga er að ræða, og sem geta bætt allt að 100% við hina venjulegu þóknun. 124
Ef aðili sem stefnt er vegna ærumeiðinga tapar málinu getur kostnaður hans orðið
gríðarlegur, sem opnar fyrir möguleikann á því að kúga hann til þagnar með hótun
einni saman.125
Til að sporna við þessu hefur verið mælt fyrir bæði hámarki á venjulegan
lögmannskostnað sem og afnámi þess að hægt sé að sækja viðbótargjöld lögmanns
vegna CFA málsóknar til gagnaðila. Einnig er því mótmælt að iðgjöld vegna
málskostnaðartryggingar megi sækja á gagnaðila.126 Varðandi skaðabæturnar sjálfar
hefur sú skoðun einnig verið höfð uppi að almennt eigi að draga úr áherslu á
skaðabætur en líta þess í stað fremur til leiðréttinga og afsökunarbeiðni; setja eigi
10.000 punda hámark á skaðabætur nema sýnt sé fram á sannanlegt fjárhagslegt
tjón umfram það.127
Ekki hefur verið tekið sérstaklega vel undir kröfur um hámark á skaðabætur. Fátt
virðist um raunveruleg sönnunargögn fyrir því að málshöfðendur líti á meiðyrðamál
sem gróðavon fremur en að nýta þau til að hreinsa orðspor sitt, enda málaferli
kostnaðarsöm í Bretlandi og algengara en ekki að báðir aðilar komi út úr málaferlum
í mínus fjárhagslega þegar allt er talið, hvort sem þeir tapa eða vinna málinu.128
Sérstaklega hefur verið deilt á tillögur um að takmarka bætur við tiltölulega lága
upphæð líkt og 10.000 pund, enda ljóst að slík upphæð hefði engin varnaðaráhrif
fyrir stóra fjölmiðla eða útgefendur og gæti aukinheldur varla talist nægilegar bætur í
alvarlegri málum, t.a.m. hreinum mannorðsmorðum með rætnum ásökunum um
barnaníð eða þaðan af verra.129 Loks eru skaðabætur í Bretlandi oftast nær mikill
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A Comparative Study of Costs in Defamation Proceedings Across Europe, bls. 10.
Sama heimild, bls. 11.
Skiljanlega dregur það úr vilja aðila til að verja ummæli sín fyrir dómi ef gjaldþrot blasir við falli
dómur gegn þeim, þótt málstaðurinn sé e.t.v. góður.
English PEN og Index on Censorship, bls. 10.
Sama heimild, bls. 8; Jackson lávarður, Review of Civil Litigation Costs. Final Report. Desember
2009. Aðgengileg á http://www.judiciary.gov.uk. Bls.320.
Mullis og Scott, bls. 23.
Hoffman, 14-15; Mullis og Scott, bls. 23.
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minnihluti af heildarkostnaði þess sem dæmdur er fyrir meiðyrði og því ekki
fyrirsjáanlegt að takmörkun á upphæð þeirra yrði sérstök hvatning fyrir aðila til að
verja tjáningarfrelsi sitt fyrir dómstólum.130
Nær óumdeilt er hins vegar að burt séð frá skaðabótum þá er hár kostnaður almennt
vandamál við rekstur einkamála í Bretlandi og á það sérstaklega við um
meiðyrðamál, en samanburðarrannsókn við Oxford háskóla frá árinu 2008 sýndi
t.a.m. fram á að málskostnaður í meiðyrðamálum á Englandi og Wales var þá að
meðaltali um 140 sinnum hærri en í þeim löndum sem þar var litið til (Belgía,
Búlgaría, Kýpur, Frakkland, Þýskaland, Írland, Ítalía, Malta, Rúmenía, Spánn og
Svíþjóð).131 Hafa jafnvel þeir sem mest gagnrýna herferðina um endurskoðun á
ensku meiðyrðamálaréttarfari fallist á að kostnaðurinn veki upp spurningar, svo sem
Hoffman lávarður: ―I do not want to suggest that English libel law is perfect. No doubt
there are improvements to be made and in relation to costs in particular, Lord Justice
Jackson has made some helpful proposals.‖132
Mullis og Scott taka í sama streng varðandi kostnaðinn: 133
Estimates vary, but it is not uncommon for it to be suggested that contested actions will
likely result in costs bills that run into the millions of pounds. As a matter of logic, the
upshot is likely to be that there will be financial incentives to settle cases irrespective of
the merits of the cliam. For even well-heeled defendants, the potential cost of defending
a libel action may sometimes be prohibitive.

Hins vegar eru þeir ekki jafn hrifnir af tillögunum um að setja hámark á venjulega
þóknun, og hætta að innifela viðbótarþóknun í CFA málum og iðgjöld af
málskostnaðartryggingu í málskostnaðarkröfu. Líkt og fram hefur komið voru þessar
reglur settar á til þess að gera fleirum kleift að sækja einkamál, og þó þær hafi orðið
til þess að hækka málskostnað þá var hann gríðarlega hár fyrir. Sé árangurstengd
viðbótarþóknun mjög takmörkuð í málum þar sem lögmaðurinn tekur alla áhættuna
líkt og samkvæmt CFA reglunum, þá telja Mullis og Scott að lögmenn muni hætta að
taka að sér mál á þeim forsendum og að höfðun meiðyrðamála yrði í framhaldinu
aðeins á færi þeirra sem vel væru stæðir.134
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Sjá graf nr. 10 í A Comparative Study of Costs in Defamation Proceedings Across Europe, bls.
180.
A Comparative Study of Costs in Defamation Proceedings Across Europe, bls. 187.
Hoffman, bls. 18.
Mullis og Scott, bls. 31.
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Ekki er vilji hér til að fara mjög djúpt í enskar reglur um endurkröfu vegna
málskostnaðartrygginga og árangurstengdra viðbótarþóknana í „no win, no fee―
samningum líkt og CFA, og mögulegar sérlausnir hvað þetta varðar, enda er hið
enska kerfi sérstakt að þessu leyti. Því er hins vegar ekki að neita að hér er um
raunverulegt vandamál að ræða sem telja verður líklegt að geti freistað vel stæðra
erlendra málshöfðenda að misnotka til að knýja fram bætur og „leiðréttingar― með því
einu að hóta málsókn.
Jackson lávarður var fenginn til þess árið 2008 að gera skýrslu um kostnað við
rekstur einkamála á Englandi og í Wales og tillögur að úrbótum. Í skýrslunni, sem
kom út í endanlegri mynd í desember 2009, er Jackson lávarður í raun samþykkur
tillögum um að afnema verði möguleikann á að fella iðgjöld vegna eftirátekinna ATE
málskostnaðartrygginga

og

árangurstengdra

viðbótarþóknana

inn

í

málskostnaðarkröfu.135 Þrátt fyrir að tilgangurinn sé góður, þ.e. að tryggja þeim
aðgang að dómstólum sem telja á sér brotið, þá sé þetta dýr og óhagkvæm leið. 136
Fremur eigi að beita sérhæfðum úrræðum til að tryggja þeim aðstoð sem hana
þurfa.137
Í öllu falli virðist ljóst að málskostnaður varnaraðila í breskum meiðyrðamálum er úr
takti við flest önnur vestræn lönd, og ekki virðist langsótt að ímynda sér að vel stæðir
aðilar sæki því í enska lögsögu með meiðyrðamál til að hræða verr stæða
gagnrýnendur sína til þagnar.138 Sem betur fer er hins vegar vilji til úrbóta þar á hjá
breskum stjórnvöldum.139
4.3.4. Reglur um birtingu ummæla eru úreltar
Auk staðhæfinga um að breskt meiðyrðamálaréttarfar sé óeðlilega hliðhollt
málshöfðanda, hafa þarlendir dómstólar legið undir ámæli vegna þess að reglur um
birtingu ummæla séu úreltar. Er þar sérstaklega um að ræða óánægju með túlkun
dómstóla á því hvenær efni á internetinu telst birt í enskri lögsögu.
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Jackson lávarður, bls. 324.
Sama heimild, bls. 325.
Sama heimild, bls. 324.
Hannes Hólmsteinn Gissurarson hefur til að mynda gefið óbeint í skyn að það sé ástæða
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Litigation Costs. Final Report, og skýrslu vinnuhóps á vegum enska dómsmálaráðuneytisins um
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Hefur því verið mælt með að breskir dómstólar neiti sér um lögsögu nema a.m.k.
10% eintaka hins ærumeiðandi efnis hafi komið út í Bretlandi eða, í tilviki efnis á
internetinu, ef hið ærumeiðandi efni hefur á einhvern hátt verið auglýst eða kynnt í
Bretlandi af hinum stefnda aðila.140
Hafa þessar tillögur hlotið nokkra gagnrýni. Takmörkuð skynsemi virðist fólgin í því
að ef valdið er alvarlegum skaða á orðspori aðila á Englandi, þá sé vörn fólgin í því
að hafa birt tífalt meira af hinum ærumeiðandi ummælum í öðrum löndum! 141 Einnig
virðist það ekki sérstaklega raunhæft viðmið á internetinu að gera kröfu um að
ummælandi hafi lagt sig fram um að kynna ummæli sín á Englandi, varla er algengt í
reynd að ærumeiðandi ummæli séu beinlínis auglýst. Þegar hefur verið minnst á að
þeim rökum var algjörlega hafnað í máli King gegn Lewis, að þegar ummæli væru
birt á internetinu verði dómstólar að leggja mat á það hvort ummælandinn hafi
sérstaklega beint þeim að enskri lögsögu.142 Voru dómarar þar ákveðnir í þeirri
afstöðu að birting á internetinu teljist sjálfkrafa beint að öllum þeim lögsögum þar
sem efninu er niðurhalað:143
As the Lord Chief Justice pointed out in the course of argument, it makes little sense to
distinguish between one jurisdiction and another in order to decide which the defendant
has "targeted", when in truth he has "targeted" every jurisdiction where his text may be
downloaded. Further, if the exercise required the ascertainment of what it was the
defendant subjectively intended to "target", it would in our judgment be liable to
manipulation and uncertainty, and much more likely to diminish than enhance the
interests of justice.

