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Útdráttur 

Í júlí 2012 var kennara á Akureyri sagt upp starfi eftir að hann birti á bloggsíðu sinni 

meiðandi ummæli sem beindust að samkynhneigðum og transfólki. Kennarinn taldi að þarna 

væri vegið að stjórnarskrárvörðum rétti hans til tjáningarfrelsis. Í kjölfarið urðu miklar 

umræður í samfélaginu þar sem fólk skiptist í fylkingar. Sumir töldu að hart væri vegið að 

tjáningarfrelsi kennarans á meðan öðrum fannst réttlætanlegt að skerða tjáningarfrelsi hans til 

að hlífa nemendum. Tjáningarfrelsi er talin ein af grunnstoðum lýðræðislegs samfélags en 

helst reynir á það þegar fram koma umdeildar skoðanir.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða mannréttindahlið málsins og hvort fella 

megi þessa takmörkun undir þau ströngu skilyrði sem sett eru fyrir því að tjáningarfrelsi séu 

settar skorður. Það er ekki langt síðan tjáningarfrelsið, í þeirri mynd sem það er í dag, var 

tekið upp í íslensku stjórnarskránna og verður þróun tjáningarfrelsis á Íslandi skoðuð. Mál 

kennarans verður skoðað eins og mögulegt er en þegar ritgerðin var skrifuð var Akureyrarbær 

enn bundinn þagnaskyldu um málið, þannig að ritgerðin byggir, að mestu, á upplýsingum frá 

kennaranum sjálfum sem birtust í fjölmiðlum. Inntak tjáningarfrelsisákvæðis 

stjórnarskrárinnar verður skoðað sem og ákvæði mannréttindasáttmála Evrópu. Innlend lög 

sem setja tjáningarfrelsinu hömlur verða skoðuð og litið verður til dómaframkvæmda 

mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar. 

 

 

Abstract 

In july 2012 a teacher in Akureyri lost his job because of comments regarding homosexuals 

on his personal website. The teacher believed that his dismissal violated his constitutionally 

protected right to freedom of expression and this started a lot of discussion in the community 

which divided people between those who supported the teacher and those who did not. 

Freedom of expression is considered one of the foundations for a democratic society and can 

be considered most important in respect of communication of ideas that are not widely 

supported in the society.   

 The main focus of this thesis is to look at the human rights aspects of this case and 

whether or not the limitation on the teacher’s speech can be acceptable according to 

applicable law. Freedom of expressions has not always carried the importance it now has 

under the Icelandic constitution and the thesis will describe the development of this right. The 

case will be examined based on currently available information but at the time of writing, the 

Akureyri town council is still bound to confidentiality  so the available facts on the case come 

mostly from the teacher himself and through the media. The meaning of freedom of 

expression will be examined both under the Icelandic Constitution and under the European 

Convention of Human Rights. Icelandic laws that restrict the freedom of expression will be 

examined as well as judgments from the European Court of Human Rights and the Icelandic 

Supreme Court. 
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Formáli 

 

Þau réttindi sem frelsi til tjáningar veitir eru með mikilvægari réttindum borgara í 

lýðræðislegu samfélagi. Án tjáningarfrelsis er grundvöllur lýðræðislegs samfélags rýrður. 

Frjálslynd öfl börðust lengi gegn tilhneigingu stjórnvalda og kirkjuvalds til að reyna að hefta 

prentfrelsi og ritskoða prentað mál en prentfrelsistilskipun var leidd inn í íslensku 

stjórnarskránna 1855. Lengi vel var einungis fjallað um prentfrelsi í stjórnarskránni. Árið 

1995 var tekið upp ákvæði um tjáningarfrelsi með þeim breytingum sem þá voru gerðar á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Tíunda grein Mannréttindasáttmála Evrópu var þá höfð 

til hliðsjónar. Telja má að tjáningarfrelsið skipti jafnvel mestu máli þegar kemur að því að 

birta umdeildar skoðanir. 

 Í júlí 2012 var kennara á Akureyri sagt upp starfi á grundvelli meiðandi ummæla sem 

hann lét frá sér á bloggsíðu sinni og beindust að samkynhneigðum og transfólki. Þarna taldi 

kennarinn að þau mikilvægu réttindi sem stjórnarskráin tryggði honum til tjáningarfrelsis 

væru brotin. Mikil umræða varð í samfélaginu um málið og skiptist fólk í tvær fylkingar. 

Annarsvegar þá sem voru sammála kennaranum og töldu að ekki mætti setja tjáningarfrelsi 

hans skorður með þessum hætti og hinsvegar þeir sem fannst það ekki sæmandi stöðu hans 

sem kennara að láta frá sér svona ummæli á opinberum vettvangi. Þetta mál vakti áhuga 

höfundar og er kveikjan að þessari ritgerð. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða mannréttindahlið málsins en ekki verður 

farið í stjórnsýsluhliðina. Ætlunin er að skoða, með hliðsjón af máli kennarans, hvaða skilyrði 

þurfi til þess að heimilt sé að takmarka tjáningarfrelsið og hvort hægt sé að fella þá 

takmörkun sem hann varð fyrir undir heimilar takmarkanir. Mál kennarans verður skoðað en 

hafa verður í huga að þegar þessi ritgerð var skrifuð þá var Akureyrarbær enn bundinn 

þagnarskyldu um efnið og úrskurður innanríkisráðuneytisins í málinu var ekki kominn. 

Umfjöllun um málið er því að mestu byggð á ummælum frá kennaranum sjálfum úr 

fjölmiðlum. Inntak tjáningarfrelsisins verður skoðað og þá sérstaklega litið til 

Mannréttindasáttmála Evrópu, mannréttindaákvæða Stjórnarskrár Íslands og annarra íslenskra 

laga sem setja tjáningarfrelsinu skorður. Síðan verður litið til dómaframkvæmda 

Mannréttindadómstóls Evrópu og Hæstaréttar Íslands í málum sem fjalla um brot gegn 

tjáningarfrelsi. 
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Ég vill þakka eiginkonu minni Margréti Lilju Gunnarsdóttur, sem hefur verið mér samferða í 

gegnum námið, fyrir þolinmæði og stuðning sem hún hefur sýnt. Það reyndist okkur vel að 

vera saman í námi en það gerði okkur m.a. kleyft að ræða lögfræðileg málefni, sem náminu 

tengjast, á jafnræðisgrundvelli heima fyrir. Börnum mínum Ragnari Aage Snorrasyni og 

Öddu Sif Snorradóttur vil ég þakka þolinmæði sem þau sýndu okkur á meðan við lukum 

náminu á Akureyri, langt frá ömmum, öfum og öðrum ættingjum sem þeim þykir vænt um. 

Leiðbeinanda mínum Dr. Rachael Lorna Johnstone þakka ég kærlega þá aðstoð og leiðsögn 

sem hún veitti mér við þessi skrif. Íslenskufræðingnum móður minni Guðnýju Sif Jónsdóttur 

vil ég þakka kærlega fyrir allan þann tíma sem fór í yfirlestur á ritgerðinni og fyrir alla þá 

aðstoð sem hún og Halldór Eyþórsson fósturfaðir minn, tengdaforeldrar mínir og aðrir veittu 

okkur með því að létta undir og passa börnin þegar þurfti. Föður mínum Áka Snorrasyni 

þakka ég allan þann móralska stuðning sem hann hefur veitt mér í gegnum námið. Þar að auki 

vil ég þakka öllum þeim sem að hafa komið að námi mínu að einhverju leiti, þar á meðal 

kennurum og öðrum. 
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1 - Inngangur 

Í júlí 2012 var kennara á Akureyri sagt upp starfi sínu á grundvelli meiðandi ummæla sem 

hann lét frá sér á bloggsíðu sinni og snérust gegn samkynhneigðum. Kennarinn sagði að nú 

væri lokið ferli sem hafist hefði árið 2010 en þá hefði Akureyrarbær farið fram á að hann 

hætti að birta frjálslega skoðanir sínar í bloggheimum og gæti þannig ekki, að hans mati, nýtt 

stjórnarskrárvarinn rétt sinn til tjáningarfrelsis. Þetta olli miklum umræðum í samfélaginu og 

fólk skiptist í fylkingar þar sem sumir töldu að vegið væri of hart að tjáningarfrelsi kennarans 

á meðan aðrir töldu það vítavert af kennara að láta frá sér ummæli eins og þau sem deilt var 

um og því réttlætti það í þessu tilviki, ákveðna skerðingu á tjáningarfrelsi hans og því væri 

brottvikning réttlætanleg.  

Vernd mannréttinda á Íslandi var aukin umtalsvert þegar Mannréttindasáttmáli Evrópu 

(héðan í frá MSE) var innleiddur með lögum nr. 62/1994 og þegar mannréttindakafli 

stjórnarskrárinnar (héðan í frá stjskr.) var endurskoðaður árið 1995. Árið 1953 höfðu 

Íslendingar skuldbundið sig að þjóðarrétti til þess að hlíta MSE frá 1950. Hinsvegar beittu 

íslenskir dómstólar mannréttindasáttmálanum ekki í dómsmálum á Íslandi fyrr en eftir að 

ríkið var búið að tapa málum fyrir mannréttindastofnunum Evrópuráðsins í Strassbourg, enda 

töldu þeir að sáttmálin hefði ekki verið lögtekin á Íslandi.
1
 Sjá má dæmi um það í Hrd. 1987, 

bls. 356 (273/1986) en þar segir dómstóllinn: „Ákvæðum 6. greinar Evrópusamnings um 

verndun mannréttinda og mannfrelsis, sbr. auglýsingu nr. 11 frá 9 febrúar 1954 hefur ekki 

verið veitt lagagildi hér á landi. Breyta þau því ekki þeirri lögbundnu skipan sem að framan 

var greind.“ 

Frá og með árinu 1990 fór framkvæmd íslenskra dómstóla hinsvegar að breytast í 

tengslum við mannréttindasáttmálann og reið Hæstiréttur þar á vaðið. Má skoða Hrd. 1990, 

bls. 266 (460/1989) því til stuðnings en þar taldi Hæstiréttur að skýra bæri innlend 

lagaákvæði með tilliti til mannréttindasáttmálans.
2
 Ein af greinum sáttmálans sem skiptir 

lykilhlutverki í lýðræðislegri skipan aðildarríkja Evrópuráðsins er 10. gr. MSE sem fjallar um 

tjáningarfrelsið en inntak ákvæðisins hefur rýmkað með dómaframkvæmd 

                                                 
1
  Hörður Einarsson: „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi - sérstaklega í umræðum um almenn málefni“, bls. 485.  

2
  Ibid. 
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Mannréttindadómstóls Evrópu (héðan í frá MDE). Fyrsti áfellisdómur MDE gegn Íslandi 

snérist einmitt um brot gegn 10. gr. sáttmálans.  

Þó að fjallað hafi verið um tjáningarfrelsið í íslensku stjórnarskránni frá 1874 að 

einhverju leiti þá er áhugarvert að skoða hvernig tjáningarfrelsið hefur þróast vegna þess að 

lengst af var einungis um prentfrelsi að ræða. Þannig varð mikil breyting á vernd 

tjáningarfrelsis í íslenskum lögum þegar mannréttindasáttmálinn var lögfestur með lögum nr. 

62/1994 og með þeim breytingum sem fylgdu á eftir á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.
3
 

Hér í þessu riti verður leitast við að skoða hvort og hvenær takmarkanir á tjáningarfrelsi 

séu heimilar með sérstakri hliðsjón af máli Snorra Óskarssonar, kennara á Akureyri og 

safnaðarhirðis Hvítsunnukirkjunnar á Akureyri. Farið verður yfir mál Snorra eftir bestu getu 

en þegar þetta er skrifað var Akureyrarbær enn bundinn þagnarskyldu og var því einungis 

hægt að byggja á umfjöllun úr fjölmiðlum en vegna þagnarskyldunnar er umfjöllunin 

einungis frá Snorra sjálfum að því leiti sem hún kemur frá aðilum. Hafa ber í huga að í þessu 

riti er lögð áhersla á mannréttinda þáttinn á þessu máli en stjórnsýslu hliðin væri verðugt efni 

í heila ritgerð í viðbót. Þau mannréttindalög sem eiga við verða skoðuð, þá sérstaklega 10. gr. 

MSE. og 73. gr. stjskr. sem byggir á fyrri greininni. Saga verndar tjáningarfrelsis á Íslandi 

verður skoðuð upp að vissu marki sem og dómaframkvæmd fyrir íslenskum rétti og fyrir 

mannréttindadómstólnum. Farið verður almennt í innlenda löggjöf sem takmarkar rétt til 

tjáningar og svo verða sérstaklega skoðaðar þær réttarheimildir sem réttlætt gætu takmörkun 

eins og í máli Snorra. Skoðaður verður tilgangur þess að tryggja tjáningarfrelsið og þær 

afleiðingar sem það getur haft ef tjáningarfrelsið er takmarkalaust en það koma reglulega upp 

árekstrar þar sem tjáningarfrelsið rekst á önnur réttindi og verður litið á slík tilvik. Farið 

verður í hvort og hvenær takmarkanir á tjáningarfrelsinu eru heimilar. 

  

                                                 
3
  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

375. 
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2 - Mál Snorra Óskarssonar 

Áður en farið verður í umfjöllun um mál Snorra Óskarssonar, oft kenndan við Betel, skal 

ítrekað að þegar þessi ritgerð var skrifuð var úrskurður innanríkisráðuneytisins í málinu ekki 

kominn. Þar að leiðandi var Akureyrarbær bundinn þagnarskyldu og því eru þau gögn sem 

ályktanir eru dregnar af hér, teknar úr umfjöllun um málið í fjölmiðlum. Sökum þagnarskyldu 

Akureyrarbæjar eru gögnin að mestu komin frá Snorra sjálfum. 

Snorri Óskarsson er safnaðarhirðir Hvítasunnukirkjunnar á Akureyri og starfaði sem 

grunnskólakennari á Akureyri.
4
 Snorri er þekktur fyrir strangtrúarskoðanir sínar og hefur sú 

hugmyndafræði sem hann prédikar verið gagnrýnd. Hann er einn af þeim sem trúir því að 

texti Biblíunnar sé orð Guðs og það beri að fara eftir því. Snorri hefur verið duglegur við að 

koma skoðunum sínum á framfæri í fjölmiðlum. Finna má fjölmörg dæmi um ummæli sem 

Snorri hefur látið hafa eftir sér eða birta í blöðum landsins í gegnum tíðina.  

