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13. apríl 2015 

Ákvörðun nr. 3/2015 

 

 

Efni: Sýning á efni sem ekki er við hæfi barna fyrir vatnaskil á Stöð 2 Sport  

 

 

I. 

Málsmeðferð 

 

 

1. 

Laugardaginn 4. október 2014 var auglýsingastikla úr kvikmyndinni Borgríki 2, sýnd í 

auglýsingahléi sem gert var á útsendingu dagskrárliðarins UFC Fight Night á Stöð 2 Sport. 

Útsending UFC Fight Night hófst kl. 19.00 og lauk skömmu fyrir kl. 21.00 að íslenskum tíma. 

Myndin sem stiklan vísaði til er íslensk kvikmynd, bönnuð börnum innan 16 ára. Í 

auglýsingastiklunni brá fyrir ofbeldi og ógnandi tilburðum með skotvopn, sem og meðferð 

fíkniefna í tengslum við kynferðislegar athafnir.  

 

Fjölmiðlanefnd ákvað á fundi sínum 10. október 2014, á grundvelli 4. málsl. 1. mgr. 11. gr. laga 

um fjölmiðla nr. 38/2011, að taka til skoðunar sýningu á nefndri auglýsingastiklu. Taldi 

fjölmiðlanefnd að um hugsanlegt brot á 1. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 væri að 

ræða, sbr. a-lið 2. mgr. 28. gr.  

 

Fjölmiðlanefnd sendi 365 miðlum ehf. (hér eftir 365 miðlum) erindi, dags. þann 13. október 

2014, þar sem óskað var eftir sjónarmiðum og athugasemdum 365 miðla vegna málsins. Óskað 

var eftir upplýsingum um það hvort auglýsingastiklan hafi verið aldursmetin, hvernig 

aldursmatið hafi farið fram, hvort alþjóðlega viðurkennt skoðunarkerfi hafi verið notað við 

matið og hvaða sjónarmið um vernd barna hafi legið því mati til grundvallar að efnið hefði verið 

talið hæft til sýningar fyrir kl. 22:00 á laugardagskvöldi, með hliðsjón af vatnaskilaákvæði a-

liðar 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla. Fram kom í bréfinu að fjölmiðlanefnd teldi að með 

sýningu 365 miðla á nefndri auglýsingastiklu hafi hugsanlega verið brotið gegn ákvæði 1. mgr. 

28. gr. laga um fjölmiðla um vernd barna gegn skaðlegu efni, sbr. a-lið 2. mgr. 28. gr. Í bréfinu 

óskaði fjölmiðlanefnd eftir afriti af nefndri kynningarstiklu.  
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2. 

Svar 365 miðla við erindinu barst með bréfi dags. 27. október 2014, ásamt umbeðnu afriti á 

stafrænu formi. 365 miðlar bentu í bréfi sínu á að félagið teldi augljóst að umrædd auglýsing 

hefði ekki skaðleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna. Að mati 365 

miðla fæli hún hvorki í sér klám né tilefnislaust ofbeldi, sbr. 1. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla. 

Þótt kvikmyndin sem hún auglýsi kunni að innihalda slíkt efni sé ljóst að það sé ekki að finna í 

umræddri auglýsingu, enda alþekkt að framleiðendur kvikmynda sem eru bannaðar útbúi 

auglýsingar með þeim hætti að þær séu sýningarhæfar á bestu sýningartímum.  

Þá sagði í bréfinu að 365 miðlum væri ekki kunnugt um hvort aldursmat í samræmi við ákvæði 

laga nr. 62/2006 hefði farið fram. 365 miðlar kváðust ekki skilja hvers vegna þeirri spurningu 

væri beint að 365 miðlum og drógu í efa að slíkt mat ætti að fara fram. Því til stuðnings nefndu 

365 miðlar í bréfi sínu að í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 62/2006 segði að meta ætti allar kvikmyndir 

og tölvuleiki sem ætlaðir væru til sýninga, sölu eða annarrar dreifingar hér á landi fyrir börn 

undir lögræðisaldri. Þar sem kvikmyndin Borgríki væri ekki ætluð börnum undir lögræðisaldri 

væri ekki lögskylt að aldursmeta hana. Vísuðu 365 miðlar í athugasemdir með lagafrumvarpinu 

þar sem segir að ekki sé lögskylt að láta aldursmeta myndir og tölvuleiki sem aðeins séu ætlaðir 

fyrir fullorðna áhorfendur.  