Reglur af þessu tagi bjóða líka upp á undarleg markatilvik. Í skýrslu vinnuhóps
breska dómsmálaráðuneytisins um meiðyrðamál er t.d. bent á að af þeim sem
heimsækja vefsíðu The Economist, sem er örugglega sígilt dæmi um breskt blað í
hugum margra, eru vel undir 10% frá Bretlandi,144 eða 7,6% skv. nýjustu tölum Alexa
upplýsingafyrirtækisins.145 Telst efni sem þar er birt sjálfkrafa vera beint að enskri
lögsögu? Sé svarið já, þá virðist ósanngjarnt að heimila málsókn í Bretlandi í því
tilviki, en ekki í tilviki ærumeiðinga í pappírsútgáfu blaðsins ef dreifing þess í
Bretlandi reynist líka undir 10% heildardreifingar. Loks er rétt að minnast þess að
Bretland
140
141
142
143
144
145

er

aðildarríki

Lúganósamningsins

og

bundið

af

English PEN og Index on Censorship, bls. 9.
Hoffman lávarður, bls. 17-18.
Sjá umfjöllun í kafla 4.2.2.
Lewis & Ors v King, málsgrein 34.
Report of the Libel Working Group,bls. 13.
Alexa – The Web Information Company, heimasíða. Aðgengileg á www.alexa.com.
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tilskipun

Evrópusambandsins nr. 44/2001 – sem er arftaki Brusselsamningsins – og hafa
dómstólar þar því ekki alveg frjálsar hendur til að ákveða lögsögu sína ef varnaraðili
er búsettur innan ESB eða í öðru aðildarríki Lúganósamningsins.146

146

Og sama ætti við um Ísland varðandi Lúganósamninginn, sjá umfjöllun í kafla 3.3.2.
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5. Bandaríkin sem fyrirmynd
Líkt og lýst er í kafla 4. þá er Bretland í þessari ritgerð notað sem fyrirmynd
umfjöllunar um meiðyrðamálaflakk frá sjónarhóli „sökudólgs―, þ.e. ríkis sem sakað er
um að vera áfangastaður slíkra ferðalanga. Vegna hins ríka réttar til tjáningarfrelsis
sem fyrir hendi hefur verið í Bandaríkjunum, sérstaklega undanfarna hálfa öld, þarf
ekki að koma á óvart að landið er á öndverðum meiði við Bretland í þessum efnum
og að gagnrýni á breskt meiðyrðamálaréttarfar hefur að stórum hluta átt uppruna
sinn vestanhafs.
Er það raunar svo að í Bandaríkjunum hefur verið gripið til lagasetningar til verja
bandaríska þegna gegn því að vera dregnir fyrir dóm erlendis vegna ærumeiðinga og
hafa ekki verið dregnar dulur á það að lögunum er sérstaklega beint gegn
niðurstöðum breskra dómstóla.147
Að þessu sögðu ber þó að varast að draga þá ályktun að bandarísk yfirvöld séu af
siðferðisástæðum sérstaklega fráhverf lögsöguflakki (e. „forum shopping―) og setji
almennt gott fordæmi fyrir aðrar þjóðir í þeim efnum. Í gegnum tíðina hafa
bandarískir dómstólar, fremur en að vera í hlutverki gagnrýnanda, þvert á móti
almennt haft á sér orðspor áfangastaðar „lögsöguflakkara― vegna þess hversu
dómskerfið er álitið hliðhollt stefnendum, sérstaklega í skaðabótamálum.148 149 Í tilfelli
meiðyrðamála er bandarískt réttarfar hins vegar alla jafna hliðhollt stefndu, sem ýtir
undir tilfærslu slíkra mála yfir til annarra ríkja ef kostur er fyrir stefnanda.
Í greinargerð með þingsályktunartillögunni sem fjallað er um í kafla 1. var sérstaklega
minnst á að stefna ætti að lögfestingu reglna hér á landi líkt og þeirra er settar hafa
hafa verið í New York fylki í Bandaríkjunum til að sporna gegn meiðyrðamálaflakki.
Er því tilvalið að notast hér við umfjöllun um Bandaríkin sem mótvægi við umfjöllun
um
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og

kanna

þannig

mögulegar

leiðir

til

að

bregðast

við

meiðyrðamálaflakki til annarra landa út frá sjónarhorni ríkis með ríka málfrelsisvernd.
Fyrst verður farið stuttlega yfir helstu einkenni bandarísks meiðyrðamálaréttar, enda
er sú mikla vörn málfrelsis sem fyrir er í bandarískum rétti ein forsenda þess að hin
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Sjá umfjöllum um mál Mahfouz gegn Ehrenfeld í kafla 4.2.1.
Koch, bls. 295.
Þegar ritgerð þessi er skrifuð stendur yfir skaðabótamál þrotabús Glitnis á hendur fyrrum
eigendum og stjórnendum bankans fyrir dómstóli í New York fylki, en stefndu vilja meina að
málið eigi heima fyrir íslenskum dómstólum og að val á lögsögu hafi byggst á annarlegum
forsendum. Ekki verður þó tekin afstaða hér til réttmætis þeirra umkvartana.
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nýtilkomnu lög þar í landi til varnar meiðyrðamálaflakki geti haft raunveruleg áhrif.
Því næst verður farið yfir lögin sjálf og loks lagt mat á það hversu raunhæf sú
hugmynd er að taka slíka löggjöf upp hér á landi, m.a. með tilliti til alþjóðasamninga
sem Ísland er aðili að.

5.1. Meiðyrði í bandarískum rétti
Líkt og hjá flestum öðrum fyrrum nýlendum breska heimsveldisins byggir bandarískt
réttarfar á dómákveðnum rétti líkt og á Englandi. Fram að uppkvaðningu dómsins í
máli New York Times gegn Sullivan, sem fjallað er um hér að neðan, byggði því
meiðyrðamálaréttarfar í Bandaríkjunum á svipuðum grunni og í Bretlandi á sama
tíma – m.a. varðandi það að stefnandi þyrfti hvorki að sanna rangindi hinna umdeildu
ummæla né að sýna fram á raunverulegt tjón.150 Síðan þá hefur mikið vatn runnið til
sjávar í þessum efnum og dómaframkvæmd leitt til meiri áherslu á tjáningarfrelsi á
kostnað æruverndar en tíðkast í öðrum ríkjum.
5.1.1. New York Times Co. v Sullivan
Dómurinn frá 1964 í máli New York Times gegn Sullivan151 er líklega þekktasta
fordæmið vestanhafs um túlkun á tjáningarfrelsisákvæði fyrsta viðauka bandarísku
stjórnarskrárinnar, og er málið raunar eitt þekktasta mál sem Hæstiréttur
Bandaríkjanna hefur fellt dóm í.152
Atvik málsins eru þau að tekin var út heilsíðuauglýsing í hinu þekkta bandaríska
dagblaði New York Times til stuðnings réttindabaráttu blökkumanna í suðurríkjum
Bandaríkjanna, og var því haldið fram í auglýsingunni að baráttumenn sættu mikilli
kúgun og mótlæti. Var þar meðal annars minnst á mótmæli nemenda við
fylkisháskólann í Montgomery í Alabama fylki, og því haldið fram að nemendur hefðu
verið umkringdir af vopnuðum lögreglumönnum og tilraun gerð til að svelta þá til
hlýðni. Var því enn fremur haldið fram að einhverjir óskilgreindir „þeir― hefðu gert
sprengjuárásir á heimili Martin Luther King, „þeir― hefðu handtekið hann sjö sinnum
og nú hefðu „þeir― ákært hann fyrir meinsæri, en King var einnig búsettur í
Montgomery. Undir auglýsinguna höfðu nokkrir aðilar ritað stuðningsyfirlýsingu sína,
þ.á.m. ákærðu í málinu.
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Sjá umfjöllun í kafla 4.3.1.
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
Koltay, bls. 101.
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Maður að nafni L. B. Sullivan var á þessum tíma yfirmaður almannamála (e.
„Commissioner of Public Affairs―) í Montgomery og var sem slíkur m.a. yfirmaður
lögreglunnar í umdæminu. Taldi Sullivan að vegna embættis síns væri í raun verið
að saka hann um að hafa misbeitt lögregluvaldi gegn mótmælum háskólanemanna
og við handtöku King, auk þess sem notkun auglýsingarinnar á hugtakinu „þeir― án
aðgreiningar væri til þess fallið að bendla hann við ofbeldisárásir.
Talið var ljóst að þær lýsingar sem fram komu í auglýsingunni væru að mörgu leyti
með ýkjukenndu og yfirdrifnu móti og ekki alls kostar réttar. Dómstólar í Alabama ríki
höfðu á öllum dómstígum stuðst við fremur hefðbundnar reglur í dómákveðnum rétti
um „strict liability―,153 þ.e. skyldan var á varnaraðila að sýna fram á sannindi ummæla
sinna, og skaðabætur voru dæmdar án þess að sýna þyrfti fram á beint fjárhagslegt
tjón.
Hæstiréttur Bandaríkjanna taldi engan vafa á því að birting umræddrar auglýsingar
teldist vera þátttaka í þjóðfélagsumræðu um eitt markverðasta og mest áberandi
málefni þessa tíma, og sem slík nyti hún því ríkulegs réttar til stjórnarskrárverndar.
Taldi rétturinn að gagnrýni af þessu tagi, og raunar gagnrýni á yfirvöld almennt,
missti ekki sjálfkrafa þá stjórnarskrárvernd þótt gagnrýnin teldist ósönn eða
ærumeiðandi, slíkt myndi leiða til óásættanlegrar sjálfsritskoðunar í opinberri
umræðu. Var því niðurstaða réttarins að til þess að einstaklingur sem kosinn er í
opinbert embætti geti sótt skaðabætur vegna ummæla um athæfi hans í opinberu
starfi, þurfi hann ekki aðeins að sýna fram á að ummælin hafi röng og ærumeiðandi,
heldur að þau hafi verið höfð frammi í vondri trú (e. „actual malice―), þ.e. með
vitneskju um rangindi ummælanna eða af algjöru skeytingarleysi um sannindi þeirra.
Líklegt er að margir Íslendingar gætu fallist á sjálfa niðurstöðu dómsins um að dæma
New York Times í hag – vafasamt er að æra Sullivan hafi í raun hlotið nokkurn skaða
af auglýsingunni – en leiðin sem farin er að niðurstöðunni orkar að sumu leyti
tvímælis að mati höfundar, þ.e. tilkoma Sullivan reglunnar um „actual malice―.
Samkvæmt þessari reglu er ávallt við afar ramman reip að draga fyrir málshöfðanda í
málum af þessu tagi: Sá sem sækir meiðyrðamál vegna ummæla um athafnir hans í
153