Í DV þann 13. apríl 1993 sagði Snorri um Samútgáfuna sem gaf út Bleikt og blátt og Hulinn 

heim: „Þetta er bölvað af Guði. Þeir sem fara inn í þetta fá þá bölvunina yfir sig. Ég sagði svo 

að ég lokaði Samútgáfunni í Jesúnafni. Svona fyrirtæki mega ekki vera eins og opinn brunnur 

spillingarinnar.“ Í Degi Tímanum frá 6. maí 1997 voru birt ummæli höfð eftir Snorra en þar 

sagði hann í grein sem nefndist Eigum ekki að leika guð og fjallaði um kynskiptiaðgerðir: 

„Blessunarlega held ég að við höfum alveg sloppið við það í fornöld að hafa svona aðgerðir 

og það stendur ekkert um kynskipti í biblíunni, mér vitanlega.“ Hann taldi kynskiptiaðgerðir 

mjög neikvæðar og að um hugarfarslegan vanda væri að ræða hjá fólki. Það væri á hreinu að 

fólk sem fæddist sem karl eða kona ætti að halda því kyni alla ævi. Snorri bætti svo við: „Við 

eigum ekki að leika guð.“
5
  

Snorri hefur líka oftar en ekki lýst andstöðu sinni við samkynhneigð sem hann telur 

kynvillu en í Alþýðublaðinu, 29. mars 1996, er fjallað um bréf sem Snorri sendi til 

þingheims. Þar kom fram að hann hefði sent öllum alþingismönnum bréf og hvatt þá til þess 

að greiða ekki atkvæði til samþykkis frumvarpi til laga um sambúð samkynhneigðra. Taldi 

hann lög um sambúð samkynhneigðra hafa þau áhrif að samkynhneigt par yrði jafngilt pari af 

gagnstæðu kyni og það væri aðför að kristinni trú. Hann taldi að samþykki laganna fylgdi 

mikil siðferðisleg ábyrgð vegna þess að stærsti hluti HIV-smitaðra væru samkynhneigðir og 

þar af leiðandi þyrfti þjóðfélag sem samþykkti kynvillu að greiða háar fjárhæðir til þess að 

viðhalda lífi og heilsu hjá fólki sem lifir í smithættu við eins banvænan sjúkdóm og HIV er. 

Síðan var birt grein í Alþýðublaðinu 22. febrúar 1996 sem hét Næst munu barnaníðingar vilja 

                                                 
4
  Snorri Óskarsson, http://snorribetel.blog.is/blog/snorribetel/. 

5
  Stefán Birgir Stefánsson: „Topp 15: 90S Snorra í Betel blaðaúrklippur“, http://www.sbs.is/archives/1331. 
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giftast börnum en þar sagði Snorri meðal annars: „Frá kristilegu sjónarmiði kemur ekki til 

greina að stofna til hjónabands, eða staðfestrar sambúðar, milli fólks af sama kyni. Hvað 

gerist þá með menn sem vilja búa með einhverjum öðrum, til dæmis börnum? Við höfum 

fengið þær upplýsingar frá skoðanabræðrum okkar í Bandaríkjunum að samtök barnaníðinga 

þar í landi muni berjast fyrir því. Hér mun það sama gerast.“
6
 

Þarna heldur Snorri því fram að ef við samþykkjum hjónaband eða staðfesta sambúð fólks 

af sama kyni að þá sé rökrétt framhald af því að barnaníðingar berjist fyrir sömu réttindum en 

það er afar hæpin samlíking að bera saman samband tveggja lögráða einstaklinga sem byggir 

á samþykki beggja eða samband fullorðins einstaklings sem notfærir sér óþroskaðan og 

ómótaðan einstakling.
7
 Ljóst er að hugmyndir Snorra eru róttækar og ganga lengra en 

hugmyndir Þjóðkirkjunnar um inntak kristinnar trúar almennt og telur hann að samkynhneigð 

og önnur kynvilla eins og hann orðar það, hafi slæm áhrif á sé samfélagið. 

 

2.1 - Uppsögnin 

Á bloggsíðu sinni fjallar Snorri í grein sinni sem hann nefnir Uppsögn í nafni sárinda! um 

það þegar honum var sagt upp störfum sem kennara og lýsti hann því svo, að uppsögnin væri 

endalok á því ferli sem hafist hefði árið 2010 þegar Akureyrarbær hefði farið fram á að hann 

hætti að nýta sér stjórnarskrárvarinn rétt sinn til tjáningarfrelsis. Sú takmörkun tæki til 

færslna hans í bloggheimum en að hans sögn var honum frjálst að segja það sem hann vildi 

og dreifa boðskap sínum á samkomum í Hvítasunnusöfnuðinum. Þegar hann fjallar um 

ástæðurnar sem honum voru gefnar fyrir uppsögninni þá lýsir hann þeim svona:
8
 

En hverjar voru ástæður uppsagnarinnar? Jú: „Uppsögn á rót að rekja til brota utan starfs sem 

samrýmist ekki starfi þínu sem grunnskólakennari.“ Og: „Akureyrarbær telur að með því að 

skrifa og tjá þig opinberlega á meiðandi hátt um samkynhneigða og transfólk hafi þú brotið svo 

af þér að réttlæti viðbrögð af hálfu bæjarins.“ Síðan er vísað til skrifa minna á bloggi mbl.is 

undir heitinu: „Gildum er hægt að breyta“ og „Leiðrétting“ sem: „...eru til þess fallin að vera 

meiðandi, m.a. gagnvart nemendum og ganga gegn lögum, reglum, samþykktum og 

skólastefnu.“ 

Samkvæmt þessum ummælum Snorra var honum sagt upp vegna skrifa á bloggsíðu, sem 

rituð voru utan vinnutíma. Mörgum þótti gróft af hálfu bæjarins að reka hann fyrir eitthvað 

sem hann skrifaði í frítíma sínum en öðrum þótti það réttlætanlegt vegna stöðu hans.  

                                                 
6
  Stefán Birgir Stefánsson: „Topp 15: 90S Snorra í Betel blaðaúrklippur“, http://www.sbs.is/archives/1331. 

7
  Ibid. 

8
  Snorri Óskarsson: „Uppsögn í nafni sárinda!“, http://snorribetel.blog.is/blog/snorribetel/?offset=10. 
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Snorri sendi DV eintak af uppsagnarbréfi sínu og var það birt sem frétt á www.dv.is, þann  

20. júlí 2012,
9
 undir heitinu: „Snorri: Eiríkur hefði átt að kynna sér málið - Afhenti DV afrit 

af uppsagnarbréfinu.“ Samkvæmt uppsagnarbréfinu átti uppsögnin, líkt því sem Snorri hafði 

sagt, rót að rekja til brota utan starfs sem þóttu ekki samrýmast starfi hans sem 

grunnskólakennara. Akureyrarbær taldi að með skrifunum og því að tjá sig opinberlega á 

meiðandi hátt um samkynhneigða og transfólk, hefði hann brotið af sér og að alvarleiki 

brotanna réttlætti viðbrögð af hálfu bæjarins. Vísað var til skrifa Snorra af bloggsíðu hans frá 

20. apríl 2012 undir heitinu „Gildum er hægt að breyta“ og frá 28. júní 2012 undir heitinu 

„Leiðrétting?“. Bærinn taldi að ummælin væru meiðandi, m.a. gagnvart nemendum og að þau 

gengju gegn lögum, reglum, samþykktum og skólastefnu. Í grein Snorra „Gildum er hægt að 

breyta“ taldi Akureyrarbær eftirfarandi ummæli sérstaklega meiðandi fyrir samkynhneigða
10

: 

Næsta er: „að líkami okkar er musteri heilags anda.“ Þess vegna höfum við ekki rétt á að fara 

með líkama okkar eins og hverju okkar lystir. Því sá sem eyðir musteri heilags anda mun Guð 

eyða! Þannig gerum við okkur sek við Guð og tilskipun hans. „En líkaminn er ekki fyrir saurlífi 

heldur fyrir Drottinn og Drottinn fyrir líkamann.“ (1.Kor 6: 13) Þannig verður hjónabandið 

heilagt því Guð útbjó það þar sem karl og kona ganga saman gegnum lífið. Ekki tveir karlar 

saman og ekki tvær konur saman heldur karl og kona.
11

 

Í grein Snorra „Leiðrétting?“ taldi Akureyrarbær síðan eftirfarandi ummæli meiðandi fyrir 

transfólk: 

Nú hefur orðið leiðrétting fengið alveg nýja merkingu. Drengur sem fæddist „drengur“ og hefur 

xy -kynlitning fer í kynskiptiaðgerð. Það er kallað „leiðrétting“. Hvaða merkingarbrengl er 

virkilega komið í íslenskt tungumál? Þetta tiltekna ætti að vera kynbreyting en ekki 

leiðrétting. Því frá náttúrunnar hendi er drengurinn karlkynsvera, hvað svo sem honum finnst 

eða við álítum. Guð gjörði þau karl og konu og þau tvö skulu bindast, stofna heimili og verða 

einn maður. Ef menn ætla síðan að breyta þessum atriðum og gera karl að konu og/eða konu að 

karli þá er um að ræða breytingu eða afbökun en ekki leiðréttingu. Sál mannsins er hvorki 

karlkyns- né kvenkynsvera nema af því að hún er í líkama karls eða líkama konu. Þetta er ekki 

hægt að leiðrétta heldur breyta og afbaka.
12

 

Akureyrarbær sagði einnig að auk þess sem uppsögnin byggði á ofangreindum ummælum 

þá hafi hún átt sér forsögu en Snorri hafði verið áminntur þann 13. febrúar 2012. Að baki 

áminningunni voru bloggskrif hans frá 31. janúar 2012 en þar lýsti hann því meðal annars yfir 

að samkynhneigð væri synd, syndarar erfðu ekki Guðs ríki og væru því óæskilegir, laun 

syndarinnar væru dauði og því væri hún grafalvarleg. Með áminningunni sem Snorri hlaut 

                                                 
9
  Ólafur Kjaran Árnason: „Snorri: Eiríkur hefði átt að kynna sér málið - Afhenti DV afrit af 

uppsagnarbréfinu“, http://www.dv.is/frettir/2012/7/20/snorri-eirikur-hefdi-att-ad-kynna-ser-

malid/?returning=1. 
10

  Ibid. 
11

  Ibid. 
12

  Ibid. 
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vegna þessara ummæla var honum gefin kostur á að bæta ráð sitt með því að hætta þeim 

brotum sem hann var áminntur um og var gerð grein fyrir því að ef hann yrði ekki við því þá 

mætti hann búast við því að verða sagt upp störfum.
13

 

Akureyrabær vísaði svo til 1. mgr. 12. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 en þar segir m.a. að 

kennarar skuli sýna börnum og foreldrum þeirra nærgætni. Bærinn vísaði einnig til 24. gr. 

sömu laga um að markmið náms, kennsla og starfshættir skyldu vera þannig að komið væri í 

veg fyrir mismunun m.a. vegna kynhneigðar. Síðan vísaði bærinn til 7. kafla aðalnámskrár 

sem segir m.a. að tækifæri nemenda skuli vera óháð kynhneigð og að grundvallarréttindi 

nemenda væru að hafa vinnufrið í skólanum þannig að, þeir gætu náð sem bestum tökum á 

náminu og að kennslan nýttist sem best. Til þess að það næðist þyrfti að leggja áherslu á að 

skapa jákvæðan skólabrag í hverjum skóla og góðan vinnuanda í einstökum bekkjardeildum 

og námshópum. Síðan vísaði bærinn til 3. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011 en þar segir m.a. að starfsfólk skóla skuli 

ávallt bera velferð nemenda fyrir brjósti og leggja sig fram um að tryggja nemendum öryggi, 

vellíðan og vinnufrið til að þeir geti notið skólagöngu sinnar. Síðan segir þar að starfsfólk 

þurfi að sýna nærgætni og sína nemendum, foreldrum og samstarfsfólki virðingu með 

framkomu sinni. Vísaði bærinn síðan til þeirra markmiða sem reglugerðin átti að stuðla að en 

það var að tryggja að nemendur ættu að geta notið bernsku sinnar í skólastarfi. Að lokum þá 

vísaði bærinn til 3. gr. siðareglna Kennarasambands Íslands en þar segir m.a. að kennari eigi 

að vinna gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. Með þetta í 

huga taldi bærinn grunnskólakennara bera mikla ábyrgð og að á þeim hvíldu ákveðnar 

samfélagslegar skyldur bæði innan og utan veggja skólans. Grunnskólakennarar þurfi að 

virða stefnu vinnustaðar síns og þau lög og reglur sem gilda um grunnskóla innan skóla og 

utan. Óheimilt væri grunnskólakennara því að ganga gegn þeim gildum í ræðu og riti hvort 

sem það væri gert innan eða utan skóla á þann hátt sem Snorri hefði gert í ummælum sínum 

um samkynhneigða og transfólk.
14

 

En var réttur Snorra til tjáningarfrelsis takmarkaður samkvæmt stjórnarskránni eins og 

hann telur, þar sem ekki er verið að banna honum að deila þessum skoðunum á bloggsíðu 

sinni eða annars staðar. Akureyrarbær virðist hafa talið að starfi grunnskólakennara fylgi 

ákveðin ábyrgð sem næði út fyrir veggi grunnskólanna og að þeir sem því starfi þurfi að gæta 

sín. Grunnskólakennarar ríkisreknu grunnskólanna, sem eru í miklum meirihluta á Íslandi, eru 

                                                 
13

  Ólafur Kjaran Árnason: „Snorri: Eiríkur hefði átt að kynna sér málið - Afhenti DV afrit af 

uppsagnarbréfinu“, http://www.dv.is/frettir/2012/7/20/snorri-eirikur-hefdi-att-ad-kynna-ser-

malid/?returning=1. 
14
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í þeirri stöðu að foreldrar þurfa að senda börn sín til þeirra, á grundvelli skólaskyldu, og má 

því velta því fyrir sér hvort ekki sé eðlilegt að á grunnskólakennurum hvíli sú skylda að gæta 

að því að nemendum lýði vel hjá þeim. Til þess að skoða hvort réttur Snorra til 

tjáningarfrelsis hafi verið brotinn þarf að byrja á því að skoða hvað felst í tjáningarfrelsi, 

reglur sem um það gilda og hvað sé hægt að lesa úr dómaframkvæmd íslenskra dómstóla og 

svo dóma MDE. Tjáningarfrelsið er ekki án takmarkana og það þarf að lýta til þess að þau 

réttindi sem tryggð eru í MSE er ekki heimilt að nota til þess að skerða réttindi annarra. 

 

3 - Tjáningarfrelsið 

Þegar fjallað er um tjáningarfrelsi þá þarf að byrja á því að skilgreina hvað tjáningarfrelsi sé 

en samkvæmt Lögfræðiorðabókinni þá er tjáningarfrelsi skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Tjáningarfrelsi. Lögvarið frelsi til að tjá sig. Með nafnorðinu tjáningu og sögninni  að tjá sig 

er átt við það að skýra frá, láta í ljós skoðun sína, segja hug sinn. Tjáning  getur falist jafnt í 

orðum sem látbragði eða athöfnum án orða. Í t. felast þrír  meginþættir, þ.e. a) málfrelsi, b) 

skoðanafrelsi (sem greina má í sannfæringarfrelsi  annars vegar og birtingarfrelsi, þ.m.t. 

prentfrelsi, hins vegar) og c) upplýsingafrelsi  (þ.e. réttur manna til  að afla sér upplýsinga og 

dreifa þeim). T. er varið í 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE.
15

 

Samkvæmt ofangreindri skilgreiningu er tjáningarfrelsi líkt og orðið segir, frelsi til 

tjáningar. Tjáning er opið hugtak og getur því hvers konar tjáning fallið þar undir hvort sem 

það er með orðum eða verki
16

. Snorri taldi Akureyrarbæ vega að tjáningarfrelsi sínu en í 

tjáningarfrelsinu felast mjög mikilvæg réttindi í lýðræðislegu samfélagi en um það er fjallað 

bæði í innlendum og alþjóðlegum mannréttindalögum. Tjáningarfrelsið er ásamt 

skoðanafrelsinu verndað í 10. gr. MSE og í 73. gr. stjskr. líkt og segir í ofangreindri skýringu 

en þar er réttur manna til þess að láta í ljós skoðanir sínar og hugsanir tryggður og einnig er 

mönnum tryggður réttur til að hafa þær skoðanir sem þeir vilja
17

. Það er einnig fjallað um 

tjáningar- og skoðanafrelsið í Alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi en 

það verður ekki farið nema að litlu leiti í hann hér enda er umfjöllun um íslensku lögin og 

MSE meira en nóg til að gera efninu skil í þessu samhengi og umfjöllun um 

Alþjóðasamningin myndi bæta litlu við vegna takmarkaðrar stöðu hans í íslenskum lögum. 

