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Efni: Umsögn Birtings útgáfufélags ehf., kt. 620867-0129, um 198. mál, frumvarp 
tll laga um fjölmiðla.

Birtingur útgáfufélag ehf. hefur falið undirrítuðum lögmanni að koma á framfæri 
athugasemdum varðandi frumvarp til laga um fjölmiðla, Athugasemdir félagsins um 
frumvarpið í núverandi mynd lúta að 51. gr. þess um ábyrgð á riteftii.

51. gr. Abyrgð á ritefni.
Með framvarpinu er lagt til að ábyrgð á prentuðu efni verði breytt frá núgildandi lögum 
um prentrétt, nr. 57/1956. Einstaklingur mun samkvæmt frumvarpinu verða ábyrgur fyrir 
því efni, sem hann merkir sér, líkt og höfundur í gildandi prentlögum. Engu að síður er 
ekki eytt þeirri lagaóvissu, sem einkennt hefur fyrri mál er varða ábyrgð á prentuðu efiii, 
um það hvað sé nægileg nafngreining í skilningi laga. Dómstólar hafa meira að segja 
mötað þá reglu, að minna þurfí til að koma þegar um auglýsingar er að ræða heldur en 
ritað efni, þö engin augljös rök leiði til þeirrar niðurstöðu. Mættí í þessum efhum líta til 
ákvæðis 2. mgr. 10. gr. dönsku fjölmiðlalaganna, sem skilgreinir ítarlega hvenær 
nafngreining er nægileg. Ástæðulaust er að slík regla mótist hjá dómstólum.

Samkvæmt ftumvarpinu verður kaupandi auglýsingar ábyrgur fyrir efiii hennar, sem er 
vel. Hins vegar er rétt að vekja athygli á dómi Hæstaréttar í máli nr. 577/2008, en þar 
kom upp álitamál um hver sé í raun kaupandi auglýsingar, þ.e.a.s. sá sem pantar hana, sá 
sem greiðir fyrir hana, eða jafhvel einhver þriðji aðili, t.d. sá sem selur þá vöru eða 
þjönustu, sem er auglýst. Skilgreina mætti hver teljist kaupandi auglýsingar til að koma í 
veg fyrir réttaróvissu.

Þá er að mati félagsins lögð til mikiivæg breyting um ábyrgð á ritefiii. Verður nú kveðið 
svo á, að sé ritefiii haft beint eftir nafixgreindum einstaklingi beri sá, sem haft er eftir, 
ábyrgð á eigin ummælum, hafi hann samþykkt miðlun þeirra og sé annaðhvort



heimilisfastur hér á landi eða lúti íslenskri lögsögu á öðrum grundvelli. Þetta er eðlileg 
regla og samræmist nútímahugmyndum um tjáningarfrelsi, ólíkt gildandi lögum frá 1956, 
sem telja verður að samræmist ekki 73. gr. stjómarskrárinnar. Nokkrir blaðamenn 
Birtings útgáíufélags ehf. hafa á undanfömum árum þurft að sæta fébótaábyrgð vegna 
ummæla, sem þeir hafa birt orðrétt eftir viðmælendum sínum. Er nánar tiltekiÖ um að 
ræða eftirgreinda dóma:

Hrd. nr. 328/2008 (Vikumálið): í málinu var blaðamanni Vikunnar gert að bera 
fébótaábyrgð á ummælum viðmælanda síns, sem hún hafði réttilega eftir honum og til 
voru á upptöku.

Hrd. nr. 104/2009 (Byrgið): í málinu var blaðamanni DV gert að bera fébótaábyrgð á 
ummælum viðmælanda síns, sem hún hafði orðrétt eftir honum.

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur, í máli nr. E-5265/2009 (Strawberries): í málinu var 
blaðamanni DV gert að bera fébótaábyrgð á ummælum viðmælanda síns, sem hún hafði 
orðrétt eftir honum og til voru á upptöku.

Ef gildandi lög hefðu verið í samræmi við ákvæði frumvarpsins hefðu blaðamennimir 
ekki hlotið dóma fyrir meiðyrði og ekkí þurft að sæta því að greiða fébætur vegna 
skoðana viðmælenda sinna. Er ákvæðið því skref í rétta átt. Þó skulu hér gerðar nokkrar 
athugasemdir við ákvæðið eins og það bírtist í frumvarpinu.

f fyrsta lagi er í frumvarpinu notað orðalagið „haft beint eftir“. Hugsanlegt er, að 
dómstólar muni túlka þetta þröngt, þannig, að blaðamaður eigi á hættu að þurfa að sæta 
ábyrgð ef ekki er orðrétt haft eftir viðmælanda hans, sbr. t.d. dóm Héraðsdóms 
Reykjavíkur í máli nr. E-5265/2009, þar sem blaðamaður var talinn hafa fellt á sig ábyrgð 
vegna þess að hann birti á prenti viðtal samkvæmt hljóðupptöku, en hafði tekið út 
áhersluorðin „sko“ og „skilurðu“. Taldi dömstóllinn þetta nægja til að telja blaðamanninn 
vera höfund viðkomandi ummæla, þótt að öðru leyti hafi verið orðrétt haft eftir. I ríti Dr. 
próf. Páls Sigurðssonar, Fjölmiðlaréttur, er vikið að því hversu mikil orðalagsbreyting 
þurfi að vera til að ábyrgð færist af viðmælanda yfir á blaðamann. Er það niðurstaða 
hans, að ummæli þurfi að vera birt óbrengluð. Það sé efhisinnihaldið, sem skipti máli. Því 
er lagt tii að orðalagi greinarinnar verði breytt á þann hátt, að tekið verði út orðið 
„beint“, eða því sklpt út fyrir td. „réttilega44 og skýringar með þessari breytingu á 
frumvarpinu verði þær, að verið sé að taka af vafa um, að ekki sé gerð krafa um að 
ummæli séu orðrétt hÖfð eftir, heldur nægi að efnislega og óbrenglað sé rétt haft 
eftír, auk þess sem áfram verði iátið standa, að þetta sé háð því að viðkomandi aðili 
hafi samþykkt miðlun ummælanna.