Perzanowski, Aaron, „Relative Access ot Corrective Speech: A New Test for Requiring Actual
Malice―. California Law Review, 2006, 3. tbl. 94. árg., bls. 837-838. Náð í 30. október 2010 úr
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opinberu embætti verður undantekningalaust að sýna fram á vonda trú gagnaðila,
þ.e. vitneskju hans um rangindi ummælanna eða algjört skeytingarleysi hans um
sannleikann,154 alveg óháð málavöxtum að öðru leyti, en sú sönnunarfærsla er líkt
og gefur að skilja yfirleitt nær ómöguleg.
Á móti má geta þess að þekkt er að opinberar stofnanir eru í mörgum löndum, t.a.m.
Englandi,155 ekki taldar bærar til þess að höfða meiðyrðamál og flestar þjóðir
viðurkenna almennt séð mikilvægi þess að borgurum sé heimilt að gagnrýna
stjórnvöld. Í ljósi hinnar sérstöku áherslu sem í Bandaríkjunum hefur verið lögð á
vernd borgara gagnvart ríkisvaldinu (í orði kveðnu a.m.k.), má því e.t.v. líta á Sullivan
regluna sem rökrétt framhald. Þrátt fyrir að beinni innleiðingu reglunnar hafi almennt
verið hafnað af dómstólum annarra ríkja, svo sem Kanada og Ástralíu,156 þá hefur
málið vafalítið haft áhrif út fyrir landsteinana í átt til aukinnar verndar opinberrar
umræðu.157
Hæstiréttur Bandaríkjanna lét hins vegar ekki staðar numið við beitingu Sullivan
reglunnar í málum þar sem stefnendur voru opinberir embættismenn, gildissvið
hennar víkkaði hratt eftir að dómur féll í New York Times gegn Sullivan.
5.1.2. Curtis Publishing Co. v Butts158
Sullivan reglan var strax árið 1964, í máli Rosenblatt gegn Baer, 159 víkkuð út þannig
að hún næði yfir þá sem skipaðir eru í embætti jafnt og þá sem eru kosnir.160 Enn
sem komið er átti reglan þó aðeins við um embættismenn, en árið 1967 var hins
vegar stigið mun stærra skref í átt að auknu málfrelsi á kostnað æruverndar, með
dómi í máli Curtis Publishing gegn Butts.161
Sóknaraðili í málinu var Wally Butts, íþróttakennari við háskólann í Georgia fylki og
þjálfari skólaliðsins í amerískum ruðningi, og þar sem laun hans voru greidd af
samtökum útskriftarnema við skólann höfðu dómstólar á neðri stigum hafnað notkun
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Sullivan reglunnar, því ekki væri hægt að líta á Butts sem embættismann. Varnaraðili
málsins var útgefandi blaðsins Saturday Evening Post, en blaðið hafði birt grein þar
sem Butts var sakaður um að hafa samráð um hagræðingu úrslita við þjálfara
ruðningsliðsins við háskólann í Alabama fylki.
Greinin var byggð á vitnisburði manns sem sagðist hafa heyrt símtal milli þjálfaranna
en Butts færði ítarleg rök fyrir því að birting hennar hefði verið afar ámælisverð:
Forráðamönnum blaðsins hafði verið fullljóst að vitnið var glæpamaður á skilorði, en
hafði engra frekari staðfestinga leitað né svo mikið sem litið á það sem vitnið hafði
glósað hjá sér úr símtalinu. Ljóst var af þeim glósum að ekkert hafði farið á milli
þjálfaranna sem hvaða þjálfari sem er hefði ekki vitað hvort eð var, og hefði
ruðningskunnáttumanni þegar verið það ljóst hefðu glósurnar verið bornar undir
slíkan aðila fyrir birtingu greinarinnar, sem ekki var gert. Loks var engin tilraun gerð
til athuga hvernig leikurinn hefði í raun gengið fyrir sig áður en fréttin var birt.
Hæstiréttur var sammála um það að dæma Butts í hag en rökstuðningur dómaranna
fyrir því var mjög mismunandi. Harlan dómari, sem fór fyrir meirihlutanum varðandi
niðurstöðuna, var á þeirri skoðun að búa ætti til sérstaka reglu – minna stranga en
Sullivan – fyrir opinberar persónur (e. „public figures―) sem líkt og Butts gætu ekki
talist til embættismanna. Varðandi rökstuðning sættust hins vegar fleiri á niðurstöðu
Warren forseta Hæstaréttar: Sullivan reglan ætti að ná til opinberra persóna að fullu
til jafns og embættismanna, en að dæma ætti Butts í hag engu að síður þar sem
hann hefði uppfyllt hinar ströngu sönnunarkröfur Sullivan; greinin hefði sýnilega verið
röng og blaðið sýnt algjört skeytingarleysi um sannleikann með birtingu hennar.
Eftir Curtis málið var því staðan sú að jafnt opinberar persónur sem opinberir
embættismenn báru afar erfiða sönnunarbyrði sem málshöfðendur í meiðyrðamálum,
eða eins og niðurstaðan í Sullivan og Curtis málunum var dregin saman í Gertz gegn
Welch:162
Those who, by reason of the notoriety of their achievements or the vigor and success
with which they seek the public's attention, are properly classed as public figures and
those who hold governmental office may recover for injury to reputation only on clear and
convincing proof that the defamatory falsehood was made with knowledge of its falsity or
with reckless disregard for the truth. [...] Plainly, many deserving plaintiffs, including
some intentionally subjected to injury, will be unable to surmount the barrier of the New
York Times test. Despite this substantial abridgment of the state law right to
compensation for wrongful hurt to one's reputation, the Court has concluded that the
162
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protection of the New York Times privilege should be available to publishers and
broadcasters of defamatory falsehood concerning public officials and public figures.

5.1.3. Gertz v Robert Welch
Eftir niðurstöðuna í Curtis var tekið enn eitt spor til víkkunar Sullivan reglunnar árið
1971 í máli Rosenbloom gegn Metromedia, Inc,163 þar sem Brennan dómari taldi að
ekki