 

                                                 
15

  Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir, Hulda Guðný Kjartansdóttir: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 

438. 
16

  Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar már Matthíasson: Um lög 

og rétt - Helstu greinar íslenskrar lögfræði, bls. 91. 
17

  Ibid, bls. 91. 
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3.1 - Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins 4. nóvember 

1950. Ísland varð aðili að sáttmálanum, sem tók gildi 3. september 1953, þegar ríkið gekkst 

undir þær þjóðarréttarlegu skuldbindingar sem samningnum fylgdu. Þessum skuldbindingum 

var ætlað að tryggja öllum á yfirráðasvæði Íslands þau réttindi sem í samningnum fólust. 

Ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu hafa lagagildi á Íslandi þar sem þau voru innleidd í 

íslensk lög, með lögum nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu.
18

 

 

3.1.1 - Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu varð að íslenskum lögum þann 30. maí 1994 með lögum nr. 

62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Þann 25. júní 1992 hafði gengið dómur gegn 

íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu og var ríkið talið hafa brotið gegn 

skyldum sínum samkvæmt samningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. 

nóvember 1950 sem var fullgiltur hér 19. júní 1953. Málið kom til vegna kæru á hendur 

íslenska ríkinu í máli MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88). 

Málið fór til Evrópudómstólsins í kjölfarið af sakfellingu Þorgeirs í Hrd. 1987, bls. 1280 

(272/1986) en þar var hann sakfelldur vegna blaðaskrifa sinna. Í blaðaskrifunum gagnrýndi 

hann lögregluofbeldi. Mannréttindadómstóllinn taldi að skýr lagaheimild hefði verið til staðar 

fyrir umdeildri takmörkun á tjáningarfrelsinu sem hefði haft það að markmiði að vernda 

réttindi annarra. Hinsvegar var dómurinn ekki sammála rökum ríkisins um að takmörkunin 

væri nauðsynleg lýðræðisþjóðfélagi. Taldi dómurinn að þrátt fyrir að í greinunum hafi verið 

tekið mjög sterklega til orða þá varðaði efni greinanna málefni sem skipti almenning mjög 

miklu og orðalag greinanna hafi ekki farið úr hófi fram. Sakfellingin hafi verið til þess fallin 

að draga úr nauðsynlegri opinberri umræðu og rök íslenska ríkisins, fyrir takmörkuninni, hafi 

ekki sýnt nægilega fram á að takmörkunin hafi hæft því markmiði sem hún stefndi að. Þar að 

leiðandi hafi takmörkunin ekki verið nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Fyrir lögfestinguna hafði verið sett á fót nefnd um Mannréttindasáttmála Evrópu og hafði 

hún það hlutverk að skoða hvort tímabært væri að lögtaka sáttmálann og ef það yrði 

niðurstaðan að undirbúa lagafrumvarp þar að lútandi. Nefndin taldi að með því að lögfesta 

ákvæði sáttmálans fengju réttindi einstaklinga aukna vernd og það myndi leiða til aukins 

réttaröryggis. Nefndin benti á að þrátt fyrir að í mörgum tilfellum væru sambærileg ákvæði í 
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íslenskum lögum og þá meðal annars í stjórnarskránni þá væru ákvæði sáttmálans í sumum 

tilfellum heldur ítarlegri. Nefndin benti þá sérstaklega á 10. gr. MSE um tjáningarfrelsi, sem 

fjallað er um hér, en eins og greint er frá í umfjöllun í kafla 3.2.1 um sögu tjáningarfrelsis á 

Íslandi, þá tók fyrra stjórnarskrárákvæði einungis til prentfrelsis en ekki til annarra 

tjáningarleiða og var 10. gr. MSE því mun ítarlegri.
19

 Með lögfestingu MSE yrði ákveðinni 

óvissu eytt og einstaklingar gætu beitt ákvæðum MSE fyrir dómi eða gegn stjórnvöldum og 

væri því ekki lengur einungis hægt að nota sáttmálann sem leiðbeiningargögn við 

lögskýringar. Nefndin taldi að með lögfestingunni yrði litið svo á að eldri lög sem færu gegn 

ákvæðum MSE yrðu talin niður fallin. Nefndin taldi því að sama skapi að hægt yrði að víkja 

ákvæðum sáttmálans á sama máta á brott með því einu að taka aftur upp yngri lög sem 

stríddu gegn ákvæðum sáttmálans.
20

 Þess vegna væri nauðsynlegt að veita þessum reglum 

stöðu stjórnskipunarlaga sem gæti vel verið æskileg til lengri tíma litið.
21

  

Skömmu eftir að sáttmálinn hlaut stöðu almennra laga á Íslandi féllu tveir dómar um 

þágildandi prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar en það voru Hrd. 1995, bls. 408 (122/1992) 

og Hrd. 1995, bls. 752 (498/1993). Útfrá þeim má álykta að staða 10. gr. MSE sem almennra 

laga hafði áhrif á rýmri túlkun á 72. gr. stjskr. þrátt fyrir að hann hefði bara hlotið stöðu 

almennra laga. Hinsvegar voru seinna eða árið 1995, gerðar viðamiklar breytingar á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, þar sem ákvæði sáttmálans voru höfð í huga við 

samningu nýju ákvæðanna þannig að erfitt er að skoða áhrif lögfestingar MSE einnar og sér á 

vernd tjáningarfrelsis á Íslandi. Vegna þeirra miklu tengsla og þeirra áhrifa sem 10. gr. MSE 

hefur á túlkun nýju 73. gr. stjskr. sem nú fjallar um tjáningarfrelsið, þá hefur það að velta 

fyrir sér stöðu 10. gr. MSE á grundvelli laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu 

sem almennra laga í tengslum við aðrar réttarheimildir mjög takmarkað raunhæft gildi. Nú 

þegar stjórnarskráin veitir þá vernd sem 10. gr. MSE. veitir er afar ólíklegt að sú staða geti 

komið upp, sem annars hefði getað orðið fyrir breytingu á stjórnarskránni, að nýrri lög myndu 

rýra þann rétt sem 10. gr. MSE veitti sem almenn lög.
22

  

 

                                                 
19

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

395. 
20

  Ibid, bls. 395-396. 
21

  Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 5890. 
22

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

396-401. 
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3.1.2 - Tjáningarfrelsið í 10. gr. MSE 

Í 10. gr. samningsins er fjallað um tjáningarfrelsi og er greinin að vissu leiti ítarlegri en 73. 

gr. stjórnarskrárinnar: 

      Tjáningarfrelsi 

1. Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa 

skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án 

afskipta stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, 

sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. 

2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim 

formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og 

nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða 

almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði 

manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir uppljóstran 

trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. 

 

Þegar Ísland varð aðili að Mannréttindasáttmála Evrópu þá stóðu menn í þeirri trú að í 

kjölfar upptökunnar þyrfti ekki að fara í neinar lagabreytingar. Menn töldu þá réttindavernd 

sem fælist í samningnum þegar vera tryggða í íslenskum rétti. Þar sem tvíeðlisskipan gildir 

um samband landsréttar og þjóðarréttar á Íslandi þá var einnig talið að ákvæði samningsins 

þar á meðal 10. gr. MSE um tjáningarfrelsið væru einungis íslenskum lögum til skýringar og 

fyllingar, þannig yrði að túlka íslensk lög með ákvæðið í huga en ef ákvæðin og lögin væru 

ósamrýmanleg þá yrði það að víkja fyrir gildandi íslenskum lögum.
23

  

Áhrif þjóðréttarsamninga voru almennt mjög lítil. Viðhorf til þeirra var allt annað en það 

er í dag og almenn þekking á efni þeirra var lítil. Talið var að rýmri heimild 10. gr. umfram 

prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar myndi ekki bæta neinu við gildandi ákvæði. Þekking 

var almennt ekki mikil heldur í löndunum í kringum okkur á þessum tíma á inntaki 

sáttmálans sem olli því að fáar kærur bárust til eftirlitsstofnanna sáttmálans. Áhrif 

Mannréttindasáttmálans voru því lengi vel lítil í íslenskum rétti og það var ekki fyrr en upp úr 

1970 sem þess fór að gæta að vísað væri til ákvæða sáttmálans fyrir íslenskum dómstólum. 

Það var helst gert þegar mál snérust um réttindi sem ekki var fjallað um berum orðum í 

stjórnarskránni á þeim tíma. Dómstólar voru afar varkárir þegar kom að því að skýra íslensk 

lög í ljósi sáttmálans og ef það lék vafi á hvort lögin samrýmdust ákvæðum sáttmálans þá 

dæmdu dómstólar þannig að sáttmálinn hefði ekki lagagildi hér á landi. Ekki virðist 10. gr. 

MSE hafa komið til kasta íslenskra dómstóla á þessum tíma þegar verið var að takast á um 

                                                 
23

  Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 4. 
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gildissvið þágildandi 72. gr. stjórnarskrárinnar um prentfrelsi eða takmarkanir á 

tjáningarfrelsinu.
24

  

Ákvæðum mannréttindasáttmálans er ætlað að veita mannréttindum ákveðna lágmarks-

vernd. Ríkjum er því ekki heimilt að takmarka mannréttindi umfram ákvæði sáttmálans. Það 

þýðir að ef innanlandsréttur veitir minni vernd en framkvæmd á sáttmálanum hefur gefið til 

kynna ber ríkinu að láta vernd sáttmálans ráða þar sem þau eru skuldbundin af þjóðarétti og 

mörg hver að innanlandsrétti líka. Ríkjum er hinsvegar að sjálfsögðu heimilt að auka 

mannréttindavernd umfram það sem sáttmálinn segir til um. Þannig geta ríki lent í því að 

fullnægja ekki skyldum sínum gagnvart sáttmálanum með því einu að fylgja fordæmum MDE 

ef ákvæði innanlandsréttar ganga lengra í að tryggja vernd mannréttinda. Þá getur sú staða 

komið upp, ef stjórnarskrárvarin ákvæði eða önnur lagaákvæði í innlendum rétti ríkisins 

tryggja þegnum betri vernd en ákvæði sáttmálans, að ríkinu beri skylda til að veita þegnunum 

ítarlegri vernd en sáttmálinn gefur til kynna og þurfa þá að fylgja ýtarlegri ákvæðum í 

landsrétti. 
25

 

 

3.1.3 - Takmarkanir á tjáningarfrelsisákvæði 10. gr. MSE 

Mannréttindadómstóll Evrópu fór á níunda og tíunda áratug síðustu aldar að fá fjölda mála 

sem snérust um 10. gr. sáttmálans og hefur nú verið kveðinn upp fjöldi dóma sem snúa að 

túlkun á greininni. Dómstóllinn hefur byggt á því frá upphafi að til þess að takmörkun á 

tjáningarfrelsinu sé heimil þá þurfi takmörkunin að uppfylla þrjú skilyrði:
26

 

1. Það þarf að hafa verið mælt fyrir um takmarkanirnar í lögum með nægilega skýrum hætti. 

2. Takmörkunin verður að stefna að einhverju af þeim markmiðum sem talin eru upp í 

ákvæðinu en þau er vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra 

glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til 

þess að koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og 

óhlutdrægni dómstóla.  

3. Hægt þarf að vera að sýna fram á að takmörkun á tjáningarfrelsinu sé nauðsynleg í 

lýðræðisþjóðfélagi 

Þegar þriðja og síðasta skilyrðið er skoðað þá er mikilvægt að gæta meðalhófs þegar farið 

er í aðgerðir sem takmarka tjáningarfrelsi og það þarf að vera hægt að sýna fram á að ekki 

                                                 
24

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

386-387. 
25

  Hörður Einarsson: „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi - sérstaklega í umræðum um almenn málefni“, bls. 486-

487. 
26

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

388. 
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hefði verið hægt að ná markmiðunum með minna íþyngjandi aðgerðum en þeim sem beitt 

var.
27

 

En hvernig á þetta við Snorra? Ljóst er af uppsagnarbréfinu að Akureyrarbær telur sig 

styðjast við lagaheimildir og þar með fyrsta skilyrðið með því að skyldur grunnskólakennara 

teygi sig út fyrir veggi skólans en hvort heimildirnar séu nægjanlegar verður skoðað síðar. 

Hvað annað skilyrðið varðar þá má færa rök fyrir því að ráðstafanir bæjarins hafi stefnt að 

vernd á mannorði eða réttindum samkynhneigðra og transfólks með því að heimila ekki 

grunnskólakennurum að dreifa meiðandi áróðri gegn minnihlutahópi. Erfiðast er kannski að 

færa rök fyrir þriðja og síðasta skilyrðinu en þegar það er skoðað þá er mikilvægt að hafa í 

huga hvort að gætt hafi verið meðalhófs en það má ekki ganga lengra en þurfa þykir. Áður en 

Snorra var vikið úr starfi, fékk hann áminningu þar sem honum var greint frá því hvað það 

væri sem bærinn teldi hann gera rangt og honum gefin kostur á að bæta ráð sitt. Hann var 

ekki beðin um að eyða skrifum sínum og var ekki bannað að halda áfram en honum var tjáð 

að ef hann héldi áfram þá yrði honum sagt upp störfum þar sem skrifin teldust ekki 

samrýmast starfi grunnskólakennara. Þegar hann svo hélt áfram var honum vikið úr starfi en 

afleiðingarnar af skrifunum máttu vera honum ljósar eftir að hann fékk áminninguna. Verður 

því að telja að Akureyrarbær hafi ekki farið fram úr meðalhófi við meðferð málsins en málið 

er ekki í meðferð hjá lögreglu og snýst þetta því ekki um að verið sé að sakfella Snorra fyrir 

ummælin. Hinsvegar er erfitt að færa almennileg rök fyrir nauðsyn takmarkarinnar þar sem 

ummælin sem hann var áminntur og rekin fyrir voru einungis birt á bloggsíðu hans en ekki í 

almennum fjölmiðlum eða innan veggja skólans.  

Mannréttindadómstóllinn hefur lagt mikla áherslu á að vernda þau réttindi sem felast í 10. 

gr. MSE um tjáningarfrelsið. Það hefur þó ekki verið skorið úr um með fullnægjandi hætti 

hvað falli undir tjáningarfrelsið en dómstóllinn virðist hafa tilhneigingu til þess að setja 

tjáningarfrelsinu sem minnstar takmarkanir. Ákvæði 2. mgr. 10. gr. MSE er tæmandi um 

heimilar takmarkanir á tjáningarfrelsinu og verður því að vera hægt að fella þær þar undir. 

