Eyðublað vegna kvörtunar
til fjölmiðlanefndar vegna meintra brota á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, 7. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 og/eða lögum um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum nr.
62/2006.

TIL UPPLÝSINGA
Eyðublað þetta skiptist í fjóra hluta:
Í 1. hluta er óskað eftir upplýsingum um þann sem leggur kvörtunina fram.
Í 2. hluta er óskað eftir upplýsingum um efni kvörtunar.
Vinsamlegast svaraðu spurningum í 3. hluta ef þú hefur lagt fram beiðni um
andsvar til fjölmiðils/fjölmiðlaveitu skv. 36. gr. laga um fjölmiðla og fjölmiðlaveitan hefur annað hvort ekki brugðist við beiðni þinni innan tilskilinna tímamarka (þriggja sólarhringa) eða synjað henni.
Vilji kvartandi njóta nafnleyndar þarf að haka í viðeigandi reiti í 4. hluta og
rökstyðja þá beiðni.
Nauðsynlegt er að fylla út alla viðeigandi reiti á eyðublaði þessu. Ef um er
að ræða kvörtun vegna framkvæmdar á 36. gr. laga um fjölmiðla um rétt til
andsvars verða afrit af skriflegum samskiptum við viðkomandi fjölmiðil/fjölmiðlaveitu að fylgja kvörtun til fjölmiðlanefndar.
Fjölmiðlanefnd hefur gefið út leiðbeiningar um kvartanir til fjölmiðlanefndar
og rétt til andsvara. Þar kemur m.a. fram hvernig meðferð slíkra kvartana er
almennt háttað hjá fjölmiðlanefnd og hvernig þær skulu settar fram.
Mælt er með því að þeir sem hyggjast leggja fram kvörtun til fjölmiðlanefndar
kynni sér leiðbeiningarnar áður en eyðublað þetta er fyllt út og kvörtun lögð
fram. Nálgast má skjalið á heimasíðu fjölmiðlanefndar.
Einnig má óska eftir því að fá skjalið sent í tölvupósti. Netfang fjölmiðlanefndar er postur@fjolmidlanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er 415 0415.
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1. HLUTI

KVARTANDI

Nafn:

Kennitala:

Lögheimili:

Sveitarfélag:

Sími:

Netfang:

Ef kvartandi er lögaðili (t.d. félag) skal greina stuttlega frá því hér hvers konar starfsemi hann stundar:
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2. HLUTI
EFNI KVÖRTUNAR
1. HVAR VAR EFNINU MIÐLAÐ?
Vinsamlega hakaðu í viðeigandi reit/reiti og tilgreindu þann fjölmiðil sem kvörtun beinist að.








Á Ríkisútvarpinu
RÚV
RÚV2
Rás 1
Rás 2
Rondó
ruv.is

Í ljósvakamiðli, öðrum en Ríkisútvarpinu (einkarekinni sjónvarps- eða útvarpsstöð.)
Nafn fjölmiðils:

Í prentmiðli.
Nafn fjölmiðils:

Á vefmiðli, öðrum en ruv.is
Nafn fjölmiðils:

2. HVENÆR VAR EFNINU MIÐLAÐ?
Dagsetning:

Nafn dagskrárefnis/ greinar / umfjöllunar :

3

Tímasetning, ef við á:

______________

Blaðsíðutal, ef við á:

______________
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3. NÁNAR UM EFNI KVÖRTUNAR

Vinsamlega hakaðu í viðeigandi reit:
 Kvörtunin varðar efni sem ég sá, las eða heyrði í fjölmiðlum en tengist mér ekki persónulega.
Öllum er heimilt að kvarta yfir meintum brotum á lögum um fjölmiðla til fjölmiðlanefndar. Fjölmiðlanefnd tekur einnig við kvörtunum vegna meintra brota á 7. gr. laga um Ríkisútvarpið, sem fjallar
um viðskiptaboð, og ábendingum um meint brot á lögum um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum nr. 62/2006.
 Kvörtunin varðar umfjöllun um mig og/eða myndir sem birtar voru af mér í fjölmiðli/fjölmiðlum.
Teljir þú að umfjöllun um þig hafi verið hlutdræg, röng og/eða að brotið hafi verið gegn friðhelgi
einkalífs þíns í fjölmiðlum getur þú lagt fram kvörtun til fjölmiðlanefndar.
4. LAGAÁKVÆÐI SEM KVÖRTUN VARÐAR
Hvaða lög/ lagaákvæði telur þú að hafi verið brotin með framangreindri fjölmiðlaumfjöllun?
Vinsamlegast hakaðu í viðeigandi reit.