einungis

embættismenn

og

opinberar

persónur

þyrftu

að

uppfylla

sönnunarkröfur Sullivan reglunnar, heldur ættu allar umræður og samskipti sem
almenning varðaði um (e. „matters of public or general concern―) þá vörn skilið, burt
séð frá þjóðfélagsstöðu þess sem taldi æru sína skaðaða vegna slíkra umræðna.164
Nú var því svo komið að í meiðyrðamálum í Bandaríkjunum urðu málshöfðendur
almennt að sanna ekki einungis rangindi hinna ærumeiðandi ummæla, heldur einnig
að þau hefðu verið sett fram með „actual malice―, þ.e. í vondri trú um sannindi þeirra
eða af algjöru skeytingarleysi um sannleikann. Eina undantekningin var ef um var að
ræða óbreyttan borgara sem ekki hefði sóst eftir athygli almennings, og málefni sem
ekki ættu erindi í almenna umræðu.
Í ljósi ofangreinds hefði e.t.v. mátt búast við því að næsta skref yrði að ganga alla
leið með Sullivan regluna og láta hana einfaldlega ganga yfir alla í öllum tilvikum.165
Árið 1974 tók Hæstiréttur Bandaríkjanna hins vegar skref til baka með niðurstöðu
sinni í Gertz gegn Robert Welch og lagði þær línur sem gilda í stórum dráttum enn
þann dag í dag.166
Málsatvik eru þau að lögreglumaður í Chigaco borg að nafni Nuccio var dæmdur fyrir
morð og fjölskylda fórnarlambsins réði til sín Elmer Gertz, sem var virtur í
lögmannasamfélagi borgarinnar, til að sækja skaðabótamál á hendur Nuccio vegna
morðsins. Í kjölfar þess málareksturs var birt grein í blaði sem maður að nafni Robert
Welch gaf út, þar sem því var haldið fram að morðmálið hefði verið hluti af samsæri
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kommúnista um að skemma orðspor lögreglunnar og Gertz hefði verið þar innsti
koppur, enda væri Gertz lenínisti á sakaskrá og útsendari kommúnista.167
Á neðri dómstigum var Sullivan reglan talin eiga við, enda varðaði umfjöllun um
Nuccio málið augljóslega almenning. Var Gertz ekki talinn hafa sannað að ummælin,
burt séð frá því hve fráleit þau hljóma, hafi verið birt af Welch í blaði hans í vondri trú
um sannleiksgildi þeirra og var bótakröfu Gertz því hafnað.168
Í ljósi Rosenbloom dómsins var það efalítið rétt ákvörðun á neðri dómstigum, en
Hæstiréttur notaði Gertz málið til að endurskoða fordæmi sín í meiðyrðamálum. Vikið
var frá Rosenbloom reglunni um að máli skipti hvort ummæli væru þáttur í umræðu
sem varðaði almenning. Taldi dómstóllinn að almennir borgarar líkt og Gertz, sem
ekki hefðu haft sig í frammi á opinberum vettvangi, væru almennt mun verr staddir
heldur en embættismenn eða opinberar persónur til að verja orðspor sitt opinberlega.
Opinberum persónum skipti rétturinn í tvo flokka, þá aðila sem teldust alltaf slíkir og
þá sem teldust það í ákveðnum málum:169
Some occupy positions of such persuasive power and influence that they are deemed
public figures for all purposes. More commonly, those classed as public figures have
thrust themselves to the forefront of particular public controversies in order to influence
the resolution of the issues involved.

Þeir sem ekki féllu undir þessa skilgreiningu þyrftu aukna vernd dómstóla, og ætti
það jafnt við þótt umrædd mál ættu fullt erindi við almenning. Auk þess ættu slíkir
aðilar þá vörn meira skilið, þar sem þeir hefðu ekki komið sér viljugir á framfæri
opinberlega og gert sig þannig að skotmarki almennrar umræðu. Ákvað því
dómstóllinn að gefa einstökum ríkjum að mestu frjálsar hendur til að ákveða þær
kröfur sem lagðar yrðu á almenna borgara sem höfðuðu meiðyrðamál, fremur en að
neyða ríkin til að fylgja hinni ströngu Sullivan reglu í slíkum málum.
Dómurinn var raunar ekki tilbúinn til að ganga svo langt að heimila það að almennir
borgarar gætu ávallt treyst á hefðbundnar „common law― reglur.170 Enn yrði stefnandi
að sýna fram á eitthvað aðgátarleysi af hálfu þess sem hafði uppi meiðyrðin, og til að
sækja skaðabætur án þess að sýna fram á tjón, eða til að sækja refsikenndar
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Umræddur Walch var meðstofnandi „The John Birch Society― og var blaðið gefið út í nafni
félagsins, en staðhæfingar á borð við þær sem settar voru fram um Gertz koma ekki sérstaklega
á óvart í því ljósi.
Rétt er að geta þess að Welch var ekki höfundur greinarinnar.
Gertz, bls. 345.
Sjá umfjöllun í kafla 4.3.1.
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skaðabætur, yrði að sýna fram á „actual malice― líkt og í Sullivan.171 Úr þeim kröfum
var svo aftur dregið í Dun & Bradstreet gegn Greenmoss172, þ.e. að ef almennur
borgari höfðar mál vegna ummæla sem ekki koma almenningi við þá megi dæma
allar bætur óháð Sullivan, ekki bara bætur vegna tjóns sem færð eru rök fyrir.
Staðan í bandarísku meiðyrðamálaréttarfari er því í grófum dráttum sú að þeir aðilar
sem teljast til embættismanna eða opinberra persóna þurfa ávallt að uppfylla skilyrði
Sullivan, þ.e. að til að fá bætur vegna meiðyrða þarf viðkomandi að sanna rangindi
ummæla, sem og að þau hafi verið höfð í frammi í vondri trú – að stefndi hafi
beinlínis vitað um rangindi þeirra eða sýnt algjört skeytingarleysi um sannleikann
þegar ummælin voru sett fram. Með Gertz var hinn venjulegi borgari leystur undan
þessum þungu sönnunarkröfum, burt séð frá því hvort ummælin ættu heima í
almennri umræðu, en á hinn bóginn var ekki fallist á að hægt væri að styðjast við
„common law― hefðina þótt um venjulegan borgara væri að ræða. Í dag mun þó
staðan vera sú að svo framarlega sem ekki er um að ræða málefni sem koma
almenningi við (e. „of public concern―), þá getur hinn almenni borgari treyst á
„common law― hefðina í flestum ríkjum Bandaríkjanna.173

5.2. Ný löggjöf til varnar „meiðyrðamálahryðjuverkum“
Minnst hefur verið á að í Bandaríkjunum hefur verið takmörkuð hrifning með
málsóknir á hendur þarlendra ríkisborgara í Bretlandi vegna meiðyrða. Mahfouz
málið hratt af stað sérstaklega stórri öldu óánægju með að verið væri að dæma
Bandaríkjamenn í öðrum löndum, vegna ummæla sem ómögulegt hefði verið að
vinna

mál

vegna

í

Bandaríkjunum

sjálfum

sökum

túlkunar

Hæstaréttar

Bandaríkjanna á málfrelsisákvæði fyrsta viðauka stjórnarskráarinnar í Sullivan
málinu.
Þó að raunveruleg þýðing Mahfouz málsins sé e.t.v. minni heldur en margir vilja vera
láta, þar sem um útivistarmál var að ræða,174 er engu að síður eðlilegt að málið hafi
valdið reiði í Bandaríkjunum; Ekki er aðeins um það að ræða að málið hefði
væntanlega fallið á Sullivan reglunni hefði það verið flutt fyrir bandarískum
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Önnur ríki sem búa við dómákveðinn rétt hafa mörg hver farið þá leið að innleiða
réttlætingarástæður sem hægt er að verja ummæli með þó þau hafi reynst ósönn, sbr. umfjöllun
um Reynolds málið í kafla 4.1.1.
Dun & Bradstreet, Inc., v Greenmoss Builders, Inc. 472 U.S. 749 (1985).
Koltay, bls. 105; Mullis og Scott, bls. 21-22.
Sjá umfjöllun í kafla 4.2.1.
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dómstólum, heldur er grundvöllur þess að breskir dómstólar tóku sér lögsögu yfir
málinu einnig heldur rýr í augum Bandaríkjamanna, þ.e. sala 23 bóka þar í landi og
birting eins bókarkafla á bandarískri fréttasíðu á internetinu. Dómstólar í
Bandaríkjunum hafa talið að til að mál verði flutt í ákveðinni lögsögu vegna
ærumeiðinga á internetinu, þurfi hinum ærumeiðandi ummælum að hafa verið beint á
einhvern hátt að viðkomandi lögsögu.175 Þar sem Ehrenfeld, varnaraðilinn, mótmælti
ekki lögsögu enskra dómstóla (nema í fjölmiðlum) þá virðist auðvitað furðulegt að
það mál hafi leitt til jafn harðra viðbragða og raun ber vitni, en hins vegar er ljóst að
réttarfar í Bretlandi er mjög frábrugðið því bandaríska að þessu leyti – birting á
internetinu er í hugum þarlendra dómstóla alheimsbirting.176
5.2.1. New York fylki
Varðandi ærumeiðingar á internetinu er auðvelt að hafa samúð með málstað
Bandaríkjamanna, enda er alheimsskaðabótaábyrgð vegna ummæla sem birt eru á
internetinu eflaust óþægileg tilhugsun fyrir marga. Viðbrögð löggjafans þar í landi
hafa hins vegar verið harkalegri en sumir hefðu ef til vill búist við.
Sem heimafylki Dr. Ehrenfeld reið New York fyrst á vaðið með setningu laga um
svokölluð „meiðyrðamálahryðjuverk― (e. „The libel terrorism act―), sem undirrituð voru
af Paterson ríkissjóra þann 28. apríl 2008,177 en með frumvarpinu var tveimur
atriðum bætt inn í lög fylkisins um meðferð einkamála (e. „Civil Practice Law and
Rules―) til varnar meiðyrðamálaflakki.
Í fyrsta lagi var tekið fram að dómstólar í New York þyrftu einfaldlega ekki að
viðurkenna dóma í meiðyrðamálum sem fallið hefðu utan Bandaríkjanna, nema
viðkomandi dómstóll í New York teldi ljóst að löggjöf um ærumeiðingar, sem beitt
hefði verið í hinni erlendu lögsögu, verndaði tjáningarfrelsi að minnsta kosti jafn vel
og stjórnarskrár bæði Bandaríkjanna og New York fylkis sjálfs. Þar sem slík löggjöf
mun vera vandfundin í öðrum ríkjum heims má ljóst vera að lítil kvöð er á dómstólum
New York að viðurkenna yfirhöfuð nokkra erlenda dóma í meiðyrðamálum.178
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Balin o.fl., bls. 13.
Sjá umfjöllun í köflum 4.2.2. og 4.3.4.
New York libel terrorism protection act, lög sett 2008, kafli 66. Aðgengileg á
http://public.leginfo.state.ny.us/menugetf.cgi.
Þó er rétt að hafa í huga að lögin geyma aðeins „heimild― til að neita viðurkenningu á þessum
grunni; ef niðurstaðan í hinum erlenda dómi er sambærileg og hún hefði verið fyrir dómstólum í
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Í öðru lagi er boðið upp á lausn til að hreinsa orðspor hins dæmda í þeim tilvikum
þegar handhafi erlends dóms í meiðyrðamáli gerir ekki tilraun til að fullnusta málinu í
New York, þ.e. höfðun sérstaks máls til að fá viðurkenningu á að hinn erlendi dómur
uppfylli ekki kröfur stjórnarskrár Bandaríkjanna. Er slíkt þó einungis mögulegt ef hin
ærumeiðandi ummæli voru birt í New York fylki, og þá aðeins fyrir þá sem eru með
nánar tilgreind tengsl við New York, til dæmis þá sem eru þar búsettir eða með
varnarþing þar af öðrum ástæðum.179
Yfirlýst markmið laganna er að tryggja að íbúar New York geti nýtt stjórnarskrárvarið
tjáningarfrelsi sitt án þess að vera lögsóttir erlendis vegna ærumeiðinga, samanber
yfirlýsingu ríkisstjóra New York fylkis:180
New Yorkers must be able to speak out on issues of public concern without living in fear
that they will be sued outside the United States, under legal standards inconsistent with
our First Amendment rights,‖ said Governor Paterson. ―This legislation will help ensure
the freedoms enjoyed by New York authors.