 

3.1.4 - Einkalíf 8. gr. MSE og 71. gr. stjskr. og árekstrar við tjáningarfrelsið 

Friðhelgi einkalífs er réttur sem nær yfir mjög stórt svið en það getur náð alveg frá ákvæðum 

sem fjalla um símahlerun og til réttinda er varða kynhneigð. Inntak réttarins er dregið af 

réttinum til frelsis og sjálfsákvörðunarrétti svo lengi sem hann bitnar ekki á réttindum eða 

                                                 
27

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

388. 
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frelsi annarra. Réttur til einkalífs er réttur til sjálfsákvörðunar og hann er brotinn þegar ríki 

fara að skipta sér af hegðun sem ætti ekki að koma öðrum við en einstaklingum sjálfum. 

Dæmi um slíkt er þegar ríki beita sér fyrir því að takmarka aðgengi sjálfráða einstaklinga að 

eiturlyfjum, tóbakki, áfengi eða jafnvel ef einstaklingur er neyddur til þess að vera með 

öryggisbúnað í vinnu en slíkt er iðulega réttlætt með því að með slíkum höftum sé hægt að 

komast hjá tjóni og auknum kostnaði, sem myndi falla á ríkið, t.d í heilbrigðiskerfinu. Í 

sumum tilvikum getur verið réttlætanlegt að brjóta á rétti til einkalífs þegar sá réttur bitnar á 

réttindum annarra, eins og til dæmis þegar menn eru neyddir til að gefa lífsýni í 

faðernismálum.
28

 

Í íslenskum lögum fjallar 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífsins. Samkvæmt greininni þá 

skulu allir njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ekki má framkvæma 

líkamsrannsókn eða leita á manni, leita í húsakynnum hans eða munum, nema samkvæmt 

dómsúrskurði eða með sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og 

póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á 

einkalífi manns. Síðan segir að þrátt fyrir upptalin atriði sé heimilt með lagaheimild að 

takmarka friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu á annan hátt ef brýna nauðsyn ber til að 

vernda réttindi annarra. 

Til dæmis má nefna að í almennu hegningarlögunum er fjallað um ærumeiðingar og brot 

gegn friðhelgi einkalífs í XXV. kafla sem veitir æru og einkalífi sértaka vernd. Í 228. gr. 

laganna segir að ef maður hnýsist í bréf, skjöl, dagbækur eða önnur slík gögn, sem hafa að 

geyma upplýsingar um einkamál annars manns og hann hefur komist yfir gögnin með 

brögðum, opnað bréf, farið í læsta hirslu eða beitt annarri áþekkri aðferð, þá varðar það 

sektum eða fangelsi allt að 1 ári. Í 231. gr. laganna er fjallað um að óheimilt sé að ryðjast 

heimildarlaust inn í hús eða skip, í 232. gr. eru ráðstafanir gegn ofsóknum, í 233. gr. er fjallað 

um að bannað sé að hóta fólki til þess að vekja hjá því ótta um líf, heilbrigði eða velferð.  

Ýmis ákvæði eru einnig í íslenskum lögum sem veita stjórnvöldum heimildir til þess að 

skipta sér af fjölskyldulífi. Þau ákvæði eru flest með velferð barna og réttindi þeirra að 

leiðarljósi en slíkar reglur eiga sér heimild í 3. mgr. 76. gr. stjskr. sem segir að börnum eigi 

að vera tryggð með lögum sú vernd sem ummönnun þeirra og velferð krefst.
29

 

Í lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er að finna helstu 

reglur sem varða vernd á einkalífi manna hvað varðar söfnun og meðferð slíkra upplýsinga.  

                                                 
28

  „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu“, http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/sertaek-

rettindi/fridhelgi-einkalifs/. 
29

  Ibid. 
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Til dæmis má finna þar ítarleg ákvæði um rafræna og handvirka vinnslu persónuupplýsinga 

sem safnað er með það í huga að taka saman í skrá. Persónuvernd er stjórnsýslustofnun sem 

starfrækt er samkvæmt lögunum og fylgist með því að farið sé eftir þeim.
30

 

Í 8. gr. MSE. er réttur til friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta verndaður 

en 8. gr. er í hópi nokkurra svipaðra greina í sáttmálanum þar sem framsetning réttinda og 

leyfilegra takmarkana er byggð upp á svipaðan hátt. Í 9., 10., og 11. gr. er þetta gert með 

svipuðum hætti en það er fjallað um þau réttindi sem greinin býr yfir í 1. mgr. en í seinni 

málsgreinum er farið yfir það hvernig heimilt sé takmarka réttindin. Líkt og með 

tjáningarfrelsisákvæði 10. gr. þá er fyrsta skilyrðið lagaáskilnaður sem þýðir að mæla þurfi 

fyrir takmörkuninni í lögum. Í öðru lagi þarf takmörkunin að stuðla að þeim markmiðum sem 

greinin fjallar um en 8. gr. tiltekur að til þess að takmörkun sé heimil þurfi hún að stuðla að 

þjóðaröryggi, almannaheill eða efnalegri farsæld þjóðarinnar, til að komast hjá glundroða eða 

glæpum, vernda heilsu manna, siðgæði eða réttindi og frelsi annarra. Í þriðja lagi þarf hún að 

vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.
31

 

Fyrir liggur að þegar MSE var skrifaður þá gerðu ríkin sér ekki grein fyrir því hversu 

mörg álitaefni myndi reyna á við túlkun á ákvæðinu en gildissvið 8. gr. MSE er afar víðtækt 

og hefur stækkað á undanförnum áratugum í meðferð mála fyrir MDE. Þau réttindi sem 

ákvæðið verndar og þær skyldur sem það leggur á aðildarríkin hafa líka aukist. Ekki var fyrir 

séð þegar sáttmálin var gerður, að álitaefni tengd skráningu og meðferð persónuupplýsinga, 

réttindum tengdum einstaklingum sem gengist hafa undir kynskiptaaðgerð, réttindum 

samkynhneigðra sem og annarra hópa yrðu jafn stór hluti af vernd 8. gr. og þau eru í dag. Í 

ljósi orðalags ákvæðisins sem segir rétt til friðhelgi einkalífs eða á ensku right to respect for 

private life þá er 8. gr. MSE ólík þeim greinum sem á eftir fylgja þar sem orðalagið þar er 

nokkuð þrengra en þau sem á eftir koma. Því hefur verið talið að ákvæðið leggi frekari 

jákvæðar skyldur á aðildarríkin til þess að réttindi ákvæðisins séu tryggð en í þeim greinum 

sem á eftir fylgja.
32

  

Í MDE, Marckx gegn Belgíu 13. júní 1979 (6833/74) þar sem deilt var um hvort 

aðildarríkjunum bæri að tryggja lagalega tengsl á milli móður og óskilgetins barns, sagði 

dómstóllinn, meðal annars, að í orðalagi 1. mgr. 8. gr. fælist að aðildarríki megi ekki skipta 

sér af þeim réttindum sem ákvæðið tryggir nema að farið sé eftir þeim ströngu skilyrðum sem 

2. mgr. setur. Ekki fæli greinin einungis í sér neikvæðar skyldur heldur getur sú staða komið 

                                                 
30

  „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu“, http://www.humanrights.is/mannrettindi-og-island/sertaek-

rettindi/fridhelgi-einkalifs/. 
31

  Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 286. 
32

  Ibid, bls. 287-288. 
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upp að ríki þurfi að framfylgja jákvæðum skyldum til þess að friðhelgi einkalífs sé 

raunverulega tryggð. Þannig væri löggjöf sem fjallar um fjölskyldutengsl ógiftrar móður og 

barns hennar sem ekki væri þannig gerð að hún geri þeim sem hún fjallar um kleift að lifa 

venjulegu fjölskyldulífi í andstæðu við 1. mgr. 8. gr. MSE. án þess að skoða þyrfti ströng 

skilyrði 2. mgr. 8. gr. MSE.  

Eins og sjá má í kafla 8 um dómaframkvæmd Mannréttindadómsóls Evrópu þarf oft að 

vega tjáningarfrelsið í 10. gr. MSE. á móti rétti til friðhelgi einkalífs og fjölskyldu í 8. gr. 

MSE og vísast til umfjöllunar þar til nánari skýringar. Eins og margt annað í sáttmálanum þá 

endurspeglar vernd 8. gr. MSE reynslu Evrópu af fasisma frá fjórða og fimmta áratugnum.
33

  

Í 17. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (héðan í frá SBSR) er 

fjallað um svipuð réttindi og í 8. gr. MSE en ákvæði SBSR eru þó ítarlegri að því leiti að þar 

er fjallað að auki um að enginn skuli þurfa að þola geðþótta- eða ólögmæta röskun á einkalífi, 

fjölskyldu, heimili eða bréfaskiptum, né ólögmætar árásir á heiður eða mannorð sitt. 

 

3.2 - Stjórnarskráin 

Snorri taldi að vegið væri að tjáningarfrelsi sínu sem tryggt væri í 73. gr. stjskr. en eins og 

umfjöllun að ofan hefur sýnt þá stafar innihald núgildandi tjáningarfrelsisákvæðis frá MSE en 

hefur ekki alltaf verið í þeirri mynd sem það er nú. Tjáningarfrelsið hefur hinsvegar lengi haft 

einhverja vernd í stjórnarskránni en það var ekki fyrr en eftir breytingar á stjórnarskránni með 

Stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sem 

tjáningarfrelsið hlaut þá víðtæku vernd í íslenskri stjórnarskrá sem það hefur nú. Í næstu 

köflum verður farið yfir þessa þróun og hvernig efnisinntak tjáningarfrelsisins hefur breyst. 

 

3.2.1 - Fyrir stjórnarskrárbreytingar 1995 

Það tjáningarfrelsi sem fellst í prentfrelsi og fellur undir skoðanafrelsið er afar mikilvægt. Um 

það var fjallað í 72. gr. stjskr. en eftir að prentöld hófst hafa stjórnvöld hvarvetna, hvort sem 

um er að ræða ríkis eða kirkjuvaldið haft tilhneigingu til að hefta prentfrelsið og ritskoða 

prentað mál. Það leiddi til þess að frjálslynd öfl börðust fyrir afnámi ritskoðunar og upptöku 

prentfrelsis. Afrakstur þess varð að í flestar stjórnarskrár var tekið upp ákvæði þar sem 

sérstaklega er fjallað um prentfrelsi. Ruddi þar í Evrópu vegin 11. gr. frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789 sem segir: „Það eru ein mikilvægustu mannréttindi að 

                                                 
33

  Mark Janis, Richard Kay og Anthony Bradley: European Human Rights Law - text and materials (second 

edition), bls. 225. 
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mega láta í ljós hugsanir sínar og skoðanir; hver borgari má því tala, rita og prenta það, sem 

hann vill, en verður þó að bera ábyrgð á misnotkun þess frelsis, eftir því sem lög mæla 

fyrir.“
34

  

Þegar borið eru saman tímabil í sögu íslendinga þá voru prentfrelsinu settar strangar 

skorður með danskri tilskipun frá 1799 en samkvæmt henni átti ritskoðun að vera í höndum 

lögreglustjórnarinnar en konungur úrskurðaði að þessari stöðu skyldi gegna einn 

stjórnarmaður hins Konunglega íslenska landsuppfræðingafélags. Þrátt fyrir ströng tilmæli 

tilskipunarinnar þá var henni þó aldrei almennilega framfylgt. Tilskipunin var síðan felld úr 

gildi með prentfrelsistilskipun frá 1855. Þegar litið er til þróunar tjáningarfrelsis á Íslandi er 

mikilvægt að hafa í huga að prentfrelsið hefur verið verndað í íslensku stjórnarskránni frá 

1874 og er fyrir vikið áhugavert að skoða áhrif 10. gr. MSE á þróun í íslenskum rétti. 

Prentfrelsisákvæðið stóð nánast óbreytt eftir breytingu frá 1874 til ársins 1995. Fyrir 

breytinguna á stjórnarskránni 1995 þá fjallaði 72. gr. stjskr. um prentfrelsi og var eina 

ákvæðið um tjáningarfrelsi fyrir breytinguna.
35

 Það ákvæði fjallaði einungis um prentfrelsi og 

var ekki nærri eins ýtarlegt og nýja 73. gr. er um tjáningarfrelsið en ákvæðið var áður 72. gr. 

og hljómaði svo:  

Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti; þó verður hann að ábyrgjast þær fyrir 

dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei í lög leiða.  

Ákvæðið var nær óbreytt frá því að það var lögfest sem 54. gr. stjórnarskrár Íslands frá 

1874 og þangað til breytingar voru gerðar á stjórnarskránni með lögum nr. 97/1995. Ákvæðið 

lagði blátt bann við því að takmarka frelsi manna til þess að koma hugsunum sínum á blað en 

setti þó þær hömlur að menn þyrftu að ábyrgjast það sem þeir skrifuðu fyrir dómi. Hinsvegar 

var ekki útfært nánar í ákvæðinu hvaða ástæður gætu réttlætt að menn yrðu að ábyrgjast skrif 

sín fyrir dómi. Dómstólar byggðu á reglu um lagaáskilnað þegar kom að því að meta hvort 

menn þyrftu að bera ábyrgð fyrir dómi.
36

 Talið var heimilt að banna umfjöllun um tiltekin 

mál á prenti eins og t.d. lagaákvæði sem bönnuðu tóbaksauglýsingar.
37

 Í héraðsdómi í Hrd. 

1987, bls. 394 (300/1986) sagði, um bann við tóbaksauglýsingum, að takmörkun á prentfrelsi 

væri talin heimil þar sem tilgangur auglýsingabannsins var að sporna við útbreiðslu 

tóbaksnotkunar og draga á þann hátt úr líkum á sjúkdómum og ótímabærum dauðsföllum sem 

kynni að mega rekja til hennar. Væri slíkt fortakslaust bann eins og um ræddi við prentun og 

                                                 
34

  Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 569.  
35

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls, 

375-377. 
36

  Ibid, bls. 376-378. 
37

  Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 479. 
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útgáfu auglýsinga ekki talið stríða gegn ákvæðum 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar þessi 

dómur er skoðaður í samræmi við heimilar takmarkanir skv. MSE þá er ljóst að bannið stenst 

fyrsta skilyrðið sem er lagaáskilnaður. Í öðru skilyrðinu þá er hægt að bera takmörkunina 

undir vernd á heilsu manna og varðandi það hvort hún sé nauðsynleg lýðræðissamfélagi þá 

verður að telja að markmið takmörkunarinnar séu góð og gild enda ekki erfitt að sýna fram á 

skaðsemi tóbaksnotkunar.  