 

Einnig var það mat 365 miðla að þar sem kvikmyndin hefði verið framleidd hér á landi hvíldi 

skylda til aldursmats á framleiðanda kvikmyndarinnar skv. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 62/2006. 

Ómögulegt væri að skilja ákvæðið á þann hátt að bæði framleiðandi og sýnandi beri ábyrgð. 

Loks sagði í bréfinu að 365 miðlar höfnuðu því að brot á lögum um fjölmiðla hefðu átt sér stað 

og krefðust þess að málið yrði fellt niður.  

 

 

3. 

Eftir að hafa fengið myndefnið í hendur var það mat fjölmiðlanefndar að efnið gæfi tilefni til 

frekari skoðunar á því hvort brotið hafi verið gegn 1. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla. 

Fjölmiðlanefnd ítrekaði erindi sitt til 365 miðla þann 12. nóvember sl. og veitti 365 miðlum 

færi á að koma að frekari athugasemdum og skýringum. Bréfinu fylgdi lýsing fjölmiðlanefndar 

á því dagskrárefni sem um ræddi:  

 

„Í auglýsingunni sjást menn meðal annars sparka í líkama annarra manna og veita þeim 

ítrekuð og þung höfuðhögg. Brugðið er upp myndbrotum þar sem skotvopnum er beint að fólki, 

auk þess sem sýnt er myndbrot af kynferðisathöfnum tveggja kvenna og meðferð fíkniefna.“  

 

Fjölmiðlanefnd benti á að framangreind atriði væru öll dæmi um efnisþætti sem ráða úrslitum 

við aldursmat á myndefni og valda því að efni er ekki talið við hæfi barna út frá alþjóðlegum 

skoðunarkerfum, líkt og Kijkwijzer-aldursmatskerfinu sem notað er við framkvæmd laga nr. 
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62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum.1 Nefndin vísaði 

jafnframt til skýringa við 1. mgr. 28. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum um fjölmiðla segi 

að við mat á því hvers konar efni falli undir 1. mgr. 28. gr. hljóti að verða byggt á viðmiðum 

sem notuð séu við framkvæmd laga nr. 62/2006.  

 

Fjölmiðlanefnd áréttaði að 365 miðlar bæru ábyrgð á sýningu nefndrar auglýsingar á Borgríki 

2 í sjónvarpi á grundvelli 28. gr. laga um fjölmiðla, jafnvel þótt ekki yrði talið skylt að 

aldursmeta kvikmyndina sjálfa eða kynningarefni hennar, út frá 2. mgr. 2. gr. laga nr. 62/2006, 

á þeim forsendum að hún væri eingöngu ætluð 16 ára og eldri.  

Það að kvikmynd sé framleidd hér á landi breyti engu um ábyrgð fjölmiðlaveitna sem miðli 

hljóð- og myndefni hér á landi, sbr. 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011.  

 

Í ljósi þess að auglýsingin hafi verið sýnd fyrir kl. 22.00 á laugardagskvöldi virtust 365 miðlar 

hafa metið hana hæfa til sýninga fyrir alla aldurshópa. Ítrekaði fjölmiðlanefnd óskir um 

rökstuðning 365 miðla fyrir því hvaða sjónarmið um vernd barna hafi legið því mati til 

grundvallar, með hliðsjón af 1. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla.  

 

 

4.  

Fjölmiðlanefnd fékk andsvör 365 miðla send með bréfi dags. 26. nóvember 2014. Þar sögðu 

365 miðlar:  

 

„af svarbréfi Fjölmiðlanefndar má ætla að nefndin hafi fallið frá þeirri skoðun, sem haldið var 

fram í bréfi nefndarinnar frá 13. október sl. að 365 hafi verið skylt að aldursmeta auglýsinguna 

um Borgríki II. Þrátt fyrir það er á því byggt að engu síður hafi 365 borið ábyrgð á því að 

aldursmeta auglýsinguna á grundvelli 28. gr. fjölmiðlalaga. Er þessi framsetning alveg 

furðuleg í því ljósi að hvergi í ákvæðum fjölmiðlalaga er talað um aldursmat á efni. 