reglur um hlutlægni í fréttum og fréttatengdu efni (26. gr.)
reglur um friðhelgi einkalífs (26. gr.)
reglur um tjáningarfrelsi (26. gr.)
reglur um bann við hatursáróðri og hvatningu til refsiverðrar háttsemi (27. gr.)
reglur um vernd barna (28. gr.)
reglur um tal og texta á íslensku (29. gr.)
reglur um aðgengi sjón- og heyrnarskertra að myndmiðlunarefni (30. gr.)
reglur um rétt til andsvara (36. gr.)
reglur um viðskiptaboð (VI. kafli laga um fjölmiðla og 7. gr. laga um Ríkisútvarpið)
reglur um flutning myndefnis (VII. kafli laga um fjölmiðla)
reglur um aðgang almennings að myndmiðlun frá þýðingarmiklum viðburðum (VIII. kafli laga
um fjölmiðla)

 lög nr. 62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum
 önnur lagaákvæði en að ofan greinir – vinsamlega tilgreinið viðkomandi ákvæði
______________________
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5. ATVIKALÝSING
Gefðu nákvæma lýsingu á atvikum og rökstyddu hvers vegna þú telur atvikið vera brot á lögum.

6. Er efni kvörtunar þinnar til meðferðar, eða hefur það verið til meðferðar, hjá íslenskum
dómstólum?

 Já
 Nei
Ef svarið er já, vinsamlegast skýrðu nánar:
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3. HLUTI
RÉTTUR TIL ANDSVARA
Vinsamlegast fylltu þennan hluta einungis út hafir þú lagt fram beiðni um andsvar til fjölmiðlaveitu skv.
36. gr. laga um fjölmiðla og fjölmiðlaveitan hefur annað hvort ekki brugðist við beiðni þinni innan tilskilinna tímamarka (þriggja sólarhringa) eða synjað henni.
Hvenær var beiðni um andsvar lögð fram til fjölmiðils/fjölmiðlaveitu? (dags./mán./ár)

Fékkstu svar frá fjölmiðlinum/fjölmiðlaveitunni innan þess tímaramma sem kveðið er á um í lögum um
fjölmiðla, þ.e. þriggja sólarhringa?

 Já
 Nei
Ef svarið er nei getur þú beint erindi þar að lútandi til fjölmiðlanefndar sem tekur ákvörðun um hvort þú
eigir rétt á að koma andsvörum á framfæri.

Eða
Var beiðni þinni hafnað án fullnægjandi rökstuðnings að þínu mati og vilt þú beina erindi þar að lútandi
til fjölmiðlanefndar?

 Já
 Nei
Ef svarið er já, vinsamlegast gerðu nánari grein fyrir erindi þínu og af hverju þú telur að rökstuðningur
fjölmiðlaveitunnar fyrir synjun sé ófullnægjandi:

6

FJÖLMIÐLANEFND

4. HLUTI
NAFNBIRTING / NAFNLEYND
Allar ákvarðanir fjölmiðlanefndar, sem teknar eru á grundvelli kvartana til nefndarinnar, eru birtar
opinberlega á vef hennar, www.fjolmidlanefnd.is, þar með talið nafn þess sem leggur kvörtunina
fram. Vilji kvartandi njóta nafnleyndar og hafi hann gildar ástæður fyrir því getur nefndin þó tekið
tillit til slíkra beiðna.
Vinsamlegast athugið að aðrar upplýsingar um kvartanda, þar með taldar heimilisfang, kennitala,
símanúmer og netfang, eru eingöngu ætlaðar fjölmiðlanefnd og verða ekki birtar opinberlega eða
afhentar til þriðja aðila.

Óskar þú eftir því að njóta nafnleyndar gagnvart þeim fjölmiðli sem kvartað er yfir, við meðferð málsins
hjá fjölmiðlanefnd?

 Já
 Nei
Ef svarið er já, vinsamlegast rökstyddu beiðni þína:

Óskar þú eftir því að njóta nafnleyndar, komi til þess að málinu ljúki með ákvörðun eða áliti sem birt
verður opinberlega á vef fjölmiðlanefndar?

 Já
 Nei
Ef svarið er já, vinsamlegast rökstyddu beiðni þína:

Dagsetning

Undirskrift
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