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Reykjavík, 3. maí 2019

Umsögn Blaðamannafélags íslands um:

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála, lögum um meðferð
sakamála ogjleiri lögum (skilvirkni og samrœming málsmeðferðarreglna) 783. mál

(Lagt fyrir Alþingi á 149. löggjafarþingi 2018-2019.)

Stjórn B laðam annafélags íslands þakkar allsherjar- og m enntam álanefnd A lþingis
fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að veita umsögn um ofangreint mál.

Stjórn B laðam annafélag íslands leggst alfarið gegn ákvæðum í frum varpinu sem varða 
frekari höm lur á fjölm iðla til að greina frá því sem fram  fer í réttarsölum  landsins og getur 
ekki látið hjá líða að lýsa furðu sinni á þessum tilraunum stjórnvalda til að leggja stein í götu 
þess að þinghald sé fyrir opnum  tjöldum . Það er grundvallaratriði í lýðræðisskipulagi að 
dóm svaldið sé sjálfstæ tt og stærsti þátturinn í aðhaldi að þessari grein ríkisvaldsins er að 
þinghald sé eins opið og nokkur kostur er og gagnsæi um m álsm eðferð tryggt m eð þeim hætti. 
Það er lykilatriði fýrir sakborninga og aðra þá sem þurfa að leita til dóm stóla og ekkert er jafn 
vel til þess fallið að tryggja réttaröryggi í samfélaginu.

D óm sm ál rata ekki í fréttir nem a þau séu fréttnæm og þau eru fréttnæm  vegna þess að 
þau varða m ikilvæga hagsm uni í sam félaginu í víðasta samhengi. Ffagsmunum hverra hefði 
það þjónað e f  um fjöllun um svonefnd hrunmál í Qölmiðlum hefði verið bundin þeim 
takm örkunum  sem greinir í frum varpinu? Klárlega ekki hagsm unum  íslensks alm ennings sem 
bar herkostnaðinn a f  vanhelgu klíkusam bandi viðskipta og stjórnm ála í íslensku samfélagi! 
Þegar horft er í baksýnisspegilinn til þessa tím a er það kannski einm itt yfirgengilegt siðleysið 
sem sker í augun. Ekkert er betur til þess fallið að vinna bug á siðleysi og klíkum yndunum  en 
gagnsæi og við höfum  ekki gagnsæið e f  við leggjum stein í götu um ræðunnar um fram  það 
sem brýna nauðsyn ber til. í frum varpinu er ekki rökstudd nauðsynin á þeim breytingum  sem 
þar eru boðaðar og þægindaram m i sakborninga, lögm anna eða dóm ara á sannarlega ekki að 
stýra för í þessum efnum. Litlum samfélögum er sérstaklega hætt við klíkum yndunum  a f 
augljósum ástæðum . Þar gilda önnur lögmál en í stórum samfélögum þar sem ijarlægðin er 
meiri. Þess vegna þurfum við sem samfélag að leggja sérstaka rækt við opna um ræðu og 
styrkja ijölm iðla í viðleitni þeirra að fjalla um m ikilvæg mál í íslensku sam félagi, þ.á.m. urn 
dóm sm ál. Eftir sem áður hefur svo dómari forsjá í sínum dómsal og getur lokað þinghaldi eða 
m ælt fyrir um takm arkanir á um ijöllun til að kom a í veg fyrir réttarspjöll telji hann rök standa 
til þess.
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Stjórn BÍ treystir því og trúir í ljósi fram angreinds og ekki síst þeirrar hörm ulegu 
reynslu sem við höfum  nýlega a f  hruninu að alþingismenn, reynslunni ríkari, láti ekki þessa 
ósvinnu ná fram að ganga. Jafnfram t er það ósk stjórnar BÍ að fá að kom a tyrir allsherjarnefnd 
til að gera betur grein fyrir sjónarm iðum  stjórnarinnar.

Union of lcelandic Journalists - Síðumúla 23, 108 Reykjavík. Tel. +354 553 9155, Telefax +354 553 9177 
E-mail: bi@press.is - Internet: http://www.press.is 

Member of International Federation of Journalists - Medlem af Nordiska Journalistförbundet

mailto:bi@press.is
http://www.press.is
mailto:bi@press.is
http://www.press.is