Fjölmiðlanefnd verður, eins og önnur stjórnvöld, að gera sér grein fyrir að þau setja ekki lög, 

t.d. á þeim grundvelli að starfsmönnum þeirra finnist að eitthvað eigi að vera á einn veginn en 

ekki annan.“ 

 

Í bréfinu höfnuðu 365 miðlar því að þeim bæri skylda til þess að aldursmeta kvikmyndina eða 

auglýsinguna. Að mati 365 miðla hafi ekkert í auglýsingunni verið með þeim hætti að það gæti 

haft skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða siðferðilegan þroska barna og verði það að 

vera hafið yfir vafa að svo sé. 365 miðlar telji auglýsinguna ekki að neinu leyti frábrugðna ýmis 

konar öðru efni sem sýnt sé í sjónvarpi hér á landi.  

                                                           
1 NICAM, „Kijkwijzer. The Dutch Rating System for Audiovisual Productions“ (2009)  <www.kijkwijzer.nl> 

skoðað 27. nóvember 2014. 
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5. 

Fjölmiðlanefnd sendi 365 miðlum frummat nefndarinnar með bréfi dags. 17. mars 2015 þar 

sem farið var yfir helstu málsatvik og lagasjónarmið sem máli skipta við mat á því hvort 365 

miðlar hafi með sýningu auglýsingarinnar 4. október sl. brotið gegn ákvæði 1. mgr. 28. gr. laga 

um fjölmiðla nr. 38/2011, sbr. a-lið 2. mgr. 28. gr.  

Fjölmiðlanefnd áréttaði að skýrt hafi komið fram í bréfi fjölmiðlanefndar, dags. 13. október sl., 

að nefndin teldi að sýning kynningarstiklunnar úr Borgríki 2 á Stöð 2 Sport fyrir kl. 22:00 á 

laugardagskvöldi fæli hugsanlega í sér brot á 28. gr. laga um fjölmiðla um vernd barna gegn 

skaðlegu efni og að fjölmiðlaveitan bæri ábyrgð á því, sbr. ákvæði 2. mgr. 28. gr. að 

dagskrársetja allt efni, sem ekki telst við hæfi barna, á viðeigandi tíma. Til þess að unnt sé að 

ákvarða hvort heimilt sé að senda myndefni út í línulegri dagskrá fyrir kl. 22.00 á 

laugardagskvöldi þurfi eðli málsins samkvæmt að meta hvort efnið teljist við hæfi barna eða 

ekki. Að öðrum kosti verði slík ákvörðun ekki tekin út frá hlutlægum viðmiðum. 365 miðlar 

geti ekki vikið sér undan slíku mati með því að vísa til þess að kvikmyndin, sem auglýsingin 

vísar til, sé bönnuð börnum innan 16 ára og því hafi ekki þurft að aldursmeta auglýsinguna áður 

en tekin var ákvörðun um hvort hana ætti að sýna í sjónvarpi snemma kvölds.  

 

Með bréfinu vildi fjölmiðlanefnd ennfremur veita 365 miðlum færi á að koma að frekari 

sjónarmiðum vegna málsins.  Bent var á að niðurstaðan, sem fól í sér að um brot á 1. og 2. mgr. 

28. gr. laga um fjölmiðla væri að ræða, fæli  einungis í sér frummat fjölmiðlanefndar en ekki 

endanlega afstöðu nefndarinnar um það hvort 365 miðlar hefðu brotið gegn ákvæði 1. og 2. 

mgr. 28. gr. Tekið var fram að þær ályktanir sem tilteknar voru kynnu að breytast gæfu 

athugasemdir og skýringar 365 miðla tilefni til þess. Í bréfinu óskaði fjölmiðlanefnd jafnframt 

eftir upplýsingum um tekjur 365 miðla vegna útsendingar framangreinds dagskrárefnis en skv. 

4. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla skal við ákvörðun sektar m.a. taka mið af tekjum fjölmiðlaveitu 

af broti gegn ákvæðum laganna. Þess var óskað að sjónarmið og upplýsingar 365 miðla bærust 

fjölmiðlanefnd eigi síðar en 30. mars 2015.  

 

 

6. 

Svar 365 miðla barst fjölmiðlanefnd með bréfi dags. 31. mars 2015. Þar sögðu 365 miðlar að 

fjölmiðlanefnd hefði hafnað öllum rökum 365 í málinu og eftir að hafa gaumgæft málið geti 

365 miðlar fallist á að birting umræddrar auglýsingar hafi verið í andstöðu við ákvæði 

fjölmiðlalaga. Hafi verið brugðist við innan 365 miðla og hafi fyrirtækið innleitt verklag sem 

eigi að tryggja að slíkt hendi ekki aftur. Í bréfinu var vísað til óformlegs fundar 365 miðla með 

framkvæmdastjóra og lögfræðingi fjölmiðlanefndar 17. mars sl. þar sem 365 miðlar hafi látið í 

ljós vilja til að ljúka málinu með þeim hætti að 365 miðlar viðurkenndu brotið, tryggðu eftir 

bestu getu að sambærilegt brot ætti sér ekki aftur stað og að ekki kæmi til sektar í málinu. Í 

bréfinu ítrekuðu 365 miðlar ósk sína um að málinu yrði lokið með þeim hætti.  
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II.  

Málsatvik 

 

 

1.  

Efnisinnihald  

 

Fjölmiðlanefnd tók fyrst til skoðunar hvort efnið sem um ræðir geti talist við hæfi barna. Í 

skýringum við 28. gr., í frumvarpi því sem varð að lögum um fjölmiðla, segir að við mat á því 

hvaða efni falli undir bannreglur verði að horfa til viðmiða í öðrum lögum, svo sem laga um 

eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum nr. 62/2006. Í 1. mgr. 3. gr. þeirra 

laga er gerð krafa um að verklagsreglur um aldursmat styðjist við alþjóðlega viðurkennd 

skoðunarkerfi og fyrir liggur að aldursmatskerfið Kijkwijzer er það kerfi, sem ábyrgðaraðilar 

hér á landi, þ.m.t. 365 miðlar, hafa ákveðið að nota. Út frá skýringum við 28. gr. í frumvarpi til 

laga um fjölmiðla, er því eðlilegt að litið sé til hlutlægra viðmiða Kijkwijzer-

aldursmatskerfisins við túlkun og beitingu 28. gr. 

 

Eins og 365 miðlum er kunnugt um fer aldursmat efnis samkvæmt Kijkwijzer-

aldursmatskerfinu eftir því hvort efnið er metið við hæfi barna yngri en 16, 12, 9 eða 6 ára en 

ábyrgðaraðilar hér á landi hafa ákveðið miða við sömu aldursviðmið auk þess sem 18 ára 

aldursviðmið gildir einnig hér á landi. Efni merkt L er leyft öllum aldurshópum. Enginn 

greinarmunur er gerður á því í lögum um fjölmiðla hvort efnið hefur verið aldursmetið fyrir 6 

ára og yngri eða 16 ára og yngri.  

 

Sé efni aldursmetið í samræmi við Kijkwijzer-aldursmatskerfið veldur sýnilegt ofbeldi í 

myndefni því að sjónvarpsefnið fær sjálfkrafa aldursmat og er þar með ekki leyft til sýninga 

fyrir alla aldurshópa. Barnaefni sem inniheldur ofbeldi af einhverju tagi, þ.m.t. í teiknimyndum, 

fær að lágmarki aldursmatið 6. Á vefsíðu Kijkwijzer má finna umfjöllun um margvíslegar 

skaðlegar afleiðingar myndefnis sem inniheldur ofbeldi á börn.2 Á vefsíðu Kijkwijzer er einnig 

að finna upplýsingar um forsendur aldursmats, m.a. þegar myndefni inniheldur ofbeldi. Í stuttu 

máli eru forsendurnar eftirfarandi:  

 

L: Leyft öllum aldurshópum. Inniheldur ekkert ofbeldi. 