Það er ekki hægt að andmæla því að reglur af þessu tagi eru líklegar til að vernda
þegna New York gegn því að verða fórnarlömb meiðyrðamálaflakks, en spurning er
hvort tilgangurinn helgi meðalið. Ef ætlunin er einungis að stöðva meiðyrðamálaflakk
þá ganga lögin óneitanlega langt; fremur en að boðið sé upp á úrræði sem á við
þegar erlendur dómstóll hefur tekið sér lögsögu á grundvelli sem dómstólar í New
York geta ekki sætt sig við, þá eiga þessar reglur fullt eins við þó fullkomlega
óumdeilt sé að erlendur dómstóll hafi réttilega tekið sér lögsögu. Má taka sem dæmi
að tilvik þar sem enskur ríkisborgari, búsettur í Lundúnum, hefði uppi ærumeiðandi
ummæli á hendur öðrum enskum borgara á forsíðu The Sunday Times, en flytti
búferlum til New York fylkis meðan málarekstur á hendur honum stæði yfir á
Englandi. Sökum hinna nýju laga í New York er alls óvíst að þolandi ummælanna
gæti fengið enskan dóm um skaðabætur viðurkenndan fyrir dómstólum í New York.
Þetta þarf hins vegar ekki að koma á óvart þegar litið er til þess grundvallar sem
lögin eru byggð á. Fremur en að vera sérhæfð lög til varnar meiðyrðamálaflakki eru
þau í eðli sínu lögfesting á fremur afmarkaðri útgáfa af fremur hefðbundinni
undanþágu frá viðurkenningu á erlendum dómum, sökum þess að slík viðurkenning
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New York, verður að telja ólíklegt að viðurkenningu dóms yrði hafnað á þeim grundvelli einum að
hin erlendu lög veittu almennt séð minni vernd fyrir tjáningarfrelsi en bandaríska stjórnarskráin.
Balin o.fl., bls. 22-23.
Fréttatilkynning frá David A. Paterson, ríkisstjóra New York fylkis, um undirritun löggjafarinnar.
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gangi gegn allsherjarreglu.181 Í kafla 3.4. er fjallað um að slíka heimild er einnig að
finna í 1. tölul. 27. gr. Lúganósamningsins um dómsvald og fullnustu dóma í
einkamálum, sem Ísland er aðili að. Það virðast ekki fordæmi fyrir því að
viðurkenningu hafi verið neitað samkvæmt Lúganósamningnum af þeim sökum að
slík viðurkenning bryti gegn tjáningarfrelsi, enda hefur hugtakið „allsherjarregla― í 1.
tölul. 27. gr. ávallt verið túlkað þröngt og vafamál að neitun á þeim forsendum geti
talist eðlileg nema þá helst í mjög öfgafullum tilfellum. Dómafordæmi í
Bandaríkjunum eru á hinn bóginn skýr hvað þetta varðar: erlendir dómar sem byggja
á lögum um ærumeiðingar, sem ekki veita tjáningarfrelsi næga vernd að mati
þarlendra dómstóla, geta talist fara gegn allsherjarreglu í Bandaríkjunum þannig að
neita megi þeim um viðurkenningu.182
Lögin sem sett voru í New York eru komin af sama meiði. Fyrir lá að erlendir dómar
sem gengju gegn tjáningarfrelsi gætu talist ganga gegn allsherjarreglu af þeim
sökum. Með löggjöfinni var farið skrefinu lengra og sagt að það eitt að erlend löggjöf
veitti ekki tjáningarfrelsi sömu vernd og hin bandaríska gæti leitt til neitunar á
viðurkenningu.
Samkvæmt kenningunni er neitun á viðurkenningu dóms, ef sú viðurkenning er talin
ganga gegn allsherjarreglu, fullkomlega eðlileg. Þegar hefur verið minnst á að sama
regla er í Lúganósamningnum og Bretland beitti svipaðri reglu t.a.m. gegn
Bandaríkjunum þegar þeir neituðu að framselja til Bandaríkjanna þræla sem strokið
höfðu til Englands – slíkt hefði gengið gegn allsherjarreglu á Englandi.183 Hins vegar
er það skoðun höfundar að fulllangt sé gengið þegar lögfest er heimild til að neita
viðurkenningu erlendra dóma nema löggjöf þar veiti alla sömu vernd fyrir
tjáningarfrelsi og hin bandaríska. Án þess að gengið sé út í mýri afstæðs siðferðis þá
virðist fremur eðlilegt að dómar annarra ríkja séu viðurkenndir nema þeir víki að
nokkuð verulegu leyti frá viðurkenndri allsherjarreglu.
Íslenska þjóðin gæti gripið til svipaðra aðgerða gegn þeim þjóðum sem ekki hafa gert
samninga

um

viðurkenningu
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fullnustu

dóma
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Ísland,

svo

sem

Lúganósamninginn, en jafnvel gagnvart öðrum þjóðum virðist fremur harkalegt að
taka þessa afstöðu nema nokkuð mikið liggi við.
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Balin o.fl., bls. 22.
Sama heimild, bls. 17.
Sama heimild, bls. 20.
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Með

undirskrift

Paterson

ríkisstjóra

fylgir

stutt

greinargerð

(e.

„approval

memorandum―) þar sem hann gerir grein skoðunum sínum á málinu, og hvetur hann
þar ríkisstjórn landsins til að grípa til aðgerða af sama tagi:
With the signing of this bill, New York State will have acted to protect authors to the
greatest extent possible. However, there is a significant limit to what New York alone can
do on this issue. [...]
Ultimately, this is a problem of international scope, demanding a solution that New York
State alone cannot deliver. I therefore urge Congress and the President go use all
legislative and diplomatic means at their disposal to address this issue, and ensure that
the speech of our citizens is not restrained by plaintiffs seeking the cover of foreign laws
at odds with our constitutional protections.

