
Reglur 24 – ÞÍNAR FRÉTTIR um ritstjórnarlegt sjálfstæði 
 

1. Fyrirtækið 24 miðlar ehf. er alfarið í eigu starfsmanna fjölmiðilsins. Í 
eigendahópi er ritstjóri, stjórnarformaður, framkvæmdastjóri og blaðamenn. 

 
2. Stjórn 24 miðla ehf. tryggir að ritstjórn starfi í hlutlausu umhverfi. 
 

3. Eigendur 24 miðla ehf. beita ekki miðlinum í eigin þágu og geta tengsla 
sinna séu þeir sjálfir til umfjöllunar. 

 
4. Blaðamenn skulu við ráðningu geta tengsla og hagsmuna sem gætu 
mögulega haft áhrif á ákveðin umfjöllunarefni sem yrðu til þess að draga í 

efa áreiðanleika eða gildi frétta af þeim málum. 
 

5. Í viðkvæmum málum er reglan að tveir heimildarmenn séu fyrir hverri 
frétt. þá skal þess gætt að gefa þeim sem um er fjallað færi á að svara fyrir 
sig og koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  

 
6. Blaðamenn gæta þess að vinna á vandaðan og faglegan hátt þegar 

fjallað er um uppruna og þjóðerni fólks. Ekki eru birt nöfn þolenda 
kynferðisbrota. 

7. Blaðamenn reyna að forðast í lengstu lög að valda aðstandendum slysa 

og andláta óþægindum eða skaða. 

8. Ritstjóri hefur yfirumsjón með ráðningu blaðamanna án aðkomu stjórnar.   

9. Ritstjóri 24  - ÞÍNAR FRÉTTIR ber ábyrgð á því efni sem birt er á 
fréttavefnum. 

10. Stjórn tryggir að blaðamenn 24 - ÞÍNAR FRÉTTIR starfi í heilbrigðu 
umhverfi, aðskildir frá auglýsingadeild fjölmiðilsins. 

11. Ritstjóri 24 svarar fyrir gagnrýni á miðilinn. 

12. Blaðamenn skulu sýna sérstaka aðgát þegar fjallað er um börn og 
sérstaklega í kynferðisbrotamálum. 

13. Ekki eru birt nöfn þolenda kynferðisbrota. 

14. Blaðamenn 24 - ÞÍNAR FRÉTTIR gæta þess að halda trúnað við 
heimildarmenn en hvetja þá til að koma fram undir nafni svo framarlega 

sem það setur þá ekki sjálfa í hættu. 



15. Ritstjórn virðir að vettugi allar hótanir sem ætlað er að koma í veg fyrir 
birtingu frétta. 

16. Brjóti starfsmaður reglur fjölmiðilsins er honum veitt skrifleg áminning. 
Undantekning er ef brotið er talið mjög alvarlegt.  

 

 