 

6: Ekki við hæfi barna yngri en 6 ára. Myndefni með þetta aldursmat getur innihaldið ofbeldi í 

kómísku samhengi, ef um teiknimynd er að ræða.  

 

                                                           
2 NICAM, „Kijkwijzer. The Dutch Rating System for Audiovisual Productions“ (2009)  

<http://www.kijkwijzer.nl/upload/zijbalk2/50_NICAMkijkwijzerGB_02_Overview.pdf> skoðað 27. nóvember 

2014. 
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9: Ekki við hæfi barna yngri en 9 ára. Myndefni með þetta aldursmat getur innihaldið 

óraunverulegt ofbeldi í ævintýra- eða fantasíuheimi. 

 

12: Ekki við hæfi barna yngri en 12 ára. Myndefni með þetta aldursmat getur innihaldið ofbeldi 

sem er raunverulegt, verulegt en leiðir ekki til alvarlegra áverka – ofbeldi sem er raunverulegt, 

óverulegt en leiðir til alvarlegra áverka - eða ofbeldi sem er óraunverulegt, verulegt og leiðir 

til alvarlegra áverka. Þá er myndefni sem inniheldur sýnilega vímuefnaneyslu og/eða 

kynferðislegar athafnir (án þess að um sé að ræða kynlíf eða klám) ekki talið við hæfi barna 

yngri en 12 ára.  

 

16 (og/eða 18 hér á landi): Ekki við hæfi barna yngri en 16 ára. Myndefni með þetta aldursmat 

inniheldur ofbeldi sem er raunverulegt, verulegt og leiðir til alvarlegra áverka. Innihaldi 

myndefni kynlíf eða klám er aldurstakmarkið jafnframt það hæsta sem völ er á, 16 eða 18 ára.  

 

Á það skal bent að fjölmiðlanefnd hefur ekki túlkað ákvæði 1. mgr.  28. gr. laga um fjölmiðla 

svo þröngt að undir það falli myndefni sem er bannað innan 6 ára aldurs, jafnvel þótt enginn 

greinarmunur sé gerður á efni sem fengið hefur aldursmatið „6“ og „16“  í 28. gr. laga um 

fjölmiðla. Ekki er að mati nefndarinnar hægt að gera sambærilega undantekningu þegar um 

myndefni er að ræða sem ekki er við hæfi barna yngri en 12, 16 eða 18 ára.  

 

Auglýsingastiklan var sýnd í auglýsingahléi dagskrárliðarins UFC Fight Night. Hún er 31 

sekúnda að lengd og í henni sjást örstutt myndbrot úr kvikmyndinni. Á meðal þess sem fyrir 

augu ber er beiting skotvopna (á 00.11, 00:21, 00:23 og 00:28 sekúndum myndskeiðs), þar með 

talið myndbrot þar sem skotvopni er beint að fólki með ógnandi tilburðum á 00.23 sekúndu. 

Bardagar, þar sem mönnum eru veitt höfuðhögg, sjást á 00:16-00:18 og einnig á 00:27 

sekúndum myndskeiðs. Á 00:26 sekúndu bregður fyrir fíkniefnum í tengslum við 

kynferðisathafnir tveggja fáklæddra kvenna. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Sambíóanna 

er Borgríki 2 „þriller“ (spennumynd) og bönnuð börnum 16 ára og yngri. 

 

Efni auglýsingastiklunnar og framsetning þess, þ.m.t. hljóð og klipping, er að mati 

fjölmiðlanefndar til þess fallin að vekja ótta hjá ungum og/eða viðkvæmum börnum. Ofbeldið 

er raunverulegt og verulegt en leiðir ekki til sýnilegra áverka. Samkvæmt áðurnefndum 

hlutlægum viðmiðum um forsendur við aldursmat leiðir þess háttar efnisinnihald að lágmarki 

til aldursmatsins „12“.  