Prentfrelsisákvæðið var tekið upp að danskri fyrirmynd úr grundvallarlögum Dana frá 

1866 en þar sagði að ritskoðun mætti aldrei leiða í lög á ný. Ástæða þeirrar greinar var að 

fram að lokum einveldisstjórninni hafði allt ritað mál, í Danmörku, verið ritskoðað eins og 

víða annarsstaðar. Litið var þannig á að vernd tjáningarfrelsis í prentfrelsisákvæðinu væri 

bundin við birtingu á prenti.
38

 Ákvæðið tryggði mönnum þannig einungis rétt til að birta 

skoðanir sínar á prenti eða með sambærilegum hætti. Það tók ekki til annarra tjáningarleiða 

eins og kvikmyndasýninga, leiksýninga og annarra opinberra sýninga. Til dæmis hafði 

ríkistjórnin einkarétt á útvarpssendingum á Íslandi en á þessum tíma var prentað mál sú 

birtingarmynd tjáningar sem mestu skipti og var algengust.
39

 

Þrátt fyrir að hið afdráttarlausa bann við ritskoðun þá var þess ekki nánar getið hvaða 

ástæður þyrftu til að takmarka mætti réttindin en þegar kom að því að meta hvort menn 

skyldu bera ábyrgð fyrir dómi höfðu dómstólar þó ekki um það frjálsar hendur. Farið var eftir 

reglu um lagaáskilnað sem fól í sér að til þess að heimilt væri að takmarka tjáningarfrelsi 

þurfti lagaheimild. Löggjafinn hafði síðan frjálsar hendur um það hvernig hann takmarkaði 

réttindin í lögum.
40

  

Í Hrd. 1943, bls. 237 (118/1942) eða svokölluðu Hrafnkötlumáli taldi dómurinn, að þrátt 

fyrir að ákvæði 72. gr. takmörkuðust af því að mönnum væri áskilinn höfundaréttur á meðan 

hann hélst, þá hefði ríkið lagt fram tálmun á útgáfu íslenskra rita sem samin höfðu verið fyrir 

1400 með því að áskilja ríkinu einkarétt til birtingar þeirra. Rökin á bakvið höfundaréttinn 

byggðust á nánum, persónulegum hagsmunum höfunda og ættu ekki við til grundvallar 2. gr. 

laga. nr. 127/1941 sem áskildu ríkinu umræddan einkarétt. Hrafnkötludómurinn lagði grunn 

að þeirri stjórnskipunarvenju að dómstólar mætu hvort almenn lög stæðust ákvæði 

stjórnarskrárinnar og er hann því afar merkilegur. Löggjafinn hefur þurft að sæta nokkrum 

                                                 
38

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

376-378. 
39

  Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 470. 
40

  Björg Thorarensen: „Áhrif mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 

378. 
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takmörkunum en hann hefur ekki getað takmarkað þau réttindi með refsingu né tálmunum 

sem tryggð voru annarsstaðar í stjórnarskránni eins og til dæmis rétt manna til trúarskoðana.
41

 

Í dómum sem fylgdu á eftir á næstu áratugum má sjá að dómstólar fóru varlega í sakirnar 

þegar kom að því að dæma um hvort stjórnarskráin verndaði fleiri tjáningarmáta en prentað 

mál en þeir höfnuðu því þó ekki.
42

 Í Hrd. 1987, bls. 748 (259/1986) hafnaði Hæstiréttur því 

að einkaréttur Ríkisútvarpsins á útvarpsrekstri skv. útvarpslögum nr. 19/1971 væri brot á 

þágildandi 72. gr. stjórnarskrárinnar og að ekki væri heimilt á þeim grundvelli að hefta 

tjáningarfrelsi þegnanna með einkarétti ríkisins til útvarpsreksturs.  

Í Hrd. 1975, bls. 578 (56/1974) var ótvírætt gefið til kynna að prentfrelsisákvæðið tæki til 

fleiri tjáningarmáta en prentfrelsis og þar staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms þar sem deilt 

var um hvort heimilt væri að leggja lögbann á sýningu sjónvarpsþáttar. Í 26. gr. laga nr. 

18/1949 um kyrrsetningu og lögbann sagði: „Lögbann má leggja við byrjaðri eða yfirvofandi 

athöfn einstaklings eða fyrirsvarsmanns félags eða stofnunar, er raskar eða raska myndi með 

ólögmætum hætti rétti gerðarbeiðanda.“ Dómurinn taldi að samkvæmt þessari grein væri 

heimilt að setja lögbann á flutning talaðs orðs í sjónvarpi ef það myndi raska með 

ólögmætum hætti rétti gerðarbeiðanda. Í málinu var hinsvegar ljóst að í beiðni um lögbann 

sem var borin fram munnlega hefðu ekki verið tilgreind þau ummæli sem krafist væri 

lögbanns gegn og að fógeti hefði ekki horft á viðkomandi sjónvarpsþátt og gat því ekki vitað 

við hvaða ummælum hann væri að leggja lögbann við með gerð sinni. Lögbannið beindist því 

ekki að ákveðnum ummælum heldur beindist það gegn því að „minnst yrði á Árna heitinn 

Pálsson prófessor í viðtalsþætti Péturs Péturssonar og Sverris Kristjánssonar í sjónvarpinu í 

kvöld“. Taldi dómurinn slíkt lögbann gegn hinu talaða orði væri of víðtækt til þess að fá 

staðist og væri um brot gegn þágildandi 72. gr. stjskr. um prentfrelsi. Síðan sagði í dóminum 

„Það er brot gegn 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33, 17. júní 1944, er fjallar 

berum orðum um rétt manna til að láta í ljós hugsanir sínar á prenti og einnig verndar hið 

talaða orð." Væri lögbannið því stjórnarskrárbrot sem bæri að fella úr gildi í heild. 

Dómstólar virtust byrja að meta takmarkanir á prentfrelsinu í ærumeiðingarmálum í 

víðara samhengi út frá stjórnarskrárvernd tjáningarfrelsisins en ekki bara út frá almennu 

hegningarlögunum. Það fór að sjást ítarlegri rökstuðningur í héraðsdómum um meiðyrðamál 

um hvaða markmið réttlættu slíkar takmarkanir og mikilvægi frjálsrar stjórnmálaumræðu í 
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lýðræðisþjóðfélagi.
43

 Sjá má slíkan rökstuðning í héraðsdómi sem staðfestur var í Hrd. 1977, 

bls. 375 (110/1975) en það var meiðyrðamál. Farið hafði verið í undirskriftasöfnun til að 

skora á ríkisstjórnina að styrkja varnarsamning við Bandaríkin og falla frá brottvikningu 

hersins. Söfnunin olli hörðum blaðaskrifum sem beindust gegn þeim sem stóðu fyrir 

söfnuninni en blaðaskrifin urðu uppspretta að málinu. Dómurinn fjallaði um að skv. 

þágildandi 72. gr. stjórnarskrárinnar ætti hver maður rétt á að láta í ljós hugsanir sínar á 

prenti, þó þyrfti hann að ábyrgjast þær fyrir dómi og að ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir 

prentfrelsi mætti aldrei í lög leiða. Síðan sagði að í öllum meiðyrðamálum þá væri 

viðfangsefnið að meta hversu langt menn mættu ganga í tjáningu sinni án þess að þeir verði 

beittir viðurlögum skv. almennu hegningarlögunum. Gæta þyrfti að ýmsum sjónarmiðum til 

þess að opinberri umræðu séu ekki settar of miklar skorður og gæta þarf að því að umræðan 

sé málefnaleg og standist almennar velsæmiskröfur. Hafa þurfi í huga að þegar um 

stjórnamálaátök er að ræða þá séu ummæli, þó þau séu talin varða við hegningarlög, síður til 

þess fallinn að meiða þann sem þau beinast að. Þau geti, þvert á móti, haft öfug áhrif. 

Ofangreind sjónarmið leiddu til þess að stefnendur þyrftu að þola harkalegri umræðu, en 

venjulegt mætti teljast, án þess að ummælandi þurfi að bera ábyrgð á umræðunni þrátt fyrir 

að umræðan væri óþörf og óviðurkvæmileg og andstæð 1. mgr. 241. gr. almennu 

hegningarlaganna. 

Svipaðra sjónarmiða gætti, í Hrd. 1979, bls. 647 (186/1977), sem geta komið að gagni við 

mat á því hvar mörkin liggja. Þar segir að meiðyrðalöggjöfin feli í sér takmarkanir á 

grundvallarreglunni um tjáningarfrelsi sem byggðust á því að hagsmunir tengdir æru manna 

væru í sumum tilfellum svo ríkir að þeir almannahagsmunir sem tjáningarfrelsið á að vernda 

hljóti að víkja. Aftur á móti væri viðurkennt að árásir á æru manna, sem væru ólöglegar skv. 

venjulegum reglum, gætu átt rétt á sér þegar miklir hagsmunir standa að baki árásunum. Þar á 

meðal væru hagsmunir samfélagsins af því að umræða um opinber málefni geti farið fram að 

því leiti sem nauðsynlegt er lýðræðislegu samfélagi. Við mat á því hversu langt megi ganga 

þyrftu dómstólar að gæta að því að opinberum umræðum verði ekki settar of þröngar skorður. 

Hafa þurfi í huga eðli umræðunnar og tjáningarvenjur og gæta að því að ef ummæli eigi að 

teljast ósaknæm verði menn almennt að virða almennar velsæmiskröfur og tjá sig 

málefnalega. Stjórnmálabarátta í lýðræðisþjóðfélagi verður ekki rekin einungis með 

málefnalegum rökum og þurfa dómstólar að gæta að því að ekki sé gengið of langt í að 

þrengja athafnafrelsi þeirra sem standa í þeirri baráttu. 
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3.2.2 - Tjáningarfrelsið í núgildandi 73. gr. stjskr. 

Eins og sagði í skilgreiningu lögfræðiorðabókarinnar hér að ofan þá á tjáningarfrelsið sér stoð 

í stjórnarskrá Íslands en 73. gr. fjallar um tjáningarfrelsið. Sú grein var innleidd með 

breytingarlögum á stjórnarskránni nr. 97/1995. Þegar greinin var innleidd var 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu og 19. gr. Alþjóðasamningsins um borgarleg og stjórnmálaleg 

réttindi höfð til hliðsjónar. Ákvæði 73. gr. stjskr. á að vera í efnislegu samræmi við 10. gr. 

MSE. Þrátt fyrir það er 10. gr. MSE heldur ítarlegri og eru greinarnar ekki orðaðar eins.
44

  

Þær breytingar sem urðu voru mjög eðlilegar í ljósi þess að Mannréttindasáttmáli Evrópu 

hafði verið lögfestur árið áður. Breytingarnar voru því til þess gerðar að tryggja þau réttindi 

sem sáttmálanum var ætlað að tryggja til frambúðar og koma í veg fyrir að ný lög yfirtækju 

réttindi sáttmálans þar sem hann hafði einungis verið lögfestur sem almenn lög en ekki sem 

stjórnskipunarlög.
45

 Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 sagði 

um ástæðu þess að breytinga hafi verið þörf á mannréttinda kafla stjórnarskrárinnar: 

Í fyrsta lagi þurfi að efla, samhæfa og samræma mannréttindaákvæðin þannig að þau gegni 

betur en nú því hlutverki sínu að vera vörn almennings í samskiptum við þá sem fara með 

ríkisvald. Í öðru lagi sé þörf á því að færa ýmis ákvæði kaflans til nútímalegra horfs, enda séu 

þau óbreytt frá því að fyrsta stjórnarskrá Íslands var sett árið 1874. Loks er í þriðja lagi bent á 

að tímabært sé að endurskoða mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar með tilliti til þeirra 

alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland hefur gengist undir með því að gerast aðili að alþjóðlegum 

sáttmálum til verndar mannréttindum. Við samningu frumvarpsins hefur verið höfð hliðsjón af 

þessum atriðum og reynt að ná þeim markmiðum sem þar koma fram.
46

 

Þetta leiddi til þess að flest eldri mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar voru umorðuð og 

nýjum ákvæðum var bætt við. Ný 73. gr. stjskr. kom í staðin fyrir eldri 72. gr. stjskr. um 

prentfrelsið en nýja greinin mælti fyrir um vernd skoðana- og tjáningarfrelsis auk þess sem 

hún fjallar um ástæður sem geta heimilað takmarkanir á tjáningarfrelsinu. Í greinargerð með 

frumvarpi sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir um skoðana- og 

tjáningarfrelsið: 

Skoðana- og tjáningarfrelsið eru í flokki elstu og mikilvægustu réttinda þegnanna og eru 

óumdeilanlega ein af undirstöðum lýðræðisþjóðfélags. Engu að síður er tjáningarfrelsið meðal 

vandmeðförnustu mannréttindanna, enda er ekki hægt að njóta þess án ábyrgðar og getur því 
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verið nauðsynlegt að setja þessu frelsi ýmsar skorður vegna tillits til hagsmuna annarra 

einstaklinga.
47

 

Þau sjónarmið sem þarna koma fram eru svipuð og koma fram í dómaframkvæmd MDE. 

Til þess að einstaklingurinn geti nýtt sér önnur réttindi eins og trúfrelsi, fundafrelsi, 

félagafrelsi og tekið þátt í almennum stjórnmálum þá er tjáningarfrelsið nauðsynlegt.  

Í athugasemdum sem fylgdu með 11. gr. frumvarpsins sem varð að 73. gr. 

stjórnarskrárinnar segir að stefnt sé að því að víkka stjórnskipulega vernd tjáningarfrelsisins 

og svo var vísað til 10. gr. MSE og 19. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi um inntak og efnislega vernd sem leitast var eftir að ná með hinu nýja 

tjáningarfrelsisákvæði. Einnig var bent á að til að skýra hið nýja ákvæði bæri að hafa í huga 

skýringar á inntaki tjáningarfrelsisins með þessum alþjóðasamningum. Það liggur því alveg 

ljóst fyrir þegar lögskýringargögn eru skoðuð og þegar markmið frumvarpsins eru metin í 

heild að bein tengsl eru á milli 10. gr. MSE. og 73. gr. stjskr. en þessi tengsl hafa gífurleg 

áhrif við skýringu á hinni nýju 73. gr. Þegar dómar sem fjalla um gildissvið nýju 73. gr. 

stjskr. eru skoðaðir má sjá að rökstuðningur dómara er orðin mun ítarlegri en hann var þegar 

dómstólar fjölluðu um tjáningarfrelsið fyrir upptöku nýju greinarinnar. Gott dæmi um það 

efni er þegar bornir eru saman sambærilegir dómar frá því fyrir og eftir gildisstökuna sem 

hefðu fallið undir prentfrelsisákvæðið áður.
48

 Eftir breytingarnar hljómar nýja 73. gr. stjskr. 

svona:  

Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar.Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, 

en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á 

tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. 

Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, 

til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær 

nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

Í 1. mgr. 73. gr. sem segir að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar og það er 

einnig fjallað um trúfrelsi. Hugsanafrelsi og réttur til frjálsrar sannfæringar eru réttindi sem 

talin hafa verið með trúfrelsinu í alþjóðlegum mannréttindasamningum en þessum réttindum 

er ætlað að stuðla að þeirri grundvallarreglu að menn verði ekki þvingaðir til þess að hafa 

ákveðnar réttar skoðanir eða sannfæringu sem hentar stjórnvöldum. Þessi réttur verður þó 

ekki virkur fyrr en kemur að því að einstaklingur ætli að birta eða deila skoðunum og 

hugsunum sínum því að öðru leiti væri ómögulegt að setja hugsana eða skoðanafrelsinu 

skorður. Það hefði helst gildi þegar um væri að ræða dæmi þar sem menn væru t.d. skráðir 
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óviljugir í stjórnmálaflokka eða ef unnið væri að því markvist að heilaþvo fólk og gera 

þannig skoðanir þess hentugar og góðar. Að öðru leiti byggja þessi réttindi að mestu á 2. 

mgr. 73. gr. stjskr. því þau hafa ekki hagnýtt gildi nema þegar kemur að því að birta 

skoðanirnar.
49

 

Í 2. mgr. 73. gr. stjskr. tekur réttur manna, til að láta í ljós hugsanir sínar, til allra 

tjáningarmáta svo lengi sem hann fellur að þeim takmörkunum sem að settar eru í 3. mgr. 73. 

gr. stjskr. Mikilvægt er að átta sig á því að í tjáningarfrelsi felst ekki einungis réttur til þess að 

láta hugsanir eða skoðanir í ljós heldur einnig til þess að gera það ekki. Þrátt fyrir að 2. mgr. 

