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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kyrrsetningu, lögbann o.fl.

Vísað er til erindis frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, frá 28. desember 2017, þar 
sem óskað var umsagnar Qölmiðlanefndar vegna frumvarps til laga um breytingu á lögum um 
kyrrsetningu, lögbann o.fl. (þingskj. 65 -  63. mál). Var þess óskað að undirrituð umsögn bærist 
eigi síðar en 24. janúar.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir því að ekki verði unnt að leggja lögbann á miðlun 
fjölmiðla án undangengins úrskurðar héraðsdóms. Tilgangur frumvarpsins er að tryggja að ekki 
verði mögulegt að stöðva miðlun fjölmiðils á efni án aðkomu dómstóla. Lagt er til í 
frumvarpinu að gerðarbeiðendur í slíkum málum þurfi að höfða mál á hendur þeim sem þeir 
telja að hafi brotið eða muni brjóta gegn lögvörðum rétti þeirra með athöfnum sínum.

Sjónarmið fjölmiðlanefndar

Tjáningarfrelsi er einn a f  hornsteinum lýðræðissamfélags og er sérstaklega mikilvægt þegar 
fjölmiðlar og blaðamenn eiga í hlut, þar sem réttur fjölmiðla til tjáningar tengist rétti 
almennings til upplýsinga. Þá er tjáningarfrelsi nátengt fjölmiðlafrelsi en án frjálsra fjölmiðla 
hefði almenningur takmarkaðan aðgang að upplýsingum og frjálsri, lýðræðislegri umræðu.

Tjáningarfrelsi fjölmiðla er þó ekki ótakmarkað og getur m.a. takmarkast a f  rétti þeirra sem um 
er fjallað í Qölmiðlum til friðhelgi einkalífs. Allar takmarkanir á tjáningarfrelsi verða að 
uppfylla þrjú skilyrði sem fram koma í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrár lýðveldisins íslands, þ.e. 
slíkar takmarkanir verða að byggja á lögum, þjóna lögmætu markmiði og uppfylla skilyrði um 
brýna nauðsyn og meðalhóf. Ákvörðun um lögbann á miðlun fjölmiðla kallar þannig á flókið 
hagsmunamat sem krefst sérþekkingar á mörkum tjáningarfrelsis og heimildum til 
takmörkunar á því.

Lögbann er í eðli sínu bráðabirgðagerð sem ætlað er að hindra ólögmætar athafnir með 
skjótvirkum hætti en dómstólar hafa endanlegt úrskurðarvald um lögmæti lögbannsgerða.
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Eins og fram kom á opnum fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis 19. október 2017 
er Qölmiðlanefnd þeirrar skoðunar að til greina komi að sú tálmun á tjáningarfrelsi Qölmiðla, 
sem felst í lögbanni á miðlun þeirra á fyrsta stigi, verði einnig ákvörðuð a f  dómstólum í stað 
sýslumanna, vegna sérstöðu fjölmiðla og mikilvægis tjáningarfrelsis þeirra í sérhverju 
lýðræðissamfélagi. í öllu falli telur Qölmiðlanefnd brýnt að ákvarðanir um lögbann á miðlun 
Qölmiðla á fyrsta stigi taki mið a f  sjónarmiðum um lýðræðis- og upplýsingahlutverk Qölmiðla 
og uppfylli lögbundin skilyrði um brýna nauðsyn og m eðalhóf við takmarkanir á tjáningarfrelsi 
þeirra. Það er mat ijölmiðlanefndar að þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu geti 
orðið til þess að styrkja stjórnarskrárvarið tjáningarfrelsi fjölmiðla og þar með upplýsingarétt 
almennings.

Fjölmiðlanefnd telur jafnfram t mikilvægt að við útfærslu lagafrumvarpsins verði sérstaklega 
gætt að því að hraða meðferð máls með það í huga að ríkir almanna- eða einkahagsmunir eða 
aðrir hagsmunir, sem kunna að búa að baki réttmætri lögbannsbeiðni, fari ekki forgörðum. Með 
tilliti til eðlis og tilgangs lögbannsgerða og þeirra hagsmuna sem slíkum gerðum er ætlað að 
vernda telur Qölmiðlanefnd koma til greina að héraðsdómari geti kveðið upp úrskurð um 
lögbann samdægurs eða allt að tveimur dögum eftir að lögbannsbeiðni kemur fram, án þess að 
mál séu sótt og varin munnlega.

Fjölmiðlanefnd telur auk þess koma til greina að víkka gildissvið frumvarpsins með þeim hætti 
það taki einnig til annars konar takmarkana á tjáningarfrelsi. Vel geti farið á því að allar 
ákvarðanir um bráðabirgðagerðir, sem takmarka tjáningarfrelsi á sviði Qölmiðla, bókmennta 
og lista, verði í höndum héraðsdómara.

Fyrir hönd Qölmiðlanefndar,

Halldóra Þorsteinsdóttir Elfa Ýr Gylfadóttir
Varaformaður Framkvæmdastjóri
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