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Efni: Umsögn RÚV um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála (bann 
við myndatökum og hljóðupptökum í dómhúsum), 129. mál.

Með frumvarpinu er lagt til að ákvæði í núgildandi lögum um meðferð sakamála, þar sem segir að 
óheimilt sé að hljóðrita eða taka myndir í þinghaldi nema með undanþágu, verði útvíkkað og gildi 
jafnframt um dómhús í heild sinni og upptökur af aðilum máls á leið í dómhús (nema með samþykki 
þeirra).

Frumvörp sama efnis hafa all nokkrum sinnum verið lögð fram áður. Til að mynda lagði þáverandi 
dómsmálaráðherra fram frumvarp um dómstóla og meðferð einkamála (670. Mál) á 132. Þingi. Það náði 
ekki fram að ganga og var lagt fram aftur á 133. Þingi (496. Mál). Í það skipti var frumvarpið afgreitt úr 
nefnd sem þó gerði þá breytingatillögu að ákvæði um bann við hljóðupptökum og myndatökum í 
dómhúsum skyldi fellt brott. Í nefhdarálitmu segir „Meiri hlutinn bendir á að myndatökur í dómhúsum 
í óþökk þeirra sem þær beinast að eru ekki algengt vandamál þótt einstök tilvik hafi komið upp og telur 
því rétt að skoða málið betur.“

Tillagan kom fram sem þingmannafrumvarp á 141. Þingi (428. Mál) og náði ekki fram að ganga. Loks 
má benda á að í drögum að stjórnarfrumvarpi um breytingu á lögum um meðferð sakamála og dómstóla 
var gert ráð fyrir svipuðu ákvæði. Þar var þó gert ráð fyrir að dómstólasýslunni væri heimilt að setja 
reglur um heimild til myndatöku og hljóðritunar í húsnæði dómstóla. Með hliðsjón af 
grundvallarreglunni um sjálfstæði dómsvaldsins færi best á því að dómstólarnir sjálfir tækju ákvörðun í 
þeim efnum. Hætt var við að leggja frumvarpið fram. Frumvarp þetta sem nú er til umfjöllunar kom 
fram á tveimur síðustu þingum og gekk til nefndar í bæði skiptin en náði ekki fram að ganga.

Þann 16. mars 2018 skipaði forsætisráðherra nefnd um umbætur á löggjöf á sviði tjáningar-, fjölmiðla- 
og upplýsingafrelsis. Það skýtur skökku við að á sama tíma og stjórnvöld vilja efla tjáningarfrelsið og 
frelsi fjölmiðla þá komi fram hugmyndir um að hefta möguleika fjölmiðla til að fjalla um dómsmál og 
málefni dómstóla.

Vönduð umfjöllun um dómsmál er grundvallarþáttur í upplýstu lýðræðissamfélagi. Opin málsmeðferð 
dómstóla á að tryggj a að hægt sé að fylgj ast með því að allir nj óti réttlátrar málsmeðferðar og að j afnræði 
sé í málsmeðferð þeirra sem þangað leita. Umfjöllun fjölmiðla veitir dómstólum aðhald sem fellur að 
þessum markmiðum. Hún þjónar því til lengri tíma bæði hagsmunum sakborninga og annarra sem koma 
við sögu mála. Fréttir a f  málaferlum og sakamálum eru veigamikill þáttur í starfsemi fjölmiðla. Dæmi 
eru um að fréttastofa RÚV hafi sent út beint úr dómhúsi vegna dómsuppsögu í stóru máli. Í frásögn af 
máli verður ekki skilið á milli mikilvægis texta, hljóðs og myndar sem saman mynda sjónvarpsfrétt. 
Takmörkun á einum hluta hefur neikvæð áhrif á fréttina í heild. Fréttastofa RÚV hefur sett sér skýr 
viðmið um hvemig staðið skuli að umfjöllun um dómsmál og hefur átt gott samstarf við dómstóla og 
starfsfólk þeirra. Virtar hafa verið þær reglur sem gilt hafa í dómhúsum, m.a. um að ekki skuli tekið upp 
hljóð eða mynd í þingsölum eftir að dómþing hafa verið sett og ekki hefur verið gengið of nærri aðilum 
rnála.

Með algjöru banni á upptökur hljóðs og mynda í dómhúsum (ekki aðeins dómsölum) er gengið mun 
lengra en þörf krefur til ná fram markmiðum um þá vernd sem aðilar máls eiga að njóta í þesssu



sambandi. Dómhús eru vettvangur mikilvægs starfs fjölmiðla í samfélaginu. Í tengslum við dómsmál 
fara þar fram viðtöl við lögmenn málsaðila, sakborninga og opinbera sækjendur mála. Blaðamenn með 
upptökutæki og fréttamenn útvarps- og sjónvarpsstöðva munu ekki geta tekið þar viðtöl þrátt fyrir að 
viðmælendur séu fúsir til viðtals. Bannið mun jafnframt gera ljósmyndurum ókleift að sinna sínum 
skyldum.

Myndir af þeim sem tengjast dómsmáli; málsaðilum, lögmönnum og dómurum og öðru því sem fram 
fer í dómshúsi eru óaðskiljanlegur hluti frásagnar af málinu. Með því að banna myndatökur í dómhúsi 
eru settar óhóflegar hömlur á fréttaflutning sem ganga gegn hugmyndum um tjáningarfrelsi. Slíkt bann 
er til þess fallið að draga verulega úr umfjöllun um dómsmál og vitund almennings um það sem fram 
fer hjá dómstólunum. Dómsvaldið er ein þriggja stoða ríkisvaldsins. Álit þetta er ritað í þeirri trú að 
umfjöllun um dómstóla sé nauðsynleg og jákvæð í lýðræðissamfélagi. Með henni fái almenningur 
skilning á starfsemi þeirra og vitund um rétt sinn. Með vandaðri umfjöllun aukist tiltrú almennings á 
starfí dómstólanna öllum til heilla.

Spurningar vakna um ákvæði frumvarpsins þess efnis að myndatökur og hljóðupptökur af 
sakborningum, brotaþolum eða vitnum á leið í dómshús eða frá því séu bannaðar. Á þetta ákvæði 
eingöngu við um upptökur fjölmiðla eða mun þetta fortakslausa bann jafnframt ná til alls almennings 
með myndavélar og hljóðupptökutæki í snjallsímum? Hvenær er aðili máls á leið í dómhús? Verður 
bannað að taka myndir frá því viðkomandi leggur á bílastæði, til dæmis í miðborg Reykjavíkur, og þar 
til hann hefur gengið alla leið í dómhúsið? Í fljótu bragði virðist þetta ákvæði vanhugsað og 
óframkvæmanlegt.

Að lokum skal gjalda varhug við því að þrengt verði að möguleikum fjölmiðla til að fjalla um viðamikil 
og fréttnæm dómsmál. Ekki fæst séð að fjölmiðlar hafi misnotað það frelsi sem þeir hafa haft til að flytja 
fréttir a f dómsmálum hingað til. Upptökur í dómshúsum hafa hvort tveggja ótvírætt frétta- og 
heimildagildi í sögulegu samhengi.

Ríkisútvarpið leggst gegn samþykkt frumvarpsins.