73. gr. stjskr. veiti öllum mönnum frelsi til tjáningar þá geta menn samt þurft að sæta því að 

þeim sé ekki heimilað að tjá hugsanir sínar hvar sem er. Þannig geta til dæmis menn sem eru í 

fangelsi, eða hafa verið sviptir frelsi að öðrum ástæðum, til dæmis verið háðir forræði annarra 

með beitingu réttarins. Sama á, í sumum tilfellum, við um börn en þau geta þurft að þola 

meiri takmarkanir á tjáningarfrelsi en fullorðnir. Það orsakast af því að ekki er hægt að draga 

börn til ábyrgðar fyrir dómstólum á sama hátt og fullorðna. Þar sem fjallað er um ritskoðun í 

2. mgr. 73. gr. stjskr. er átt við yfirlestur handhafa ríkisvaldsins með það í huga að velja hvað 

megi birta og hvað megi ekki birta. Erfiðara er að setja fingur á hvað átt sé við með aðrar 

sambærilegar tálmanir í sömu málsgrein en ljóst er að tálmanir á útgáfu efnis sem taka ekki 

tillit til efnisinnihalds útgáfu falla ekki þar undir og teljast heimilar. Átt er við fyrirfram 

hindranir á tjáningarfrelsi sem flokka má sem ritskoðun og væri þannig óheimilt að taka 

handrit eignarnámi með það í huga að koma í veg fyrir útgáfu. Sama myndi gilda um það að 

setja almennt bann við því að ákveðnir flokkar tímarita eða til dæmis tímarit frá ákveðnum 

tímabilum yrðu birt og eins myndi slíkt bann gilda um innflutning á erlendu efni. Vísast til 

umfjöllunar um Hrafnkötlumálið í kafla 9.1 um prentfrelsisákvæði til frekari skýringar. 

Samkvæmt 2. mgr. 73. gr. stjskr. verður mönnum heldur ekki gert skylt að leita opinbers 

leyfis ef þeir ætla að tjá skoðanir sínar.
50

  

Í 73. gr. stjórnarskrárinnar er tjáningarfrelsið ekki án takmarkana. Þar segir að þó allir eigi 

rétt á að láta skoðanir sínar í ljós verði menn að ábyrgjast þær fyrir dómi. Þá segir einnig að 

ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi megi aldrei leiða í lög og að 

tjáningarfrelsinu verði aðeins settar skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra. Eins 

og lesa má út úr greininni þá er réttur til tjáningarfrelsis mjög sterkur en vert er að skoða 

betur hvers konar undantekningar geti leitt til þess að hömlur séu settar á tjáningarfrelsi. 
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Réttindin sem tryggð eru í 1. mgr. 73. gr. íslensku Stjórnarskrárinnar eru tengd 

trúfrelsisákvæðum stjórnarskrárinnar, því þar segir að allir séu frjálsir skoðana sinna og 

sannfæringar. Þannig má segja að með þessu sé sett sú grundvallarregla að engan megi 

þvinga til þess að hafa ákveðnar skoðanir eða sannfæringu. Þannig fellur áróður sem getur 

haft áhrif á vitsmunalíf manna undir þessa grein og er slíkum áróðri því sett ákveðin mörk.
51

 

Í 2. mgr. 73. gr. stjskr. segir að þó maður hafi rétt á að láta hugsanir sínar í ljós að þá 

verði maður að ábyrgjast þær fyrir dómi. Tjáningarfrelsið er því ekki án ábyrgðar fyrir þann 

sem beitir því. Í samræmi við umfjöllun hér að ofan þá er hér um takmarkanir á 

tjáningarfrelsinu að ræða sem ekki verður beitt fyrr en eftir að búið er að nýta tjáningarfrelsið. 

Úr 3. mgr. 73. gr. stjskr. sem fjallar um takmarkanir á tjáningarfrelsinu má draga fram þrjú 

skilyrði sem öll þurfa að vera til staðar til þess að takmörkun á tjáningarfrelsinu sé heimil. 

1. Það er krafa um lagaáskilnað, takmörkun þarf að vera til staðar í gildandi lögum. 

2. Takmörkun þarf að stuðla að einhverju þeirra markmiða sem tilgreind eru í málsgreininni, í 

þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, eða til verndar heilsu eða siðgæði manna eða 

vegna réttinda eða mannorðs annarra. 

3. Síðan þarf takmörkunin að teljast nauðsynleg og hún þarf að samrýmast lýðræðishefðum. 

Skilyrði um að um takmörkun sé fjallað í lögum til þess að hún sé heimil gerir það að 

verkum að borgararnir geta gert sér grein fyrir því hvað þeir mega. Ekki er nóg að mælt sé 

fyrir takmörkuninni í lögum, heldur þarf hún að stefna að einhverju þeirra markmiða sem 

talin eru upp í greininni og vera nauðsynleg og samrýmast lýðræðishefðum. Með orðalaginu 

nauðsynleg er gerð krafa um að fylgt sé meðalhófi þegar um takmarkanir er að ræða og megi 

ekki ganga lengra en nauðsynlegt er í samræmi við þá hagsmuni sem verið er að vernda.
52

 

Ef þessar takmarkanir eru bornar saman við þær takmarkanir sem MDE hefur talið 

heimilar á tjáningarfrelsinu samkvæmt 10. gr. MSE má strax sjá að fyrsta skilyrðið er 

sambærilegt, þar að segja krafa um lagaáskilnað. Í öðru skilyrði má sjá að skilyrði fyrir 

takmörkunum eru ýtarlegri í MSE en í stjórnarskránni. Í stjórnarskránni er talað um að það 

þurfi að stuðla að allsherjarreglu eða öryggi ríkis á meðan MSE segir þjóðaröryggis, 

landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum. Síðan segir í 

stjórnarskrárákvæðinu til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda og mannorðs 

annarra og eiga þau ákvæði sér sambærilega hliðstæðu í MSE. Síðan heldur ákvæði MSE 

aftur á móti áfram og heimilar einnig takmarkanir á tjáningarfrelsi til þess að koma í veg fyrir 

uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. Ákvæðin eru 

svipuð en ákvæði MSE er ýtarlegra og heimilar meiri skerðingu á tjáningarfrelsinu. Hafa þarf 
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í huga þegar stjórnarskrárákvæðið er skoðað að það sótti fyrirmynd sína í 10. gr. MSE. 

Hinsvegar fjallar 73. gr. stjskr. um það að ritskoðun á allri tjáningu sé bönnuð en það hefur 

ekki verið talið að 10. gr. MSE leggi algjört bann við slíkum takmörkunum þrátt fyrir að þær 

séu ekki vel liðnar í framkvæmd. Síðan segir í lokaákvæði 3. mgr. 73. gr. stjskr. að skilyrði 

fyrir takmörkun á tjáningarfrelsi sé að það teljist nauðsynlegt og að það samrýmist 

lýðræðishefðum. Í 2. mgr. 10. gr. MSE. er þetta aftur á móti orðað þannig að til þess að 

skerðing sé heimil þurfi hún að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þannig virðist 

íslenski stjórnarskrárgjafinn hafa ætlað sér að láta tjáningarfrelsisverndina ná styttra og 

virðist sem ætlunin sé að vísa til einhverra sér íslenskra lýðræðishefða. Ætla verður í 

samræmi við umfjöllun að ofan að þau ákvæði sem framar ganga í vernd tjáningarfrelsisins 

myndu ráða. Þannig virðast réttindaákvæði mannréttinda-sáttmálans ekki einungis 

stjórnarskrárígildi heldur geta þau einnig staðið ákvæðum úr stjórnarskránni framar í þeim 

tilfellum þar sem þau veita meiri mannréttindavernd en ákvæði stjórnarskrárinnar.
53

 Hefur því 

upptaka á Mannréttindasáttmála Evrópu valdið afar áhugaverðri stöðu í íslensku réttarkerfi 

sem menn virðast ekki hafa séð fyrir þegar þeir tóku hann upp í skjóli tvíeðliskenningarinnar. 

Sáttmálinn hefur því raskað rétthæð réttarheimilda og er það efni í aðra og ýtarlegri ritgerð að 

skoða hvaða áhrif hann hefur þar á. 

Varðandi heimild stjórnvalda til þess að setja viðurlög við brotum gegn takmörkunum á 

tjáningarfrelsinu þarf að hafa í huga að þó greinin setji stjórnvöldum ekki beinar skorður með 

refsiramma þarf að hafa í huga orðalag greinarinnar þar sem segir að takmörkun þurfi að vera 

nauðsynleg. Við ákvörðun viðurlaga þarf því að hafa í huga þá hagsmuni sem í húfi eru og 

gæta meðalhófs.
54

 

 

3.3 - Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (SBSR, 1966)  

Ekki verður farið jafn ýtarlega hér í alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

og gert var með Mannréttindasáttmála Evrópu og tjáningarfrelsisákvæði Stjórnarskrárinnar en 

nauðsynlegt er þó að minnast á hann. SBSR var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 16. desember 1966. Ísland er meðal þeirra ríkja sem fullgilt hafa samninginn og var 

hann undirritaður 30. desember 1968 og fullgiltur 22. ágúst 1979 en honum er ætlað að 

tryggja að aðildarlöndin veiti íbúum sínum grundvallar borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 
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eins og til dæmis tjáningarfrelsi og kosningarétt.
55

 Í 19. gr. samningsins er fjallað um 

tjáningarfrelsi en í ákvæðinu segir: 

1. Allir skulu eiga rétt á að ráða skoðunum sínum afskiptalaust. 

2. Allir skulu eiga rétt til að láta í ljós skoðanir sínar; í þessum rétti felst frelsi til þess að 

leita, taka við og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra, 

annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista, eða eftir hverjum öðrum 

leiðum að þeirra vali. 

3. Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um getur í 2. mgr. 

þessarar greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu marki, en þó aðeins að því 

marki sem mælt er í lögum og er nauðsynlegt: (a) til þess að virða réttindi eða mannorð 

annarra; 

(b) til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (ordre public), eða heilbrigði 

almennings eða siðgæði. 

Í almennri athugasemd nr. 10 er fjallað um tjáningarfrelsið í 19. gr. samningsins. Þar segir 

að 1. mgr. krefjist verndar á rétti til skoðanafrelsis án truflana. Þarna leyfi samningurinn 

engar undantekningar né takmarkanir. Um 2. mgr. segir athugasemdin að það þurfi að vernda 

tjáningarfrelsið en í því felist ekki einungis réttur til þess að miðla eða skýra frá upplýsingum 

og hugmyndum af öllum gerðum heldur einnig til þess að leita að og móttaka þær óháð 

landamærum og miðlum. Í því felist að það geti verið munnlega, skriflega, á prenti, í formi 

lista eða með hvaða miðli sem óskað er eftir. Athugasemdin segir einnig að í 3. mgr. sé 

ítrekað að tjáningarfrelsi fylgi ábyrgð og skyldur og vegna þess séu ákveðnar takmarkanir, 

sem geta átt við um hagsmuni annarra eða samfélagsins í heild, heimilar. Slíkar takmarkanir 

sem ríki setja geti sett tjáningarfrelsið sjálft í hættu. Þess vegna leggi 3. mgr. niður ákveðin 

skilyrði og samkvæmt þeim er einungis heimilt að beita þessum takmörkunum. 

Takmarkanirnar verða að vera settar með lögum, vera settar vegna þeirra ástæðna sem fjallað 

er um í a. og b. lið 3. mgr. 19. gr. samningsins og verða að vera metnar nauðsynlegar fyrir 

það ríki sem við á.
56

 

4 - Trúfrelsi 

Trúfrelsi var lögleitt á Íslandi með stjórnarskránni frá 1874 en trúfrelsisákvæði hennar átti sér 

fyrirmynd í dönsku grundvallarlögunum. Eftir þær breytingar sem urðu á stjórnarskránni með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 þá er fjallað um trúfrelsið í 63. gr. og 64. gr. stjskr.
57

 Í því 
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felst réttur til þess að aðhyllast þá trú sem einstaklingurinn sjálfur velur og til þess að iðka þá 

trú en 63. gr. stjskr. hljómar svona: 

Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. Þó 

má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu. 

Síðan heldur 64. gr. áfram en í henni segir: 

Enginn má neins í missa af borgarlegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúarbragða sinna, 

né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri þegnaskyldu. 

Öllum er frjáls að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld 

til trúfélags sem hann á ekki aðild að. 

Nú er maður utan trúfélaga og greiðir hann þá til Háskóla Íslands gjöld þau sem honum hefði 

ella borið að greiða til trúfélags síns. Breyta má þessu með lögum. 