Bandaríkjaþing lét ekki sitt eftir liggja og alríkislögin eru óneitanlega vandaðri smíð
en lögin sem sett voru í New York, en á sama tíma ganga þau enn lengra í átt að
takmörkun á viðurkenningu erlendra dóma.
5.2.2. Alríkislög
Önnur fylki, svo sem Kalifornía, Illinois og Flórída, fylgdu fordæmi New York og settu
lög af svipuðu tagi til varnar meiðyrðamálaflakki.184 Þann 9. júní 2009 var frumvarp
um alríkislög af sama toga og New York lögin lagt fram í fulltrúadeild
Bandaríkjaþings og samþykkt þar sex dögum síðar og vísað til öldungadeildarinnar
þar sem því var breytt töluvert.185 Varð það að lögum þann 10. ágúst 2010 með
undirritun Barack Obama Bandaríkjaforseta.186 Með lögunum er bætt nýjum kafla við
28. hluta bandaríska alríkislagabálksins (e. „United States Code―), kafla 181. um
erlenda dóma, sem inniheldur greinar 4101-4105.187 Farið er yfir helstu atriði laganna
hér að neðan.
Það fyrsta sem vekur athygli við alríkislögin er að þau veita ekki heimild til að neita
um viðurkenningu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, heldur er innlendum
dómstólum beinlínis óheimilt að viðurkenna erlendan dóm í meiðyrðamáli nema
ákvæði laganna séu uppfyllt. Gerð er krafa um að ekki megi viðurkenna slíka dóma
184
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Committe on the Judiciary, öldungadeild Bandaríkjaþings, Securing The Protection Of Our
Enduring Andestablished Constitutional Heritage (‘‘Speech’’) Act. Skýrsla nr. 111-224, bls. 4.
Aðgengileg á http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-111srpt224/pdf/CRPT-111srpt224.pdf.
Sama heimild, bls. 5.
Library of Congress, 111. þing, frumvarp H.R. 2765. Aðgengilegt á http://thomas.loc.gov/cgibin/bdquery/D?d111:1:./temp/~bdTsGH:@@@L&summ2=m&|/home/LegislativeData.php|.
Uppsetning bandaríska alríkislagabálksins er nokkuð önnur en við Íslendingar eigum að venjast.
Er öllum lagabálknum skipt upp í 50 svokallaða „title― og hverjum slíkum hluta í fjölmörg „section―.
Á milli þessara tveggja laga eru ýmis kaflaheiti. Er því hægt að vísa í einstök lagaákvæði
einfaldlega með að taka fram „title― og „section―, og eftir atvikum staf- og töluliði, sbr. „47 U.S.C.
230(c)(1)―. Þar sem „section― er gróflega sambærilegt íslenskri lagagrein (þó heldur
innihaldsmeiri) er hér notast við það hugtak.
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nema hin erlenda löggjöf hefði veitt sömu vernd og bandaríska stjórnarskráin gerir,
sem er svipað og gert var í New York löggjöfinni. Að þessu leyti er því gengið enn
harkalegar fram en samkvæmt New York löggjöfinni. Hins vegar eru alríkislögin
skynsamlegri að því leyti að þau veita undantekningu frá þeirri reglu svo framarlega
sem niðurstaðan í hinum erlenda dómi er sambærileg og hún hefði verið þótt
stjórnarskráin bandaríska hefði gilt.188
Annar kostur við alríkislögin er að þeim er beint með skýrari hætti gegn
meiðyrðamálaflakki en löggjöfinni í New York. Samkvæmt alríkislögunum getur það
til að mynda einnig verið forsenda neitunar á viðurkenningu ef hinn erlendi dómstóll
hefur tekið sér lögsögu með hætti sem gengi gegn meginreglum bandarísks
réttarfars (e: „due process―), sem er það úrræði sem utanaðkomandi aðila hefði ef til
vill fyrst dottið í hug sem viðbrögð við meiðyrðamálaflakki.189 Miðað við New York
löggjöfina má hugsa sér dæmi þar sem erlendur dómstóll hefði tekið sér lögsögu á
mjög vafasömum grundvelli, en samt sem áður væru dómstólar í New York skyldugir
til að viðurkenna dóma hans þar sem löggjöfin veitti sambærilega vernd og
stjórnarskrá Bandaríkjanna. Vissulega er það ekki sérstaklega raunhæft dæmi þar
sem vernd tjáningarfrelsis er óvíða sambærileg og í Bandaríkjunum, en engu að
síður er þessi vankantur merki um hversu ómarkviss löggjöfin í New York var;
meiðyrðamálaflakk til landa með sambærilega löggjöf var í raun heimil þótt engin
tenging væri við umrædda lögsögu og eina ástæðan fyrir slíkri málsókn væri að auka
á kostnað og erfiðleika varnaraðila. Samkvæmt alríkislögunum er sönnunarbyrðin um
hvort hinn erlendi dómstóll hafi réttilega tekið sér lögsögu síðan lögð á þann aðila
sem krefst viðurkenningu hins erlenda dóms.
Lögin vernda sérstaklega umsjónaraðila gagnvirkrar netþjónustu (e. „provider of an
interactive computer service―) líkt og hugtakið er skilgreint í 230. grein 47. hluta
alríkislagabálksins.190 Slíkir aðilar, t.d. þeir sem reka vefsíður, bloggumhverfi og
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Hvað þetta varðar er þó rétta að minnast þess að New York lögin heimiluðu aðeins að neita um
viðurkenningu meðan alríkislögin gera kröfu um neitun að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Líkt
og minnst hefur verið á þá hefði beiting laganna væntanlega verið með svipuðum hætti, sjá
neðanmálsgrein nr. 178.
Rétt er að hafa í huga að ef Ísland lögfesti úrræði af þessum toga þá væri það með öllu ónothæft
gegn öðru aðildarríki Lúganósamningsins þar sem lögsöguspurningar eru sérstaklega
undanþegnar brotum gegn allsherjarreglu samkvæmt 1. tölul. 27. gr. samningsins, sjá umfjöllun í
kafla. 3.4.
47 U.S.C 230.
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spjallsíður,191 teljast aldrei vera birtingaraðilar efnis sem á rætur sínar að rekja frá
þriðja aðila, svo sem bloggara sem notast við ákveðið bloggumhverfi eða notanda
spjallsíðu,.192 Sé ærumeiðandi efni sem birt er í slíkum miðli látið miðlinum í té í
Bandaríkjunum þá verður erlendur dómur á hendur honum ekki viðurkenndur í
Bandaríkjunum.
Ofangreindar reglur gilda jafnt hvort sem hið erlenda mál var útivistarmál eða gripið
var til fullra varna.
Með löggjöfinni er bandarískum aðilum, með sambærilegum hætti og samkvæmt
New York lögunum, heimilað að höfða mál að fyrra bragði til að hreinsa mannorð sitt
fyrir bandarískum dómstólum, ef sá sem hefur hinn erlenda dóm undir höndum gerir
sig ekki líklegan til að leita viðurkenningar á honum. Er slíkt mál í raun líkt og
viðurkenningarmál þar sem dómstóllinn lítur til ofangreindra reglna og metur hvort
dómurinn væri viðurkennanlegur. Munurinn er þó sá að í málum af þessu tagi er það
hinn bandaríski aðili sem ber sönnunarbyrðina um slíkt.
Loks er í lögunum ákvæði um að dæma megi þeim sem verst viðurkenningu erlends
dóms vegna ærumeiðinga, málskostnað úr hendi gagnaðila ef viðurkenningu er
neitað. Athygli vekur að þetta gengur aðeins í aðra áttina – sé fallist á viðurkenningu
þá getur sá sem krafðist hennar ekki fengið dæmdan málskostnaðar úr hendi
gagnaðila. Mismunun af þessu tagi er augljóslega til þess fallin að fæla aðila frá því
að leita fullnusta meiðyrðamála gagnvart bandarískum aðilum, líkt og kemur raunar
skýrt fram í skýrslu dómsmálanefndar fulltrúadeildar Bandaríkjaþings um ákvæðið:193
30

This provision, modeled on the feeshifting provision governing civil rights actions, is
intended to dissuade libel tourists from subjecting American authors and publishers to
the burden and expense of having to defend against nonmeritorious enforcement
actions—and to require that when they do subject the authors and publishers to that
undue burden and expense, they compensate them for at least the resulting attorney‘s
fees.

5.2.3. Ísland og löggjöf í anda Bandaríkjanna
Fjallað er um helstu reglur bandarísks meiðyrðamálaréttarfars í kafla 5.1. og ljóst er
að þær eru að mörgu leyti frábrugðnar þeim reglum sem íbúar annarra vestrænna
191
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Balin o.fl., bls. 27.
Sama heimild, bls. 26; 47. U.S.C. 230(c)(1).
Committe on the Judiciary, fulltrúadeild Bandaríkjaþings, Recognition of Foreign Defamation
Judgments. Skýrsla nr. 111-154. Aðgengileg á http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT111hrpt154/pdf/CRPT-111hrpt154.pdf. Bls. 6.
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landa eiga að venjast. Ber þar helst að nefna hina svokölluðu Sullivan reglu, einnig
kölluð reglan um „actual malice―, en samkvæmt henni er öllum þeim sem teljast til
opinberra persóna gert nær ómögulegt að verja heiður sinn fyrir rétti, þar sem þeir
bera ekki aðeins sönnunarbyrði um rangindi hinna ærumeiðandi ummæla heldur
verða þeir einnig að sýna fram á að ummælin hafi verið sett fram í vondri trú um
réttmæti

þeirra.

