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Umsögn Útgáfufélagsins Stundarínnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
kyrrsetningu, lögbann o.fl., nr. 31/1990, með síðari breytingum (lögbann á miðlun fjölmiðils).

Frumvarpið sem hér er til umfjöllunar felur í sér mikilvæga réttarbót fyrir almenning á Íslandi 
að því er varðar tjáningar- og upplýsingafrelsi, grundvallarskilyrði opinnar og upplýstrar 
umræðu í lýðræðisríki.

Um er að ræða eina þingmálið sem lagt hefur verið fram á Alþingi til að bregðast við þeirri 
fordæmalausu atburðarás sem átti sér stað í október 2017, þegar Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu setti lögbann á fréttaflutning Stundarinnar og Reykjavik Media af 
fjármálagjörningum þáverandi forsætisráðherra rétt fyrir Alþingiskosningar.

Á opnum fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með sýslumanni, starfsmönnum 
embættisins og fleiri gestum þann 19. október kom í ljós að embættið hafði ekki tekið tillit til 
laga og og reglna um lögmæt skilyrði þess að skerða fjölmiðlafrelsi þegar lögbannskrafa 
Glitnis Holdco gegn Stundinni var tekin fyrir. Þannig hafði einungis verið gætt að 
formskilyrðum en ekkert heildstætt mat farið fram á því hvort beiting lögbanns á fréttaflutning 
af fjármálum forsætisráðherra gæti talist nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélagi með tilliti til 
alþjóðlegra mannréttindareglna og tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar.

Stundin tekur undir það sjónarmið flutningsmanna, sem fram kemur í greinargerð 
frumvarpsins, að mat á lögmæti þess að skerða fjölmiðlafrelsi eigi betur heima hjá 
dómstólum en sýslumanni. Með áskilnaði um að lögbann verði ekki sett á upplýsingamiðlun 
fjölmiðla nema að undangengnum dómsúrskurði er stigið skref í átt að heilbrigðara 
fjölmiðlaumhverfi og jafnframt girt fyrir að atburðarás á borð við þá sem átti sér stað í 
nóvember síðastliðnum endurtaki sig. Í ljósi þess hvetur Stundin þingheim til að samþykkja 
frumvarpið.

Stundin varar við því að lögbannsbeiðni er vandmeðfarið úrræði, sérstaklega þegar kemur að 
heimild fjölmiðla til birtingar upplýsinga, og beiting lögbanns getur haft öfug og skaðleg áhrif:

1. Heimild til forvirks og fyrirbyggjandi banns á umfjöllun fjölmiðils er óþarft, þar sem önnur 
úrræði eru í lögum til að bregðast við lögbrotum. Það getur haft óafturkræfar afleiðingar fyrir 
lýðræðislega umræðu og skaðað traust almennings. Þar sem fyrir liggur að bannið getur 
einfaldlega verið heimilað af fulltrúa sýslumanni, sem ekki eru gerðar jafn strangar faglegar 
kröfur til og dómara, og varað þar með mánuðum saman, er áhættan af skaðlegum áhrifum 
slíkrar heimildar meiri en mögulegur ávinningur.

2. Lögbann á dreifingu fjölmiðla á upplýsingum stöðvar ekki dreifingu upplýsinga, því 
fjölmiðlar hafa ekki einokunarstöðu. Það sem lögbannið gerir er að færa dreifingu upplýsinga 
frá fjölmiðlum og í farveg án faglegrar meðhöndlunar upplýsinganna. Dæmi er um að 
markmið lögbanns geti verið að hindra, með fyrirbyggjandi hætti, birtingu upplýsinga sem 
varða bankaleynd eða persónuvernd. Slíkt lögbann og heimild til þess getur haft í för með sér 
að aðilar, sem telja rétt að koma upplýsingum á framfæri, komi gagnapökkum í heild sinni á 
framfæri á vefnum, til dæmis í gegnum alþjóðlegar síður líkt og Wikileaks, þar sem faglegum 
aðferðum blaðamennsku er ekki beitt til þess að greina á milli þess hvaða upplýsingar eiga



erindi til almennings og hverjar ekki, vanda framsetningu þeirra og setja þær í sanngjarnt 
samhengi. Lögbann getur þannig haft fælingaráhrif og hvatt til birtingar hrárra upplýsinga og 
þar með beinlínis unnið gegn markmiðum lögbannsheimildar í lögum.

3. Fjölmiðlar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir valdbeitingu sem getur falist í lögbannsbeiðnum. 
Fyrirvaralaus lögbannsbeiðni á skrifstofu fjölmiðils, eins og dæmi var um á skrifstofu 
Stundarinnar 16. október síðastliðinn, sem haft getur í för með sér þá niðurstöðu að fjölmiðill 
sé knúinn til að afhenda upplýsingar, sem geta afhjúpað heimildarmenn, getur haft 
afdrifaríkar afleiðingar fyrir traust almennings, og þá mögulegra uppljóstrara, gagnvart 
heimildavernd fjölmiðilsins. Eitt af grundvallaratriðum lýðræðis er að almenningur telji sig 
geta komið mikilsverðum upplýsingum á framfæri til fjölmiðla í skjóli nafnleyndar, til faglegrar 
og ritstjórnarlegrar úrvinnslu og mats.

4. Fjölmiðlar hafa skyldur gagnvart almenningi til að birta mikilvægar upplýsingar, til dæmis 
um hagsmunatengsl stjórnmálamanna og annað sem varðar almannahag, sem geta flokkast 
undir persónuupplýsingar. Starfsmenn fjölmiðla geta lent í valkreppu þegar þeim er meinað, 
með úrskurði fulltrúa sýslumanns, að birta upplýsingar, með óafturkræfum afleiðingum fyrir 
lýðræðislega umræðu. Fjölmiðlar geta þannig haft faglega, lýðræðislega og siðferðislega 
skyldu til þess að brjóta lögin.

5. Lögbann, sem samkvæmt lögum 31/1991 er „til bráðabirgða", getur verið óafturkræft í 
tilfellum fjölmiðla. Lögbann getur haft áhrif á val almennings í kosningum, þar sem 
almenningur á, að mati fjölmiðils, rétt og heimtingu á ákveðnum upplýsingum, sem 
fjölmiðlinum er bannað að veita og almenningi þar með meinaður aðgangur að.
Yfirstandandi lögbann á umfjöllun Stundarinnar um viðskiptahagsmuni og hagsmunaárekstra 
forsætisráðherra og fjölskyldu hans hefur varað í meira en fjórtán vikur þegar þessi umsögn 
er veitt og mun síðan að öllu óbreyttu geta varað mánuðum saman, og jafnvel fram á næsta 
ár, í órétti, þar sem lögbanni er lögum samkvæmt ekki aflétt við synjun á því við dómi ef 
stefnandi áfrýjar máli til æðra dómsstigs.
Í slíkum tilfellum er lögbann ekki bráðabirgðatilhögun heldur hefur það varanleg áhrif á 
tjáningarfrelsi og getuna til þjóðfélagsumræðu og val kjósenda. Slík valdbeitingarheimild ætti 
ekki að vera í höndum framkvæmdavaldsins og fulltrúa sýslumanns, heldur dómara.


