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Efni: Utnsðgn um frumvarp til laga um fjölmfðla

Vísað er tií tölvupósts frá 16. mars 2010 þar sem að menntamálanefnd Alþingis óskaði eftir umsögn um 
fmmvarp til laga um fjölmiðla, 423. mál. Að ósk nefn.darmn er eftirgreint umsögn Lindarinnar, kristið 
útvarps, kt. 691194-2729. '

Frumvarpið, sem er afar efnismikið, snertir á fjölmörgum fletum fjölmiðlastarfsemi á íslandi. Að mörgu 
leyti er frumvarpið afar gott og skapar skýrari mynd um ábyrgð og skyldur íjölmiðla almennt og gagnvart 
almenningi. Frumvarpið tekur mikilvæg skref í átt að aukinni vernd gagnvart bömum og stendur vörð um 
hagsmuni almennings á mörgum sviðum. Þessu ber að fagna.

f umsögn þessari verður eingöngu fjallað um þær greinar frumvarpsins sem forsenda er til að gera 
athugasemdir við og leggja til breytingar á þeim. M.a. er um að ræða greinar sem þarfnast endurbóta 
vegna þess hve óljósar þær eru m.tt. hverskonar fjölmiðla greinarnar ná til. En einnig eru alvarlegar 
athugasemdir gerðar við greinar sem kunna að skekkja frjáísa samningsstöðu einkaaðila og greinar sem, 
þrátt fyrir að vera skref í rétta átt, brjóta í núverandi mynd í bága við mannréttindaákvæði 
stjómarskrárínnar.

Fjallað verður um athugasemdirnar í samræmi við efnisröð frumvarpsins.

17. gr. TJmsökn um Ieyfi til hljöð- og myndmiðlunar

Ákvæði frumvarpsins í i.lið 17. gr. lögbindur skyldur á herðar Qölmíðla að veita upplýsingar um 
einkaréttarlega samninga, þ.e.a.s. leyfa frá rétthöfum efhis sem útvarpað eða myndvarpað er. Þrátt fyrir að 
svipað ákvæði sé að fmna í núgildandi reglugerð verður að gera við það athugasemdir að í greininni er 
ekki skýrt tekið fram að rædd leyfi séu ekki forsenda útgáfu leyfis til hljóð- og myndmiðlunar. Eingöngu 
er fjallað um þá staðreynd í greinargerð með frumvarpinu en eðlilegra væri að sú staðreynd yrði lögleidd í 
i.lið 17. gr. beint.

Rökstuðningurinn sem gefin er með núgildandi orðalagi er að vemda rétt rétthafa, en ljóst er að löggjafinn 
þarf að huga jafht að réttindum fjölmiðla sem og réttindum réttahafa þess efnis sem Qölmiðlar miðla. 
Báðir eru aðilarnir einkaaðilar og óeðlilegt er að gera öðrum einkaaðilanum hærra undir höfði enda kann 
það að skekkja samningsstöðu aðila allverulega sem ætti að vera frjáls á almennum markaði. í



frumvarpinu er nú þegar réttindum rétthafa tryggð veruleg vernd í ákvæðum 60. gr. frumvarpsins um 
óheimila hagnýtingu jjölmiðlaefnis, en brot á þeirri grein varðar bæði stjómvaldssektum og refsingu. Því 
er jafiivel óþarft að tryggja þau enn frekar, en sé kosið að gera það með i.lið 17. gr. þarf að gera slíkt af 
meðalhófi með því að vekja athygli á því að umrædd leyfi séu ekki forsenda hljóð- og 
myndmiðlunarleyfis, enda kann fjöímiðill að geta starfað án þess að nota efni frá hópum rétthafa.

Þetta er sérstaklega mikiívægt þar sem ákveðin samtök rétthafa hafa reynt að beita ákvæðum 
reglugerðarinnar, sem ber svipað ákvæði og nú er lagt til að skuli lögleiða, óeðlilega í samningaviðræðum 
við Qölmiðla.

23. gr. -  Skýrslugjöf fjölmiðlaþjónustuveitanda

Ákvæði 23. gr. nær til íjölmiðlaþjónustuveitanda sem skv. 15. t l  2. gr. nær yfír hvern þann sem starfrækir 
fjölmiðil óháð eðli eða starfsemi þess fjölmiðils. Engu að síður snúa stafliðir 23. gr. aliir að efni 
skýrslunnar sem virðist eingöngu eiga að taka tií myndefnis (að undanskyldum staflið i).