Tillögur

um

endurskoðun

íslensks

lagaumhverfis

á

sviði

tjáningarfrelsis með hliðsjón af löggjöf annarra landa, líkt og þær sem fram koma í
þingsályktunartillögu um tjáningarfrelsi á Íslandi,194 eru góðra gjalda verðar og eflaust
eitt og annað sem betur má fara í þeim efnum. Mat á því hverju ætti að breyta er þó
efniviður í aðra ritgerð. Hins vegar er vandséð að nauðsynlegt sé, eða yfirleitt
æskilegt, að taka Bandaríkin að fullu til fyrirmyndar í þeim efnum, enda fóru
flutningsmenn þingsályktunarinnar ekki fram á slíkt í greinargerð með tillögunni.
Hins vegar var þar hvatt til lögfestingar ákvæða til varnar meiðyrðamálaflakki
sambærileg þeim sem lögfest voru í New York fylki árið 2008.195 Þar sem alríkislögin
nýju voru enn í meðförum Bandaríkjaþings þegar þingsályktunartillagan íslenska var
sett fram þá er erfitt að segja hvort alríkislögin hefðu hugnast flutningsmönnum
tillögunnar fremur en New York, en það skiptir ekki höfuðmáli.
Þegar hefur verið fjallað um að Ísland gæti ekki beitt slíkri löggjöf gegn
meiðyrðamálaflakki gegn öðrum aðildarríkjum Lúganósamningsins. Burt séð frá því
hvernig slík löggjöfin væri gerð úr garði þá er beiting samningsins einfaldlega ekki
valkvæð ef þjóðir vilja á annað borð vera aðilar að honum. Það kemur hins vegar
ekki í veg fyrir að setja mætti slík lög með þeim fyrirvara að þau víki fyrir
alþjóðasamningum, en gildi þeirra gagnvart löndum eins og Englandi væri þá ekkert,
og vafamál hvort flutningsmenn þingsályktunartillögunnar teldu þá tilgangi slíkra laga
náð.
Ef vilji stæði til að taka upp slíkar reglur samt sem áður,196 hvort sem það væru lög
sambærileg New York löggjöfinni eða alríkislögunum, þá má fallast á slíkar
fyrirætlanir upp að vissu marki. Til að mynda virðist ekki fráleitt að lögfesta að
tjáningarfrelsi geti talist hluti allsherjarreglu, þannig að heimilt sé að neita erlendum
194
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Sjá umfjöllun í kafla 2.
Sjá umfjöllun í kafla 5.2.1.
Þ.e. og sætta sig við að ekki væri hægt að beita þeim aðildarríkjum Lúganósamningsins, svo
sem Englandi.
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dómi í meiðyrðamáli um viðurkenningu ef slík viðurkenning er talin brjóta alvarlega
gegn tjáningarfrelsi hér á landi. Slík heimild gæti náð bæði til mála sem efnislega eru
fráhrindandi, svo sem dóma vegna guðlasts,197 og til mála þar sem erlendir
dómstólar hafa tekið sér lögsögu á fráleitum grundvelli. Gæta verður þess að miða
orðalag slíkrar löggjafar við það markmið að koma í veg fyrir raunverulega misnotkun
réttarfarsúrræða, svo sem meiðyrðamálaflakk, fremur en að leitast sé við að útvíkka
innlend lög yfir á erlend ríki sem réttilega hafa lögsögu í viðkomandi máli – jafn vel
þótt vægi tjáningarfrelsis annars vegar og æruverndar hins vegar sé að einhverju
leyti mismunandi milli ríkjanna.
Að auki má vel hugsa sér upptöku einhvers konar heimildar til handa þeim sem
dæmt hefur verið gegn erlendis til að höfða að fyrrabragði mál, til að fá úr því skorið
hvort dómur verði viðurkenndur á Íslandi, þ.e.a.s. gagnvart aðilum sem hvíla á
erlendum meiðyrðamáladómi en draga á langinn að leita viðurkenningar hans hér á
landi. Þarna þarf að finna jafnvægi á milli réttar dómhafa til að leita viðurkenningar í
eftir sínum hentugleika – í samræmi við fjárhag, frítíma o.s.frv. – og þess
örðulegleika sem það getur valdið íslenska aðilanum að hafa óviðurkenndan dóm yfir
höfðinu. Eðlilegt virðist að hafa þann háttinn á, líkt og í alríkislögunum bandarísku,
að hinn innlendi aðili bæri í slíkum tilfellum sönnunarbyrðina um að ekki ætti að
viðurkenna dóminn.

197

Höfundi er kunnugt um 125. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, en treystir á að ef farið
verður í endurskoðun laga um tjáningarfrelsi á annað borð þá verði farið að dæmi Breta og aflétt
viðurlögum af því tagi. Sjá „Blasphemy laws are lifted – Britain‗s ancient laws of blasphemy have
been abolished by MPs―, 10. maí 2008. Aðgengileg á
http://www.telegraph.co.uk/news/1942668/Blasphemy-laws-are-lifted.html.
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6. Niðurstöður
Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um meiðyrðamálaflakk og er þar bent á að
varlega verður að stíga til jarðar þegar leitast er við að koma í veg fyrir þess lags
misnotkun á réttarfarsreglum með lagabreytingum. Ekki er endilega eftirsóknavert að
létta byrðum af einum aðila ef annar þarf að bera enn þyngri byrðir þess í stað, og á
það ekki síður við þegar þegar rætt er um efnisreglur meiðyrðamálaréttarfars og
hvernig meta skuli vægi tjáningarfrelsis gagnvart æruvernd. Er þetta nokkuð sem
hafa verður í huga í allri umfjöllun um þessi mál.
Nefnt er í 2. kafla að þann 18. febrúar 2010 var lögð fram þingsályktunartillaga um
að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og
upplýsingafrelsis. Í henni er mælst til þess að leitað verði leiða til að styrkja
tjáningarfrelsi af ýmsu tagi með endurskoðun lagaumhverfis á því sviði, og í
greinargerð

með

tillögunni

eru

sérstaklega

lagðar

til

aðgerðir

gegn

meiðyrðamálaflakki. Sem dæmi um vandamál er nefnt mál Jóns Ólafssonar gegn
Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni fyrir breskum dómstólum, vegna þess grunns sem
dómstóllinn byggði lögsögu sína á og hinnar ströngu meiðyrðalöggjafar þar í landi.
Lagt er þar til að tekin verði upp löggjöf að bandarískri fyrirmynd sem koma á í veg
fyrir

fullnustu

á

erlendum

dómum

í

meiðyrðamálum

sem

ganga

gegn

stjórnarskrárákvæðum um tjáningarfrelsi. Þá er einnig lagt til að íslenskum aðilum
sem hljóta slíkan dóm erlendis sé gert kleift að höfða mál hér á landi vegna málsins
og sækja bætur til gagnaðilans. Umfjöllun ritgerðarinnar hefur tekið mið af þessum
staðhæfingum og tillögum.
Í fyrsta lagi er réttilega bent á í tillögunni að í þessum málum verður að líta til
Lúganósamningsins um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum, sem bæði
aðildarríki Evrópusambandsins og EFTA eru aðilar að. Þó tekin væri upp sérstök
löggjöf

