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Umsögn Félags fréttamanna við þingmáli 129, frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð 
sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum (bann við myndatökum og hljóðupptökum í 
dómhúsum).

Stjórn Félags fréttamanna varar við samþykkt frumvarps um bann við myndatökum og 
hljóðupptökum í og við dómhús landsins. Alþingi hefur hingað til borið gæfu til að hafna tillögum í 
þessa veru eða láta þær daga uppi og vonar stjórn Félags fréttamanna að sú verði einnig raunin í 
þetta skipti.

Ýmsar ástæður eru til að gjalda varhug við frumvarpinu. Ein er sú að það vegur að tjáningarfrelsi 
fjölmiðla. Hljóð og mynd er ómissandi hluti af fréttaflutningi og hefur verið áratugum saman. 
Samþykkt frumvarpsins hamlar fjölmiðlum í að draga upp raunsanna mynd af störfum dómstóla og 
þeim málum sem þar eru rekin hverju sinni. Þarna er einnig vegið að möguleikum þjóðar til að 
minnast sögu sinnar. Íslandssagan væri fátæklegri ef engar myndir væru til úr Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum, ef myndatökur hefðu verið bannaðar í eina skiptið sem landsdómur kom saman, ef 
engar væru myndirnar af réttarhöldum í málum sem tengjast hruninu.

Fréttastofa RÚV hefur á síðustu misserum óskað eftir því við dómara að banni við samtíma 
fréttaflutningi úr dómsal meðan á skýrslutöku stendur væri fellt úr gildi í einstökum málum og 
samtímafréttaflutningur heimilaður. Því hefur ávallt verið hafnað. Það er vísbending um að almennt 
bann í lögum við fréttaflutningi, eða í þessu tilviki myndatökum, verði algilt bann án undantekninga. 
Undanþáguákvæðið sem lagt er til í frumvarpinu er þar að auki bæði máttlaust og ekki skýrt út 
hvernig það virkar í framkvæmd. Hvenær á dómari að úrskurða um heimild til myndatöku? Í fyrirtöku 
áður en aðalmeðferð hefst? Við upphaf réttarhalda þegar allir eru komnir inn og búið að loka 
salnum? Síðar? Og hvaða gildi hefur ákvörðun dómara ef hver og einn málsaðili verður að samþykkja 
myndatöku af sér?

Á undanförnum árum hafa menn í valdastöðum verið ákærðir og í sumum tilfellum sakfelldir fyrir 
lögbrot, sumir þeirra dæmdir í fangelsi. Ef hugmyndin að baki þessu frumvarpi hefði verið í gildi er 
alls óvíst að þjóðin hefði fengið að sjá réttað yfir einhverjum valdamestu mönnum landsins í 
viðskiptalífi fyrir hrun. Borgarfulltrúi sem hrökklaðist úr embætti vegna uppljóstrana í fjölmiðlum 
hefði getað bannað myndatökur þegar réttað var yfir honum vegna skattsvika og peningaþvættis.

Eitt sem þingmönnum er hollt að hafa í huga við afgreiðslu þessa mál er að sakamál eru eðli málsins 
samkvæmt ekki einkamál málsaðila. Þvert á móti eru þau ekki höfðuð nema að lokinni rannsókn á 
meintu broti og þeirri niðurstöðu ákæruvaldsins að meiri líkur en minni séu á því að einstaklingur 
verði sakfelldur fyrir lögbrot. Hver og einn er saklaus uns sekt er sönnuð og þá grundvallarreglu 
réttarríkisins virði fjölmiðlar. Þeir sýna einnig almennt tillitssemi við málsaðila og vitni og ganga ekki 
lengra en málefnaleg ástæða er til í fréttaflutningi. Dómsmál geta eðli málsins samkvæmt verið erfið 
fyrir einstaklinga sem í þeim standa. Það er mikil einfeldni að halda að aðkoma fjölmiðla ráði þar 
mestu eða miklu um.



Öllu meira áhyggjuefni en myndatökur í og við dómstóla er að dómstólar hafa skipulega dregið úr 
upplýsingagjöf hin síðari ár og í vaxandi mæli varpað hulu leyndar yfir dómsmál. Áður voru birtar 
upplýsingar um dagskrá dómstóla þar sem kom ekki aðeins fram hverjir málsaðilar voru heldur einnig 
hvers konar dómsmál var um að ræða. (Nema í þeim málum þar sem málefnaleg ástæða þótti til að 
nafngreina ekki einstaklinga.) Í seinni tíð koma sífellt fram takmarkaðri upplýsingar og sífellt 
algengara verður að nöfn ákærðra eru afmáð. Þetta dregur mjög úr möguleikum fjölmiðla til að sinna 
eftirlitshlutverki sínu, bæði með dómstólum og öðrum valdhöfum í samfélaginu. Þetta hlutverk 
fjölmiðla er mikilvægt. Hér má nefna dæmi frá 2007 þegar fjölmiðill rak augun í nafn 
hreppsnefndarmanns og sveitarstjóra í dagskrá dómstóls. Eftirgrennslan leiddi í ljós að sá maður 
hafði gerst sekur um fjárdrátt í starfi sínu utan sveitarstjórnar og fengið skilorðsbundinn dóm fyrir. 
Félagar mannsins í sveitarstjórn fréttu ekkert af málinu fyrr en fjölmiðillinn hafði samband. Það varð 
til þess að rannsókn hófst á fjárreiðum sveitarfélagsins sem leiddi í ljós fjárdrátt mannins í opinberu 
starfi. Fyrir það hlaut hann annan dóm, óskilorðsbundinn. Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki og 
sérhver tilraun til að draga úr aðgengi þeirra að dómstólum dregur úr möguleikum þeirra til að sinna 
því hlutverki sínu.

Í lokin vill stjórn Félags fréttamanna lýsa vonbrigðum sínum með að nefndin hafi ekki boðið félaginu 
að senda inn umsögn um frumvarpið. Félag fréttamanna er annað tveggja fag- og stéttarfélaga 
fjölmiðlafólks á Íslandi. Það sætir furðu að aðeins er leitað álits annars þeirra. Félag fréttamanna 
hefur áður gert athugasemd við þetta í störfum þingsins.

Félag fréttamanna er reiðubúið að veita frekari upplýsingar eða álit ef þess er óskað.

Fyrir hönd stjórnar Félags fréttamanna

Brynjólfur Þór Guðmundsson