í greinargerðinni með frumvarpinu er vísað til þess að greinin sé nauðsynleg til þess að yfirvöld geti aflað 
upplýsingar sem nota á til að uppfylla erlendar skyldur. Á þetta beint við um þá fjölmiðla sem miðla 
myndefni. Hinsvegar er þessi nauðsyn afar lítið rökstudd m.tt. annarra fjölmiðla og staflxðs i.

Með hliðsjón af fjölmiðlum öðrum en þeim sem nota myndefni verður að telja að verulega óljóst sé 
hverskonar upplýsingaskylda hvíli á þeim og verður að telja að sú íþyngjandi ráðstöfun sem að árleg 
skýrslugjöf til yfirvalda er verði að vera betur afmarkaðri og réttlætt. gagnvart þessum tiltelcna hóp 
íjölmiðla sem eingöngu þarf að skila skýrsíu í samræmi við stafiið i. Tilvísanir til alþjóðlegra 
skuldbindinga íslenska ríkisins að þessu leytx í greinargerð hafa lítið gildi þegar upplýsingaskyldan er 
jafn óljós og raun ber vitní.

Hér er því lagt til að önnur hvor eftxrfarandi lexðar yrði farin A) 23. gr. eins og hún er núna yrði 
takmörkuð við myndmiðla eða B) 23. gr. eins og hún er núna yrði takmörkuð við myndmiðla og við 
bætist ný grein sem að Qallar sérstaklega um að Fjölmiðlastofa geti aflað upplýsinga frá öðrum 
fjölmiðlum til að standa skil á upplýsingaskyldu íslenska rílcisins skv. alþjóðlegum skuldbindingum.

26. gr. Lýðræðislegar grundvallarreglur & 27. gr. Bann við hatursáróðri

Þar sem að ofannefhdar greinar tengjast óumdeilanlega verður fjallað um þær sameiginlega.

í 26., og 27. gr. frumvarpsins er bæði staðið vörð um. lýðræðisíegt tjáningarfrelsi í fjölmiðlum en það 
tjáningarfrelsi er að sama skapi takmarkað, Er báðum ákvæðum frumvarpsins fagnað enda er um að ræða 
afar málefhaleg sjónarmið sem standa að baki ákvæðunum. Hinsvegar verður að gera alvarlegar 
athugasemdir við framkvæmdina sem fyrirhuguð er í tengslum við þessi ákvæði en hún brýtur í bága við 
stjómarskrámia.

í stjómarskránni segir í 73. gr. í tengslum við vernd tjáningarfrelsxsins:



73. gr. Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfœringar.
Hver maður á rétt á að láta í Ijós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þœr fyrir dömi. 

Kitskoðun og aðrar sambœrilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða.
Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða Öryggis ríkisins, til 
verndar heilsu eða siðgœði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þœr 
nauðsynlegar og samrýmist lýðrœðishefðum.

Vakin er sérstök athygli á 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar sem segir: “Hver maður á rétt á að láta í Ijós 
hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þœr fyrir dómi

Ef litið er til 54. gr. frumvarpsins er stjómvaldsstofnuninni Fjölmiðlastofan veitt vald til þess að ákvarða 
hvenær 26. gr. og 27. gr, hafa veríð brotnar og ef að Fjölmiðlastofan kemst að slíkri niðurstöðu getur hún 
tekið ákvörðun um að leggja stjómvaldssektir á seka fjölmiðla. Þetta þýðir að fjölmiðlar eða þeir sem bera 
ábyrgð á starfsemi þeirra samkvæmt lögunum eru látnir bera ábyrgð á hugsunum sínum, þ.e.a.s. bera 
ábyrgð á tjáningu sinni frammi fyrir stjórnvöldum, en ekki dómi eins og stjórnarskráin kyeður skýrt á um. 
Þetta brýtur í bága víð stjómarskránna. Þegar kemur að takmörkunum á tjáningarfrelsinu er um að ræða 
grundvallar mannréttindi og báðar greinamar sem eru afar matskenndar snerta þessi réttindi. í 26. gr. má 
vel lesa skyldur á herðum fjölmíðla um að hvetja til og viðhafa ákveðnar skoðanir og 27. gr. leggur bann 
víð ákveðnum tjáningum. Hvar mörkin liggja á broti skv. þessum greinum er spurning sem dómstólar 
verða að svara, ekki stjómvöld ef marka má ákvæði stjómarskrárinnar.