Á sama hátt og trúfrelsið tryggir rétt til þess að iðka þá trú sem hver og einn velur sér þá 

felst líka í því réttur til þess að trúa ekki og vera ekki skyldaður til þess að tilheyra trúfélagi 

eða að iðka trúarbrögð. Ef menn njóta lakari réttar en aðrir vegna trúar þá telst það vera brot á 

trúfrelsinu og í trúfrelsinu felst einnig réttur foreldra til þess að menntun og fræðsla barna 

þeirra sé í samræmi við trúarskoðanir þeirra. Þrátt fyrir reglur séu um skilyrði fyrir stofnun 

trúfélaga í lögum nr. 108/1999 þá þurfa menn ekki að skrá trúfélag sitt en skráningin felur þó 

í sér aukin réttindi. Trúfrelsið er ekki án takmarkana en þær geta verið vegna réttinda annarra, 

almenns siðgæðis og allsherjarreglu. Þannig væri til dæmis ekki hægt að afsaka glæpi með 

vísan til trúarbragða og hægt er að banna trúfélög, eins og önnur félög, ef tilgangur þeirra er 

ólögmætur.
58

  

5 - Hatursáróður 

Það er ekki nein almennt samþykkt skilgreining á því hvað fellur undir hatursáróður (hate 

speech) en flest lönd hafa innleitt eitthver lög sem banna tjáningu sem hægt er að fella undir 

þetta hugtak. Árið 1997 tók ráðherraráð Evrópusambandsins saman ráðleggingar um 

hatursáróður en þar kom fram að skilgreining hugtaksins væri að það næði yfir öll form 

tjáningar sem dreifa, stuðla að eða réttlæta kynþáttahatur, útlendingahatur eða önnur form 

haturs sem byggjast á umburðarlyndi sem kemur fram í harðskeyttri 

þjóðernishyggjumismunun og fjandskap gegn minnihlutahópum og innflytjendum. Í dómum 

sínum hefur MDE, án þess að taka upp nákvæma skilgreiningu, beitt þessu hugtaki gegn 

tjáningu sem felur í sér að dreifa, stuðla að eða réttlæta hatur byggt á umburðarleysi og þar á 
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meðal á trúarlegu umburðarleysi. Er talið víst að áróður byggður á hómófóbíu geti talist 

hatursræða.
59

 

Samkvæmt dómaframkvæmd MDE er enginn vafi á því að tjáning sem inniheldur 

hatursræðu sem er móðgandi gegn ákveðnum einstaklingum eða hópum er ekki vernduð af 

10. gr. MSE og er þar að leiðandi geta stjórnvöld sett á slíkt hömlur í landslögum. Erfitt getur 

samt verið að greina hvaða tjáning geti talist hatursræða því að stundum byggir hún ekki 

endilega á tjáningu haturs eða tilfinninga. Hatursræða getur verið falin í staðhæfingum eða 

yfirlýsingum sem við fyrstu sín virðast rökréttar eða eðlilegar.
60

 

Í MDE, Vejdeland og o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 (1813/07) taldi MDE að 

tjáningarfrelsið hafi ekki verið brotið og að Svíþjóð hefði ekki gengið of langt til að varna 

hatursáróðri gegn samkynhneigðum. Dómstóllinn samþykkti að um takmörkun á 10. gr. MSE 

væri að ræða en hún hefði verið lögmæt. Nægilega hefði verið mælt fyrir banninu í 

hegningalögunum og þau hefðu verið skýr og fyrirsjáanleg og hefðu stuðlað að lögmætu 

markmiði, að vernda orðspor og réttindi annarra. Dómurinn þurfti að meta hvort að 

takmarkanirnar hefðu verið nauðsynlegar í lýðræðislegu samfélagi en það er fín lína á milli 

þess að ákveða hvort að bæklingunum sem Vejdeland dreifði hafi einungis verið ætlað að 

hneyksla eða trufla eða hvort dreifing þeirra stuðlaði að hatri. Orðalag fullyrðinganna taldist 

alvarlega skaðlegt og þrátt fyrir að bæklingarnir hafi ekki hvatt fólk til þess að fremja verk 

knúin af hatri þá vísaði dómstóllinn til fyrri dómaframkvæmdar í MDE, Féret gegn Belgíu, 

16. júlí 2009 (15615/07) en þar taldi dómstóllinn að það að æsa upp hatur feldi ekki endilega 

í sér kall á ofbeldi. Þar kom einnig fram að mismunun vegna kynhneigðar sé jafn alvarleg og 

mismunun vegna kynþáttar eða þjóðernis og það hafi orðið að meginreglu í MDE, Smith og 

Grady gegn Bretlandi, 27. september 1999 (33985/96) sem snérist um rétt til einkalífs og 

tjáningarfrelsi. Dómstóllinn taldi skipta máli að bæklingunum var beint að 

grunnskólanemendum á viðkvæmum og áhrifagjörnum aldri í skóla sem hvorki Vejdeland né 

þeir sem voru með honum áttu að hafa aðgang að. Einnig taldi dómstóllinn orðalag 

bæklinganna óþarflega móðgandi og í síðasta lagi taldi dómstóllinn viðurlögin standast 

meðalhóf og taldi því að ekki væri um brot gegn 10. gr. MSE að ræða.  

Í þessu máli þá töldu Vejdeland og hinir sig ekki vera að móðga samkynhneigða né að 

dreifa hatursáróðri. Þeir töldu sig vera að hvetja til umræðu í skólum um málefnið og voru að 

reyna að færa nemendunum efni til að rökræða. Þetta mál á því vel við í samhengi við mál 

Snorra Óskarssonar en ólíklegt er að hann hafi ætlað sér með ummælum sínum að dreifa 
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hatursáróðri. Snorri trúir því sem hann heldur fram og telur sig því sjálfsagt vera að hjálpa 

samkynhneigðum til þess að komast undan því að fara til heljar. Þar af leiðandi er ásetningur 

hans væntanlega ekki að særa og hann vill sjálfsagt vel. Vejdeland og félagar hans töldu sig 

einnig vilja vel enda stefndu þeir að því að hvetja nemendur til rökræðna og umhugsunar 

frekar en að dreifa hatursáróðri. Það sem helst er ólíkt með málunum er vettvangurinn sem 

áróðurinn er birtur á en Vejdeland kom sínum áróðri á framfæri í grunnskóla en Snorri 

Óskarsson á bloggsíðu sinni. Þó að Snorri hafi birt ummælin á eigin bloggsíðu þá verður að 

hafa í huga að bloggsíður eru opinber vettvangur og þá sérstaklega þegar bloggin eru tengd 

við fréttir líkt og var í máli Snorra en þar birtist titill bloggsins fyrir neðan fréttir á íslensku 

fréttasíðunni www.mbl.is. Aðferðir Snorra gengu þó umtalsvert styttra en aðferðir Vejdeland 

og hinna. 

 

6 - Svigrúm aðildarríkjanna til mats (margin of appreciation) 

Þegar kemur að því að meta hvort takmörkun á tjáningarfrelsi hafi verið heimil eða ekki í 

aðildarríki þarf að hafa í huga svigrúm aðildarríkjanna til mats en MDE hefur talið að 

aðildarríkin hefðu ákveðið svigrúm til þess að túlka reglur MSE. Í dómi MDE, Handyside 

gegn Bretlandi, 7. desember 1976 (5493/72) frá 1976, sem skoðaður er í kafla 8.5, er fjallað 

um svigrúm aðildarríkjanna til að meta hvernig þau túlka og framfylgja þeim skyldum og 

réttindum sem sáttmálinn tryggir. Það að gefa ríkjum svigrúm stafar fyrst og fremst af tvennu. 

Í fyrsta lagi þá getur verið misjafnt, á milli ríkja, hvað er nauðsynlegt að gera til þess að ná 

þeim markmiðum sem sáttmálinn veitir. Í öðru lagi þá er tekið tillit til þess að ríkin sjálf hljóti 

að vera í betri stöðu en alþjóðadómstóll til þess að meta hvað nauðsynlegt sé að gera, miðað 

við staðbundnar aðstæður, til þess að tryggja þessi réttindi. Hinsvegar þarf að gæta þess að ef 

ríkjum er gefið of mikið svigrúm þá gæti það bitnað á þeim réttindum sem sáttmálin veitir.
61

 

Það er ekki í verkahring dómstólsins að koma í staðin fyrir hæfa dómstóla aðildarríkjanna 

heldur frekar að endurskoða þær ákvarðanir sem þeir hafa tekið á grundvelli 10. gr. MSE.
62

 

Þetta á sérstaklega við þegar kemur að því að meta hvort takmörkun standist þriðja 

skilyrði til takmörkunar, hvort hún sé nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi. Árið 1988 í MDE, 

Olsson gegn Svíþjóð I, 24. mars 1988 (10465/83) tók dómstóllinn saman reglur, byggðar á 

dæmum, til að meta hvort um nauðsyn væri að ræða eða ekki: 
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Í samræmi við fordæmi dómstólsins þá gefur hugtakið nauðsyn það í skyn að takmörkun sé 

vegna nauðsynlegar samfélags þarfar. Sérstaklega þarf að hafa í huga að takmörkun sé í réttu 

hlutfalli við það lögmæta markmið sem sóst er eftir. Til að meta hvort takmörkun sé nauðsynleg 

lýðræðislegu samfélagi mun dómstóllinn hafa í huga svigrúm aðildarríkjanna. 

... Í fyrsta lagi er skoðun dómstólsins ekki takmörkuð við hvort að viðeigandi ríki hafi beitt 

takmörkun varlega á raunhæfan máta og í góðri trú ... Í öðru lagi þegar hann framfylgir 

dómsskyldum sínum, getur dómstóllinn ekki bundið sig við að meta hvort að um ólögmætar 

ákvarðanir sé að ræða einar og sér heldur þarf dómstóllinn að lýta á þær í samhengi aðstæðna 

hvers máls fyrir sig. Það þarf að ákveða hvort að ástæðurnar sem gefnar eru fyrir réttlætingu 

takmörkunar eru viðeigandi og nægar. 

Ljóst er að þegar hugtakið nauðsyn er metið er skoðað hvort meðalhófi hafi verið beitt.  

Það að heimila aðildarríkjum svigrúm við túlkun ákvæða sáttmálans, þegar góð rök eru fyrir 

því, viðurkennir í sjálfu sér að raunverulega geti takmörkun á ríkisvaldi í fáum tilfellum verið 

alger. En til dæmis um takmarkanir sem eru algerar þá er í 3. gr. MSE fjallað um bann við 

pyndingum og í 4. gr. um bann við þrældómi. Erfitt er að skilgreina fyrirfram hvar mörk 

svigrúms aðildarríkjanna liggja því að misjafnt er hvaða svigrúm er hægt að láta eftir 

ríkjunum þegar misjafnir hagsmunir eru metnir, hver gegn öðrum, í hverju máli fyrir sig. 

Hinsvegar má gera ráð fyrir að svigrúmið sé hvað mest þegar dómstóll fjallar um að 

takmörkun sé nauðsynleg á tímum almanna hættuástands og hvað minnst þegar mögulegt brot 

er tengt einkalífi manna. Hinsvegar þarf að hafa í huga mikilvægi tjáningarfrelsisins þegar 

svigrúm ríkja til að takmarka það er metið. Er það í samræmi við svokallað spycatcher mál 

eða MDE, the Observer og Guardian gegn Bretlandi, 26. nóvember 1991 (13585/88) en þar 

taldi dómstóllinn þurfa að hafa það í huga og því þyrfti að túlka takmarkanir þröngt. Rök fyrir 

nauðsyn hennar þurfi að vera sannfærandi.
63

 

7 - Innlend löggjöf 

Til þess að takmörkun á tjáningarfrelsi skv. 10. gr. MSE. sé heimil eins og sjá má að ofan þá 

þarf það að vera takmarkað með lögum. Hér verður til skýringar farið í hluta innlendrar 

löggjafar sem fjallar um lögbundnar takmarkanir á tjáningarfrelsinu sem finna má í íslenskum 

lögum. 

 

7.1 - Almenn hegningarlög 

Í XXV. kafla almennra hegningarlaga er mönnum veitt æruvernd og þar koma fram 

refsiviðurlög á brotum gegn þeim rétti. Ærumeiðingum er skipt í móðganir, aðdróttanir og 
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brigsl
64

. Í 1. mgr. 22. gr. alm. hgl. er hvatningu til afbrots lögð að jöfnu við hlutdeild í broti. 

XIII kafli fjallar um brot gegn almannafriði og allsherjarreglu. Í 121. gr. er fjallað um að við 

því að hvetja menn opinberlega til refsiverðra verka liggi, varðhalds- eða fangelsisrefsing. Í 

125. gr. eru sektir eða varðhald lagt við því að draga opinberlega dár að eða smána 

trúarkenningar eða guðsdýrkun löglegs trúarbragðafélags hér á landi. Í Hrd. 1984, bls. 855 

(16/1983) var dæmd refsing fyrir brot á 125. gr. alm. hgl. Í tveimur tímaritum, Speglinum og 

Samvisku þjóðarinnar var birt bæði lesmál og myndefni þar sem grundvallartrúarkenningar 

þjóðkirkjunnar voru hafðar að háði. Hæstiréttur sagði m.a. að það yki saknæmi brotsins að 

við háðið um trúarkenningarnar væru í lesmáli tengdir mjög alvarlegir glæpir.
65

 

Dæmi um takmörkun á tjáningarfrelsi með tilvísun til réttinda og mannorðs annarra í  

3. mgr. 73. gr. stjskr. er að finna í almennu hegningarlögunum en öll meiðyrðalöggjöfin, 

meiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífsins hvílir á þeim grundvelli. Í 229. gr. alm. hgl. 

segir að hver sá sem skýrir opinberlega frá einkamálefnum annars manns án þess að nægar 

ástæður séu fyrir hendi, sem réttlætt geti verknaðinn, skuli sæta fangelsi allt að 1. ári. Svipað 

ákvæði er í 230. gr. sömu laga fjallar um þann sem á grundvelli atvinnu sinnar segir frá 

einkamálefnum sem fara eiga leynt, það geti varðað sektum eða refsingu.
 66

 Í 233. gr. a. segir:  

... hver sá sem með háði, rógi, smánun, ógnun eða á annan hátt ræðst opinberlega á mann eða 

hóp manna vegna þjóðernis þeirra, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða eða kynhneigðar skal sæta 

sektum eða fangelsi allt að 2 árum.  

Þessi grein er í samræmi við þá túlkun sem MDE hefur lagt í hatursáróður en út frá 

dómafordæmum MDE má telja að hatursáróður nái yfir öll form tjáningar sem dreifa, stuðla 

að eða réttlæta kynþáttahatur, útlendingahatur eða önnur forms haturs. Slík ræða nýtur ekki 

verndar 10. gr. MSE og er stjórnvöldum því heimilt að leiða hömlur í lög.
67

 Það eru margar 

svipaðar greinar í XXV. kafla um ærumeiðingar í almennu hegningarlögunum sem fjalla um 

tilvik sem setja tjáningarfrelsinu skorður á grundvelli ærumeiðinga. Gæta þarf að þegar dæmt 

er á grundvelli þessara laga að vega og meta rétt manna þegar réttindi byggð á 

tjáningarfrelsinu eru takmörkuð annarsvegar.
68
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Í 3. mgr. 73. gr. stjskr. er heimilt að skerða tjáningarfrelsið ef það er gert til þess að stuðla 

að öryggi ríkisins. Lagaheimildir fyrir slíkum takmörkunum eru í X. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 19/1940 en þar er fjallað um landráð.
69

 Þar er til dæmis fjallað um í 88. gr. 

laganna að hver sá sem opinberlega, í ræðu eða riti, mælir með því eða stuðlar að því að 

erlent ríki byrji á fjandsamlegum tiltækjum við íslenska ríkið eða hlutist til um málefni þess, 

svo og hver sá, er veldur hættu á slíkri íhlutun með móðgunum, líkamsárásum, eignaspjöllum 

og öðrum athöfnum sem líklegar eru til að valda slíkri hættu geti þurft að sæta fangelsi allt að 

6 árum. Í 91. gr. sömu laga er sett bann við því að kunngerðir séu leynilegir samningar, 

ráðagerðir eða ályktanir ríkisins um málefni sem heill þess eða réttindi gagnvart öðrum 

ríkjum eru komin undir, eða hafa mikilvæga fjárhags- eða viðskiptaþýðingu fyrir íslensku 

þjóðina gagnvart erlendum ríkjum og er refsiramminn í ákvæðinu allt að 16 árum. Í 92. gr. 

sömu laga er mönnum gerð refsing við því að lýsa eða skýra óviðkomandi frá leynilegum 

hervarnarráðstöfunum sem íslenska ríkið hefur gert og nær refsiramminn upp í 10 ár. Í 95. gr. 

sömu laga er fjallað um að sá sem smánar opinberlega erlenda þjóð eða erlent ríki, æðsta 

ráðamann, þjóðhöfðingja, fána eða annað viðurkennt þjóðarmerki, fána Sameinuðu þjóðanna 

eða fána Evrópuráðs skuli sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.
70

 

 

7.2 - Réttindi fanga 

Fangar þurfa að þola ýmsar takmarkanir á tjáningarfrelsi sínu en það hefur verið talið 

réttlætanlegt með sjónarmiðum um allsherjarreglu.
71

 Víðtækar heimildir eru til þess að 

takmarka tjáningarfrelsi fanga í lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga. Samkvæmt 36. gr. 

laganna, sem fjallar um símtöl, á fangi rétt á símtölum við fólk utan fangelsis á þeim tímum 

dags sem reglur fangelsis segja til um. Einnig er heimilt að takmarka fjölda símtala hvers og 

eins og lengd þeirra ef nauðsynlegt reynist til þess að aðrir fangar fái notið þess réttar. Fangar 

þurfa líka samþykki forstöðumanns ef þeir vilja hringja í aðra fanga í öðrum fangelsum en 

annars er þeim það ekki heimilt. Fangar geta þurft að sæta því að símtöl þeirra séu hleruð af 

fangavörðum ef þeim hefur verið tilkynnt það og ef þeir tala tungumál sem fangaverðirnir 

skilja ekki þá getur fangavörður sett það skilyrði að símtalið fari fram á tungumáli sem 

fangavörður skilur og eða túlkur sé fenginn til þess að þýða samtalið fyrir fangavörðinn. Þó 

að hlerun á samtalinu sé kannski ekki skerðing á tjáningarfrelsinu þá er það að meina 
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fanganum að tala sitt eigið tungumáli vissulega takmörkun.
72

 Hægt er að takmarka 

bréfasamskipti fanga, skv. 37. gr. laga um fullnustu refsinga við ákveðna aðila, og geta þeir 

þurft að sæta því að bréf til eða frá þeim séu stöðvuð. Sambærilegt við símtöl getur fangi 

þurft að skrifa á tungumáli sem fangavörður skilur eða fela skjalaþýðanda að þýða bréfið. 