 

Þess skal getið að fjölmiðlanefnd óskaði sérstaklega eftir mati NICAM í Hollandi, sem stendur 

að baki Kijkwijzer-aldursmatskerfinu, og er samningsaðili FRÍSK (Félags rétthafa í sjónvarps- 

og kvikmyndiðnaði). Niðurstaða mats NICAM var að ofbeldisatriði í þeirri kynningarstiklu sem 

um ræðir leiddu til 12 ára aldursmats.  
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Að mati fjölmiðlanefndar inniheldur nefnd auglýsingastikla úr kvikmyndinni Borgríki 2 því 

efni sem haft getur skaðvænleg áhrif á andlegan eða siðferðilegan þroska barna, í skilningi 1. 

mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla. 

 

 

2.  

Tímasetning 

 

Þá leit fjölmiðlanefnd til þess hvort myndefnið hefði verið dagskrársett á tíma við hæfi í ljósi 

efnisinnihalds, sbr. undantekningarákvæði a-liðar 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla. Litið var til 

þess hvenær útsending hófst, hvenær henni lauk og hversu líklegt var að ungir áhorfendur væru 

við skjáinn.  

 

Auglýsingastiklan var sýnd í auglýsingahléi sem gert var á útsendingu UFC Fight Night 4. 

október. Fyrir liggur að keppninni UFC Fight Night lauk fyrir kl. 21.00 og að auglýsingastiklan 

hafi því verið sýnd fyrir þau tímamörk vatnaskila kl. 22.00 sem miðað er við í a-lið 2. mgr. 28. 

gr. laga um fjölmiðla. Þar af leiðandi voru líkur á því  að börn væru að horfa. 

 

 

 

 

 

III. 

Niðurstaða 

 

 

1.  

Börn eiga rétt á því að njóta öryggis og verndar gegn skaðlegu efni í fjölmiðlum. Fjallað er um 

rétt barna til verndar gegn skaðlegu efni í 1. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Þar 

segir að óheimilt sé að miðla efni sem haft getur skaðvænleg áhrif á líkamlegan, andlegan eða 

siðferðilegan þroska barna, einkum og sér í lagi efni sem felur í sér klám og ofbeldi.  Ákvæði 

28. gr. tekur til hljóð- og myndmiðla og er byggt á 27. gr. hljóð- og myndmiðlunartilskipunar 

2010/13/ESB. Sambærilegt ákvæði er að finna í löggjöf nágrannaríkja, eins og Noregs, 

Svíþjóðar, Finnlands, Bretlands, Írlands, Hollands, Frakklands og Þýskalands. Fjölmiðlanefnd 

ber að stuðla sérstaklega að því að vernd barna samkvæmt fyrirmælum laganna sé virt, á 

grundvelli 1. mgr. 10. gr. laga um fjölmiðla  

 

Bæði í lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 og hljóð- og myndmiðlunartilskipuninni er gerður 

greinarmunur á efni sem getur haft alvarleg skaðvænleg áhrif og skaðvænleg áhrif á líkamlegan, 

andlegan eða siðferðilegan þroska barna. Óheimilt er með öllu að sýna efni sem getur haft 

alvarleg skaðvænleg áhrif í línulegri dagskrá, sbr. 3. mgr. 28. gr. Þegar um er að ræða efni sem 
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haft getur skaðvænleg áhrif eru gerðar undantekningar frá bannákvæði 1. mgr. 28. gr., þar á 

meðal sú undantekning að heimilt er að miðla efni sem haft getur skaðvænleg áhrif á börn, í 

línulegri dagskrá, eftir kl. 22 á föstudags- og laugardagskvöldum og eftir kl. 21 önnur kvöld 

vikunnar og til 5 á morgnana. Skilyrði er að á undan efninu sé birt skýr viðvörun og að efnið sé 

auðkennt með sjónrænu merki allan tímann sem því er miðlað, sbr. a-lið 2. mgr. 28. gr. Þessi 

regla hefur verið kölluð vatnaskilaákvæðið, þar sem skilgreind tímasetning markar „vatnaskil“ 

varðandi það hvenær heimilt er að sýna efni sem ekki er við hæfi barna. Einnig er gerð sú 

undantekning í lögum um fjölmiðla að heimilt er að miðla efni í línulegri dagskrá sem ekki er 

talið við hæfi barna að því gefnu að tryggt sé með viðeigandi tæknilegum ráðstöfunum að 

útsendingin nái ekki til barna, sbr. b-lið 2. mgr. 28. gr.  