Verður því að leggja til að umrædd ákvæði geti ekki orðið grundvöliur ákvörðunar um að beita ^ölmiðli 
stjómvaldssektum, heldur verði að breyta ákvæði 54. gr. (eða 26, gr. og 27. gr.) á þann hátt að brot á 
þessum tilteknum greinum geti orðið til þess að Fjölmiðlastofa höfði mál gegn viðkomandi fjölmiðli.

52. gr. Bann við miölun hljöð- og rayndefnís og afturköllun hljóð- og myndmiðlunarleyfis

Athugasemdir eru gerðar við víðtækt vald Fjölmiðlastofu skv. 52. gr.? en þetta vald er sérstaklega víðtækt 
þegar haft er liliðsjón af þvx að ákvarðanir Fjölmiðlastofu (m.a. um stjómvaldssektir sem á þessu sviði 
kunna að vera verulega íþyngjandi) em fuíinaðar úrlausnir og ýmsar ákvarðanir stofunnar kunna að snerta 
tjáningarfrelsi Qölmíðla. í greinargerð með lögunum er vísað til þess að 52. gr. sé ekki ný af nálinni og að 
x útvarpslögum sé svipað ákvæði. Ákvæði útvarpsiaga eru þó mun takmarkaðri heldur en tillagan að baki 
52. gr., en útvarpslögin kveða á um heimild til banns í tiivikum ætlaðs brot á VI. kafla útvarpslaganna 
sem snúa eingöngu að auglýsingum, Qarsölu og kostun en ekki heimild til banns á hverskonar efni sem 
kann að vera andstætt lögum.

Ákvæði 52. gr. er hinsvegar mun víðtækara bann og er í rauninni um að ræða lögmælta ritskoðun eða 
jafnvel má jafna heimild ákvæðisins við framsal lögregluvaids til Fjölmiðlastofu sem getur bannað efni ef 
það er mat stofunnar að efnið fari í bága við eáihver þeirra fjölda laga sem Alþingi hefur sett, þetta getur 
vart talist heimilt. Grundvöllur tjáningarfrelsis ákvæðis stjómarskrárinnar er að tjáningu megi ekki, nema 
í afar sérstökum tilvikum, banna fyrirfram heldur er meginregian sú að aðilar beri ábyrgð á tjáningu ög 
hugsunum sínum eftir á, þ.e.a.s. eftir að miðlun hefiir átt sér stað. Það að veita stjómvöldum heimiid til að 
banna miðlun efnis fyrirfram er ekkert annað en ritskoðun, sér í lagi þegar svona ákvæði er ekki



takmarkað efnislega að neinu leyti en skv. áður greindri 73. gr. stjórnarskrárinnar má tjáningarfrelsinu 
aðeins setja skorður með íögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði 
manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 
lýðræðishefðum. Að heimila fyrrgreinda ritskoðun Fjöímiðlastofu á grundvelli mats stjómvaldsins á því 
hvort að efnið sé andstætt lögum brýtur gegn tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar (vísað er tií 
ofangreindra umræðu um 25. gr. og 26. gr. laganna).

Er því lagt til að greininni verði sleppt úr frumvarpinu eða að greinin gangi í gegnum afar miklar 
breytingar með hliðsjón af því að takmarka heimildir Fjölmiðlastofu all verulega. Eðlilegast væri að 
dómstólar mætu það hvenær rétt er að heimila bann eða takmarka miðlun efnis í fjölmiðlum vegna brota 
þeirra á lögum.

Frumvarpið snertir greinilega ýmsa fíeti tjáningarfrelsisins og skapar víða takmarkanir á þessu 
stjómarskrárvarða frelsi sem að íjölmiðlar upp til hópa standa vörð um. Hverskonar takmarkanir í þessa 
vem verður að vanda verulega og gera í samræmi víð stjórnskipan landsins. Vonast er til þess að vel verði 
tekið í ofangreinda umsögn og að athugasemdir þær sem hér hafa veríð tíundaðar verði gaumgæfilega 
teknar til skoðunar og eftir þörfum inníeiddar í lögin.