að

bandarískri

fyrirmynd

um

viðurkenningu

og

fullnustu

dóma

í

meiðyrðamálum er ljóst að slík lög yrðu ávallt að víkja fyrir ákvæðum
Lúganósamningsins – hann er ekki frávíkjanlegur. Þá þegar af þeirri ástæðu er ljóst
að slík löggjöf myndi ekki ná nema að mjög takmörkuðu leyti til Bretlands, sem hefur
verið gagnrýnt ríkja mest vegna meiðyrðamálaflakks, og er spurning hvaða áhrif sú
staðreynd hefur á stuðning við slíka löggjöf.
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Hvað aðildarríki Lúganósamningsins varðar þá hefur samningurinn aðallega tvenns
lags áhrif varðandi meiðyrðamálaflakk. Annars vegar bindur hann hendur dómstóla
aðildarríkja þegar kemur að því að neita um lögsögu. Ef hinn stefndi aðili er búsettur
í samningsríki (s.s. Íslandi) þá er dómstólum í öðrum samningsríkjum (s.s. Englandi)
skylt að taka sér lögsögu í málum um skaðabætur á hendur stefnda vegna þess
tjóns á mannorði stefnanda sem kemur fram í þeirra eigin lögsögu, sbr. 3. tölul. 5. gr.
Lúganósamningsins.
Hins vegar leggur samningurinn skyldu á samningsríki til að viðurkenna dóma sem
felldir hafa verið í öðrum samningsríkjum, sbr. 26. gr., nema í sérstökum
undantekningatilvikum, sbr. 27.-28. gr. Það má velta fyrir sér hvort Ísland gæti nýtt
sér þessar undantekningarreglur til að neita að viðurkenna dóma vegna
ærumeiðinga sem samræmast ekki vernd tjáningarfrelsis hér á landi. Þar kæmi helst
til álita 1. tölul. 27. gr. Lúganósamningsins, sem heimilar neitun á viðurkenningu
dóms ef slík viðurkenning gengur gegn innlendri allsherjarreglu. Sú undantekning
hefur hins vegar verið túlkuð mjög þröngt og ekki virðast fordæmi fyrir því að
viðurkenningu hafi verið neitað á þeim grundvelli að slík viðurkenning bryti gegn
allsherjarreglu þar sem hún samræmist ekki innlendum reglum um tjáningarfrelsi. Þó
ekki sé hægt að útiloka að neitun á þeim grundvelli geti verið réttlætanleg, a.m.k. í
alvarlegum tilvikum, þá virðist það í ósamræmi við eðli og tilgang reglunnar ef
íslenskir dómstólar færu að nota hana sem almenna undanþágureglu frá því að
viðurkenna erlenda meiðyrðadóma. Er auk þess beinlínis óheimilt að flokka deilur um
varnarþing sem brot á allsherjarreglu, sbr. 4. mgr. 28. gr., sem takmarkar mjög
áhrifamátt 1. tölul. 27. gr. sem vopn gegn meiðyrðamálaflakki. Það virðist því heldur
lítið svigrúm til að neita viðurkenningu meiðyrðamáladóma sem falla undir gildissvið
Lúganósamningsins.
Í ljósi þess að Lúganósamningurinn kemur að mestu í veg fyrir að íslensk lög séu
sett til að verja íslenska ríkisborgara frá lögsóknum í Bretlandi vegna ærumeiðinga,
þá er rétt að leggja mat á hversu ströng löggjöfin þar í rauninni er. Þegar það er
athugað nánar kemur fljótt í ljós að löggjöf um meiðyrði er þar í raun um flest
sambærileg við það sem við Íslendingar eigum að venjast, bæði hér á landi sem og í
nágrannalöndum okkar, og vafasamt að segja hana sérstaklega illræmda. Þegar
stefnandi hefur sýnt fram á að stefndi hafi sett fram hin umdeildu ummæli og að þau
séu til þess fallin að meiða æru stefnanda, þá er sönnunarbyrðinni í raun velt yfir
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stefnda um að ummælin séu sönn eða réttlætanleg með öðru móti, og ekki þarf að
sýna fram á beint tjón vegna ummælanna. Er þetta með mjög svipuðu móti og hér á
landi. Umdeildara er ef til vill það sjónarmið enskra dómstóla að ef ærumeiðandi efni
er sett á internetið, t.d. á Íslandi, þá teljist það birt í Bretlandi um leið og einhver
nálgast efnið þar í landi, sem opnar mögulega á lögsókn þar ef aðilinn sem efnið
fjallar um hefur orðspors að gæta á Englandi. Rétt er þó að hafa í huga að 3. tölul. 5.
gr. Lúganósamningsins gæti fyrirsjáanlega leitt til sömu niðurstöðu fyrir dómstólum
hér á Íslandi vegna efnis sett væri á internetið á Englandi.
Einn stór galli er þó ótvírætt við rekstur meiðyrðamála í Bretlandi og það er hinn
gríðarlegi kostnaður sem því getur fylgt. Skaðabætur eru mun hærri en í
sambærilegum málum hér á landi, en þær eru þó hjóm eitt miðað við
málskostnaðinn. Íslendingur, sem stefnt er á Englandi, gæti tekið þá ákvörðun að
grípa ekki til varna til að spara sér þann kostnað en þá er skiljanlega mjög líklegt að
dómur falli gegn honum, og getur kostnaður við það hvort eð er hlaupið á mörgum
milljónum. Fyrir hinn almenna borgara sem er stefnt er því mikill hvati fyrir hendi til að
verða við öllum beiðnum stefnanda utan dómstóla, jafn vel þótt málstaður stefnda sé
mun betri en stefnanda, það er einfaldlega ekki þessi virði að taka áhættuna á
gjaldþroti.
Í málum þar sem kostnaður vegna skaðabóta eða málskostnaðar er orðinn mjög
mikill miðað við þá hagsmuni sem um er að ræða þá er rétt að íhuga að neita um
viðurkenningu á grundvelli 1. tölul. 27. gr. Lúganósamningsins, þrátt fyrir þær
takmarkanir ákvæðisins fram koma hér að ofan. Fordæmi Mannréttindadómstóls
Evrópu er fyrir því í Steel og Morris gegn Bretlandi að upphæð bóta geti talist þáttur í
því dómsniðurstaða brjóti gegn tjáningarfrelsisákvæði 10. gr. Mannréttindasáttmála
Evrópu, og franskt fordæmi er fyrir því að upphæð málskostnaðar fyrir enskum dómi
hafi verið talin fara gegn 6. gr. sáttmálans, um réttláta málsmeðferð, og þar með
allsherjarreglu 1. tölu. 27. gr. Brusselsamningssins og var viðurkenningu hans neitað
á þeim grunni.198
Meiðyrðalöggjöf í Bandaríkjunum er hins vegar mun meira framandi fyrir Íslendinga
heldur en löggjöfin í Bretlandi, og munar þar mestu um mál New York Times gegn
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Cass. 1er Civ. 16 mars 1999, No 92, Pordéa c/ Société Times Newpapers; Sjá nánar í „Editorial
Miscellany, Excessive costs and public policy―, Jersey and Guernsey Law Review, 3. tbl. 5. árg.
2001. Aðgengileg á http://www.jerseylaw.je/Publications/jerseylawreview/contents01.aspx.
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Sullivan. Samkvæmt Sullivan reglunni, eftir útvíkkun hennar í máli Curtis gegn Butts,
er opinberum persónum gert nær ókleift að sækja bætur vegna ærumeiðinga. Þurfa
slíkir aðilar ekki einungis að sanna rangindi ummæla, heldur einnig að ummælin hafi
verið höfð frammi í vondri trú – að gagnaðilinn hafi beinlínis vitað um rangindi þeirra
eða sýnt algjört skeytingarleysi um sannleikann þegar ummælin voru sett fram.
Rökin fyrir þessu eru ekki í sjálfu sér fráleit, þ.e. að slíkir aðilar hafi sjálfir leitað eftir
kastljósinu og séu burðugri en hinn almenni borgari til þess að verja sig í fjölmiðlum,
en þau eru þó augljóslega ekki algild og vandséð að er rökin þurfi að leiða til jafn
afgerandi takmarkana á rétti slíkra persóna til æruverndar. Er enda ekki gerð krafa til
neins slíks í greinargerð með þingsályktuninni, og sjálfsagt er að hafa rök af þessu
tagi í huga ef gengið er til endurskoðunar íslensku meiðyrðalöggjafarinnar á þeim
grundvelli að „sameina það besta― úr löggjöf annarra landa, líkt og mælt er fyrir í
þingsályktuninni.
Hins vegar er í greinargerðinni gengið lengra varðandi hina bandarísku sérlöggjöf til
varnar meiðyrðamálaflakki, og beinlínis mælt fyrir lögfestingu laga sambærilegra og
þeirra sem sett voru í New York fylki árið 2008, sem hafa raunar síðar úreldst eftir
tilkomu alríkislaga um sama efni. Eins og áður er getið myndu slík lög, og er þá átt
jafnt við New York lögin og alríkislögin, hafa mun takmarkaðri virkni hér á landi en í
Bandaríkjunum sökum Lúganósamningsins. Burt séð frá því er erfitt að fallast á
sama orðalag í slíkri löggjöf og þeirri sem gildir í Bandaríkjunum.
Hugmyndin sjálf er ágæt – lögfestar eru reglur um að tjáningarfrelsi geti talist hluti
allsherjarreglu á Íslandi, og því heimilt að neita erlendum dómi í meiðyrðamáli um
viðurkenningu ef slík viðurkenning er talin brjóta alvarlega gegn tjáningarfrelsi, og þar
með allsherjarreglu, hér á landi. Samhliða er lögfest að ef hinn erlendi dómur hefur
tekið sér lögsögu á fráleitum grundvelli þá geti slíkt einnig talist brot gegn
allsherjarreglu. Þá er þeim sem dæmdur var erlendis gert heimilt að knýja fram
viðurkenningarmál að fyrra bragði, sem er athyglisvert ákvæði, a.m.k. í tilvikum
þegar dregist hefur ótæpilega að viðurkenningar sé leitað. Hins vegar er það ekki í
samræmi við eðli úrræða líkt og neitunar á viðurkenningu vegna brota gegn
allsherjarreglu, ef orðalagið er með þeim hætti að erlendir dómar í meiðyrðamálum
verða ekki viðurkenndir hér á landi nema þeir hafi hreinlega verið dæmdir eftir
íslenskum lögum. Neitun um viðurkenningu á annars gildum erlendum dómum hlýtur
að þurfa að einskorðast við tilvik þar sem slík viðurkenning gengur ótvírætt gegn
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grundvallarreglum landsins, ef vilji stendur til þess á annað borð að ríki viðurkenni og
fullnusti dómum sem falla í öðrum ríkjum.
Þótt

sumar

fullyrðinga

um

meiðyrðamálaflakk

í

greinargerð

með

þingsályktunartillögunni séu í hálfgerðum fyrirsagnastíl og ef til vill helst til meira
afgerandi en innistæða er fyrir þegar kafað er dýpra í þessi mál, eru þær að sumu
leyti athyglisverðar.
Ein hugmynd er það þó sem að mati höfundar má slá út af borðinu, en það er tillagan
í greinargerð um að lögfest verði heimild handa íslenskum aðilum sem hlotið hafa
dóm erlendis vegna ærumeiðinga til að höfða mál hérlendis gegn handhafa hins
erlenda dóms. E þessi heimild ekki hugsuð til að knýja á um viðurkenningarmál,
heldur til að sækja skaðabætur á hendur þeim sem fékk hann dæmdan. Óljóst er á
hvaða grundvelli ætti að dæma slíkar bætur og er þessi tillaga ekki rökstudd frekar.
Helst virðist sem með þessu sé vísað til frumvarps sem lagt var fyrir öldungadeild
Bandaríkjaþings árið 2009 en sem dagaði þar uppi, Free Speech Protection Act of
2009.199 Var þar mælt fyrir heimild af þessu tagi, þar sem dæma mátti handhafa hins
erlenda dóms til greiðslu skaðabóta til jafns við allar þær skaðabætur sem dæmdar
höfðu verið í hinu erlenda máli ásamt málskostnaði þar, og því tjóni sem hann væri
talinn hafa valdið hinum bandaríska aðila með því að brjóta gegn tjáningarfrelsi hans.
Mátti dómari síðan þrefalda þær skaðabætur teldi hann sannað að hinni erlendu
málsókn hefði verið ætlað að svipta hinn bandaríska borgara stjórnarskrár.
Þó litið sé fram hjá refsikenndu skaðabótunum þá blasir við að með þessu móti væri
hægt að fella skaðabætur á aðila sem hefði unnið málið utan Íslands, jafn vel í eigin
heimalandi, á fullkomlega eðlilegum forsendum, og hefði ekkert sér til saka unnið
annað en að freista þess að fá dóminn viðurkenndan hér á landi. Verður ekki séð að
ákvæði af þessu tagi séu nauðsynleg, eða yfirleitt æskileg, enda ákvað
Bandaríkjaþing að samþykkja ekki slíka heimild þar í landi.
Á innihald þingsályktunartillögu um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu
varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, sem og á þingsályktunina sem
samþykkt var í kjölfarið, er hér að öðru leytist fallist með glöðu geði.

199

Library of Congress, 111. þing, frumvarp S. 449. Aðgengilegt á http://thomas.loc.gov.
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