í öðru lagi er gerð er athugasemd við það orðalag, að hafi enginn nafhgreint sig beri 
ritstjóri og/eða Qölmiðiaþjónustuveitandi ábyrgð. f dönskum lögum er skýrt að 
ritstjórinn einn er næstur í röðinni á eftir höfundi ummæla, enda stendur það honum næst 
að fylgjast með því efni sem birt er. Ástæðulaust er, að skapa réttaróvissu með þessu 
orðalagi „og/eða flölmiðlaþjónustuveitandi“. í dönskum lögum reynir ekki á ábyrgð 
útgefanda (fjölmiðlaþjónustuveitanda) nema ábyrgð verði ekki komið við eftir þeim



ákvæðum sem kveða á um ábyrgð höfundar og rítstjóra því næst. Mikilvægt er að þetta 
verði með sama hætti í íslenskum lögum, en ákvæðið eins og það er úr garði gert í 
frumvarpinu skapar réttaróvissu.

í  þriðja lagi er gerð mjög alvarleg athugasemd við þá málsgrein 51. gr. frumvarpsins, að 
fj ölmiðlaþj ónustuveitandi beri ábyi'gð á greiðslu stjómvaldssekta, fésekta og skaðabóta, 
sem starfsmanni hans kann að vera gert að greiða samkvæmt greininni. Þetta ákvæði er 
ekki í samræmi við meginreglu um ritstjómarlegt sjálfstæði. Frelsi eða sjálfstæði 
ritstjóma hlýtur að fylgja ábyrgð, en hér eru ritstjómir leystar undan raunverulegri ábyrgð 
á verkum sínum. Ekki er hægt að taka undir þau ummæli í frumvarpinu, að reglan vami 
því að fjölmiðlamenn stundi óheppilega sjálfsritskoðun með það í huga, að birting á 
umdeildu efni kunni að reynast þeim fjárhagslega þungbær og að reglan efli þannig 
tjáningarfrelsi og stuðli að lýðræðislegri umræðu. Öðru nær. Telja verður að útgefandi 
hafí meiri hvata til að hafa afskipti af ritstjóm en ella, ef hann er gerður fjárhagslega 
ábyrgur fyrir öllu því sem birtist í fjölmiðlum hans. Hann mun því mögulega vilja stöðva 
birtingu umdeilds efnis, sem að hans mati getur leitt til fébótaábyrgðar. Dómstólar kunna 
einnig að líta svo á, að í lagi sé að dæma blaðamenn til hárra fésekta, fyrst útgefendur 
þurfi hvort sem er að borga. Lagt er til að sú regla gildi, að fébótaábyrgð haldist í hendur 
við ábyrgð á efni og sá, sem er ábyrgur eftir lögunum, beri þannig sjálfur fébótaábyrgð ef 
efni brýtur í bága við lög. Ganga má út frá því að slíkt hvetji til ábyrgrar 
fjölmiðlaumflöllunar og auki ritstjómarlegt sjálfstæði.

Framangreind regla frumvarpsins gæti leitt til sömu þróunar umfjöllunar fjölmiðla og 
orðið hefur á netinu, en þá er átt við skrif nafhlausra bloggara á Netinu. I skjóli 
nafnleyndar eru þeir í raun ábyrgðarlausir af skrifum sínum, í fæstum tilvikum verður 
fullyrt að sú umræða sem þar birtist efli tjáningarfrelsi eða stuðli að lýðræðislegri 
umræðu. Ötækt er að koma á þessu fyrirkomulagi í öðrum miðlum. Samhliða þessu 
frumvarpi mætti hugleiða hvemig Alþingi getur komið böndum á þau ábyrgðarlausu 
skrif, sem birtast á netinu.

Loks er lagt til, þótt ekki tengist það beint umsögn um lagafrumvarpið, að við þetta 
tækifæri verði afnumin refsiábyrgð sú, sem kveðið er á um í almennum hegningarlögum, 
er varðar ærumeiðingar, sbr. ákvæði 234.-236. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. 
Á síðustu árum hafa í ríkjum Evrópu og víðar verið afnumin ákvæði, sem kveða á um 
refsiviðurlög við því að neyta tjáningarfrelsis, svo sem vegna birtingar efhis í fjölmiðlum, 
sem talið er ærumeiðandi. Samkvæmt almennum hegningarlögum liggur nú 
fangelsisrefsing við ærumeiðingum og þeim blaðamönnum, sem gerast brotlegir við 
ákvæðin, er skipað á bekk með afbrotamönnum. Lagt er til að þetta skref verði stigið með 
flölmiðlafrumvarpinu og að ærumeiðingar verði því ekki skilgreindar sem refsivert 
hegningarlagabrot.

Virðingarfyllst,
f.h. Birtings útgáfufélags ehf.
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