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Fundargerð: 

Páll Þórhallsson fór yfir frumvarpsdrög til laga um ærumeiðingar 

• 1. gr. 

Fjallað var um hugtakið sök, hvort það sé betra að nota annað hugtak þar. Páll 

benti á að ef fjarlægja á hugtakið úr drögunum þá þarf einnig að fella brott eðli 

ummæla og aðstæðum að öðru leyti. Ákveðið var að halda hugtakinu sök inni í 

þeim drögum sem hópurinn mun skila af sér. 

Hörður vísaði til Hrd. 705/2015, nýr dómur um ummæli á facebook. Það athugast 

sérstaklega að með frumvarpsdrögunum er lagt til að fella niður b-lið 2. tölul. 242. 

gr. alm. hgl. Eftir það verður svona mál ekki mögulegt nema þá sem einkamál. 

Elfa fjallaði um nýtt mál frá Þýskalandi, sem fjallar um ummæli í garð 

þjóðhöfðingja. Um var að ræða lag þar sem snúið var út úr nafni þjóðhöfðingja 

Tyrklands. Ef frumvarpsdrögin ganga eftir verður ákvæði í íslenskum lögum um 

þjóðhöfðingja fellt úr gildi. 

Rætt um sönnunarkröfu i 1. mgr. 1. gr. frumvarpsdraganna. Páll upplýsti um að 

þessi háttur sé hafður á til að undirstrika að það sé nauðsynlegt að sá sem fyrir 

ummælum verður sanni fjárhagslegt tjón sitt. 

Páll gerði grein fyrir að hann velti fyrir sér hvað sé góð trú  í 3. tölul. 1. mgr. 1. gr. 

frumvarpsdraganna.  

• 4. gr. 

Ákveðið var að fella miskabætur til erfingja út úr frumvarpsákvæðinu. Eftir stendur 

eingöngu ómerking ummæla. 

• Þröstur benti á tölvupóst, dags. 23. maí 2016, um réttarfarsvernd og kælingaráhrif 

á tjáningarfrelsi. Hann hvatti Pál til að bæta við greinargerðina (almennar 

athugasemdir við frumvarpið) umfjöllun á grunni 10. gr. MSE um tjáningu sem er 

nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. Hann taldi mikilvægt að hafa þessa umfjöllun 

inni. Lagt til að hann bæti inn nýjum tölul. í umfjöllunina "í stuttu máli má 

endursegja... og meiðyrðamálum svo:".  

 



Þröstur fjallaði um tvö ný minnisblöð sem hann hafði sett inn á basecamp. 

• Minnisblað um tilefni og nauðsyn. Bætt hefur verið inn umfjöllun um Svíþjóð.  

• Minnisblað um innri uppljóstrun, sem hefur að geyma: 

o Tillögur að breytingum á lögum um umboðsmann Alþingis. 

o Tillögur að breytingum á lögum um Stjórnarráð Íslands 

o Tillögur að breytingum á starfsmannalögum 

o Tillögur um ákvæði sem fjalla um réttindi og skyldur starfsmanna 

sveitarfélaga 

 

Skil stýrihóps: 

• Næstu fundur verður haldinn mán. 13. júní, kl. 9-11. Fyrirhugað er að það verði 

síðasti fundur stýrihópsins, á honum verði afgreidd frumvarpsdrög hópsins og 

fundargerðir og undirritað skilabréf til ráðherra. 