 

 

2.  

Vernd barna gegn skaðlegu fjölmiðlaefni verður alltaf að vega og meta í ljósi annarra 

mikilvægra réttinda í lýðræðissamfélagi. Þar á meðal er réttur til tjáningarfrelsis, sbr. 73. gr. 

stjórnarskrár Íslands og 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Einnig ber að líta til ákvæða 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem m.a. segir að öll börn eigi rétt á því að vera 

fullgildir þátttakendur í samfélaginu og hafa aðgang að upplýsingum og efni af ýmsum uppruna 

í fjölmiðlum, frá eigin landi og erlendis frá, sbr. 17. gr. sáttmálans. Einnig segir í e-lið 17. gr.  

að aðildarríki eigi að stuðla að því að mótaðar verði viðeigandi leiðbeiningarreglur um vernd 

barns fyrir upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þess.  

 

Í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrár er gert ráð fyrir að takmarka megi tjáningarfrelsi að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Í því máli sem hér um ræðir er lagastoð til takmörkunar í 1. mgr. 28. 

laga um fjölmiðla sbr. 2. mgr. 28. gr. laganna. Þeir almannahagsmunir sem að baki búa eru 

vernd barns fyrir upplýsingum og efni sem skaðað getur velferð þess. Þá eru ákvæði 28. gr. og 

sambærileg ákvæði í löggjöf nágrannalanda talin samræmast lýðræðishefðum og sjónarmiðum 

um tjáningarfrelsi vegna þess að sýningar á efni, sem haft getur skaðvænleg áhrif á börn, eru 

ekki alfarið bannaðar í línulegri dagskrá, heldur eru gerðar þær undantekningar sem áður hafa 

verið raktar, sbr. a-og b-lið 2. mgr. 28. gr. Í skýringum við frumvarp það sem varð að lögum 

um fjölmiðla segir að þannig sé þess gætt að sjónarmið um vernd barna og ungmenna gegn 

skaðlegu efni skerði ekki tjáningarfrelsi.   

 

 

3. 

Á grundvelli alls framangreinds er það mat fjölmiðlanefndar að auglýsingastikla úr 

kvikmyndinni Borgríki 2 hafi innihaldið efni sem haft getur skaðvænleg áhrif á andlegan eða 

siðferðilegan þroska barna og að með því að sýna auglýsingastikluna í línulegri dagskrá fyrir 

kl. 22.00 laugardagskvöldið 4. október 2014 hafi 365 miðlar brotið gegn ákvæði 1. og 2. mgr. 

28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011.  
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Samkvæmt 1. mgr. 54. gr. laga um fjölmiðla leggur fjölmiðlanefnd stjórnvaldssektir á lögaðila 

vegna brota á 1.-2. mgr. 28. gr. Þó má falla frá sektarákvörðun teljist brot óverulegt eða af 

öðrum ástæðum er ekki talin þörf á beitingu sekta, sbr. 1. málsl. 5. mgr. 54. gr. Með vísan til 

þessa og til þess að 365 miðlar hafa fallist á að birting umræddrar auglýsingar hafi verið í 

andstöðu við ákvæði fjölmiðlalaga, sem og til þess að innan 365 miðla hefur verið komið upp 

verklagi sem á að tryggja að slíkt hendi ekki aftur, hefur fjölmiðlanefnd ákveðið að falla frá 

sektarákvörðun í málinu.  

 

 

 

IV.  

Ákvörðunarorð 

 

„365 miðlar ehf. brutu gegn 1. og 2. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 með sýningu 

auglýsingastiklu úr kvikmyndinni Borgríki 2 fyrir vatnaskil laugardagskvöldið 4. október 2015. 

 

Með vísan til 5. mgr. 54. gr. er fallið frá sektarákvörðun í máli þessu.“ 

 

 

 

Fyrir hönd fjölmiðlanefndar, 

 

   

 

 

 

Karl Axelsson     Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 

 

 

 

Hulda Árnadóttir 

 

 

 