Fangelsismálastofnun er heimilt skv. 38. gr. laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga að 

banna fjölmiðlaviðtöl við fanga, en slíkt má ekki heimila ef það er andstætt 

almannahagsmunum eða hagsmunum brotaþola. Þannig er stjórnvöldum heimilt að takmarka 

tjáningarfrelsi fanga en hafa ber í huga að meðalhófi sé beitt þegar tjáningarfrelsi þeirra er 

takmarkað eins og annarra.  

 

7.3 - Tóbaks og áfengislög 

Dæmi er um takmörkun sem byggð er á sjónarmiðum um heilsu manna er í 7. gr. laga nr. 

6/2002 um tóbaksvarnir, en samkvæmt greininni er óheimilt að birta auglýsingar um tóbak 

eða reykfæri fyrir neytendur og aðra en heild- og smásala. Einnig er bannað samkvæmt sömu 

grein að sýna neyslu eða hvers konar meðferð tóbaks eða reykfæra í auglýsingum eða 

upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu og í myndskreytingu á varningi sem og 

einnig er bannað að selja leikföng eða sælgæti sem er eftirlíking af sígarettum, vindlum eða 

reykjarpípum. Undir auglýsingar samkvæmt 7. gr. falla hvers konar tilkynningar til 

almennings eða sérstakra markhópa, þar á meðal vörukynningar, útstillingar í gluggum 

verslana, hvers konar skilti og svipaðan búnað, alla notkun hefðbundinna tóbaksvörumerkja, 

hvers konar umfjöllun í fjölmiðlum um einstakar vörutegundir til annars en að vara 

sérstaklega við skaðsemi þeirra og dreifingu vörusýna til neytenda.
73

 Dæmi úr 

dómaframkvæmd um takmörkun á tóbaks-auglýsingum er í Hrd. 1987, bls. 394 (300/1986) 

sem féll þó í gildistíð eldri laga en gera má ráð fyrir að hann eigi við en í dag miðað við 

gildandi löggjöf. 

Í áfengislögum nr. 75/1998 er fjallað um bann við áfengisauglýsingum í 20. gr. en 

samkvæmt henni þá eru hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum 

bannaðar. Það er einnig bannað að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í 

auglýsingum eða upplýsingum um aðra vöru eða þjónustu. Auglýsingar samkvæmt greininni 

eru hvers konar tilkynningar til almennings vegna markaðssetningar þar sem sýndar eru í 

máli eða myndum áfenginstegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, svo sem áfengisvöruheiti 
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eða auðkenni, eftirlíkingar af áfengisvarningi, spjöld eða annar svipaður búnaður, útstillingar, 

dreifing prentaðs máls, vörusýnishorna og þess háttar. Hinsvegar eru veittar undantekningar á 

auglýsingum á erlendum tungumálum í erlendum ritum sem flutt eru til landsins, á búnaði 

ætluðum til áfengisveitinga þar sem þær eru heimilar og á flutningstækjum 

áfengisframleiðanda, vöruumbúðum, bréfsefni eða öðru sem tengist starfsemi 

framleiðandans.
74

 Dæmi úr dómaframkvæmd þar sem fjallað er um takmarkanir á 

áfengisauglýsingum er í Hrd. 1987, bls. 26 (186/1986) en þar taldi dómurinn að ekki væri um 

áfengisauglýsingu að ræða skv. þágildandi lögum. 

 

7.4 - Fjölmiðlatakmarkanir 

Sérstaklega varlega þarf að fara í sakirnar þegar tjáningarfrelsi fjölmiðla er takmarkað vegna 

hlutverks þeirra sem snýr að því að miðla hugmyndum og upplýsingum sem og að vera 

vettvangur skoðanaskipta í lýðræðisþjóðfélagi. Þess vegna þurfa mikilvægar ástæður að 

liggja fyrir þegar tjáningarfrelsi fjölmiðla er skert. Sjá má dæmi um túlkun MDE í slíkum 

tilfellum í kafla 8 um dóma dómstólsins hér að neðan.
75

  

Í lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla má finna dæmi um þær takmarkanir sem settar eru 

fjölmiðlum. Markmið laganna skv. 1. gr. þeirra er meðal annars að stuðla að tjáningarfrelsi á 

markaði fjölmiðla. Samkvæmt lögunum er sett á stofn svokölluð fjölmiðlanefnd en skv. 16. 

gr. laganna þá þarf leyfi fjölmiðlanefndar til þess að fá að stunda hljóð eða myndmiðlun sem 

heyrir undir lögsögu íslenska ríkisins ef hún krefst tíðniúthlutunar hjá Póst- og 

fjarskiptastofnun.  

Í 27. gr. er fjölmiðlum gert óheimilt að hvetja til refsiverðar háttsemi og bannað að kynda 

undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis, skoðana 

eða menningarlegrar, efnahagslegrar, félagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu. Í 28. gr. 

laganna er fjallað um vernd barna gegn skaðlegu efni og fjölmiðlaveitu bannað að sýna efni 

sem getur haft skaðleg áhrif á þroska barna nema á ákveðnum tímum þegar líklegt er að flest 

börn séu sofandi. Í 31. gr. er fjölmiðlaveitu gert skylt, ef nauðsyn ber til og almannaheill 

krefst, að miðla endurgjaldslaust tilkynningum ef þess er þörf.  

Í lögum nr. 57/1956 um prentrétt er fjallað um nokkrar takmarkanir tengdar útgáfu blaða. 

Skv. 13. gr. sem fjallar um ábyrgð á efni blaða og þeirra rita sem undir lögin falla ber hver sá, 

sem birtir eða dreifir eða á hlut að birtingu eða dreifingu annars rits en blaðs eða tímarits, 
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refsi- og fébótaábyrgð samkvæmt almennum reglum laga, ef efni ritsins brýtur í bága við 

lög.
76

 

Fjölmargar frekari takmarkanir er að finna sem tengdar eru fjölmiðlum en þótti ekki þarft 

að fara frekar í þær hér. 

 

7.5 - Hugverkaréttur (útgáfa og slíkt) 

Takmarkanir á tjáningarfrelsi sem tengjast hugverkarétti eru tengdar tilvísun í réttindi annarra 

í 3. mgr. 73. gr. stjskr. Má í því samhengi benda á ákvæði höfundalaga nr. 73/1972 sem og 

vernd sem vörumerki hljóta samkvæmt lögum nr. 45/1997 um vörumerki. Samkvæmt 1. gr. 

laganna þá geta einstaklingar og lögaðilar öðlast einkarétt á vörumerki eftir ákvæðum 

laganna. Í 2. gr. er vörumerki síðan skilgreind en það getur verið hvers konar sýnilegt tákn 

sem til þess er fallið að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, 

svo sem orð eða orðasambönd, bókstafir og tölustafir, myndir og teikningar og útlit, búnaður 

eða umbúðir vöru.
77

 

 

7.6 - Niðurstaða 

Tjáningar- og skoðanafrelsi eru talin með mikilvægustu réttindum í hverju lýðræðisríki. 

Forsenda þess, að stjórnmálaumræða geti verið frjáls og hægt sé að halda uppi lýðræðislegu 

stjórnskipulagi, er að fólki hafi rétt á að tjá sig um mál og málefni og sé heimilt að hafa þær 

skoðanir sem það vill. Það er ekki mikið gagn í lýðræðisskipulagi ef réttur til tjáningar og 

skoðana er ekki til staðar.
78

 Til þess að opinber umræða um þau málefni sem almenning 

varðar, t.d. stjórnmál, listsköpun og hvað annað fái að þróast og dafna á eðlilegan máta þarf 

sú umræða að njóta víðtæks tjáningarfrelsis. Ef tjáningarfrelsis nyti ekki við og ekki væri 

heimilt að ræða, innan eðlilegra marka, um opinber málefni myndi það hefta umræðu og fæla 

fólk frá því að tjá sig af ótta við að vera látið bera ábyrgð á orðum sínum.
79

  

Í ákvæði stjórnarskrárinnar felst vernd á öllum myndum tjáningar hvort sem það er í 

ræðu, riti eða á hvaða formi sem er. Þannig er til dæmis listaverkasýning varin af 

tjáningarfrelsinu. Erfitt getur verið að komast hjá því að setja tjáningarfrelsinu skorður en 

þegar réttindi eru skert verður að mæla um þær takmarkanir í lögum. Þrátt fyrir að 
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tjáningarfrelsið sé tryggt í stjórnarskránni þá geta menn ekki notið þess án tillits til réttinda 

annarra og án annarra takmarkanna, en ætla verður að í ákveðnum tilvikum sé heimilt að setja 

tjáningarfrelsinu ákveðnar skorður. Það sem helst reynir á í þessum efnum eru takmarkanir 

sem snúa að réttindum og mannorði annarra og á það einnig við hér í máli Snorra. Fjallað er 

um friðhelgi einkalífsins og æru manna í XXV. kafla almennu hegningarlaganna en þar takast 

á stjórnarskrárvernduð réttindi skv. 71. gr. Stjórnarskrárinnar og hagsmunir af opinskárri 

umræðu skv. 73. gr. stjskr.
80

 

Í Hrd. 1999, bls. 857 (252/1998) eru mörkin á milli 71. gr. og 73. gr. stjórnarskrárinnar 

skoðuð en þar fjallaði læknir um einkamálefni sjúklings í ævisögu sinni. Vísast til 

umfjöllunar um dóminn í kafla 9.5. Það voru gerðar breytingar á mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar með breytingarlögum nr. 97/1995 en þá var ákvæði um skoðana- og 

tjáningarfrelsið sem nú er fjallað um í 73. gr. stjskr. breytt þannig að inntak þess jókst til 

muna. Tjáningarfrelsið hlaut einnig stóraukna vernd með lögfestingu á MSE frá árinu á undan 

með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. Skoðana og tjáningarfrelsið er á 

meðal pólitískra grundvallarréttinda sem talin eru afar mikilvæg í lýðræðisríki. Vegna þess að 

tjáningarfrelsið er eitt af grundvallarréttindum í lýðræðislegu þjóðskipulagi, má sjá ákvæði 

sem vernda tjáningarfrelsið í ýmsum stjórnarskrám, t.d. frönsku mannréttindayfirlýsingunni 

frá 1789 og dönsku grundvallarlögunum frá 1874 um prentfrelsi.
81

  

Þegar Ísland gerðist aðili að mannréttindasáttmála Evrópu var litið svo á að ekki þyrfti að 

fara í innlendar lagabreytingar vegna tvíeðliskenningarinnar. Talið var að réttindi sáttmálans 

nytu ekki verndar í íslenskum rétti. Þannig yrðu dómstólar að túlka ákvæði sáttmálans 

íslenskum lögum til skýringar og fyllingar en víkja þeim frá ef þau væru ósamrýmanleg 

íslenskum lögum. Ekki kom því til þess að 10. gr. MSE væri notuð þegar barist var um inntak 

prentfrelsis-ákvæðisins þrátt fyrir að greinin væri til þess fallin að auka gildi 

tjáningarfrelsisins.
82

 

Með breytingum sem urðu þegar mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur árið 1994 og 

mannréttindakaflinn tekinn inn í stjórnarskránna 1995 jókst vernd tjáningarfrelsisins 

umtalsvert en er samt ekki án takmarkana eins og rekið hefur verið hér áður. 

Hafa verður í huga þegar túlka á ákvæði sem eiga að skerða réttindi og þá sérstaklega 

samkvæmt mannréttindasáttmálanum að það verður að túlka þau þröngt enda er sáttmálanum 
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ætlað að tryggja raunverulega og árangursríka vernd mannréttinda. Markmið mannréttinda-

kaflans í íslensku stjórnarskránni er að vernda mannréttindi og verður því að hafa uppi sömu 

sjónarmið og gilda um túlkun ákvæða kaflans og ákvæða mannréttindasáttmálans. Það þarf 

því að túlka skerðingarheimildir þröngt og rökstyðja nauðsyn skerðingarinnar á fullnægjandi 

hátt.
83

 Þetta kemur fram í dómaframkvæmd Hæstaréttar en í Hrd. 1995, bls. 1444 (103/1994) 

segir meðal annars að skýra þurfi íslensk lög og þar á meðal stjórnarskránna á þann veg að 

þau séu í sem mestu samræmi við sáttmálann. Það er einnig í samræmi við Hrd. 1990, bls. 2 

(120/1989), Hrd. 1990, bls. 92 (31/1990), Hrd. 1992, bls. 174 (1991/494) og Hrd. 1992, 

bls.401 (274/1991). Umtalsvert svigrúm er þegar meta á hvort að nauðsyn sé að takmarka 

tjáningarfrelsið en verður þá að meta markmiðið sem að er stefnt á móti þeim afleiðingum 

sem takmarkanirnar hefðu á tjáningarfrelsið.
84

  

Samkvæmt MDE ber að gæta meðalhófs þegar komast á að því hvort þær skorður sem 

kvartað var undan hafi verið hóflegar í samræmi við lögmæt markmið sem þeim var ætlað að 

stefna að og rökin á bakvið skorðurnar geti réttlætt þær. Dómstóllinn hefur ennfremur túlkað 

orðið nauðsyn í 10. gr. sáttmálans sem svo að það þurfi að vera knýjandi samfélagsleg 

nauðsyn (pressing social need). Gæta þarf að meðalhófsreglunni þegar skorður eru settar á 

tjáningarfrelsi og má ekki ganga lengra en efni standa til. Takmörkunin þarf að stefna að 

markmiði sínu og vera til þess ætluð að ná því án þess að ganga of langt.
85

  

 

8 -  Dómar MDE sem reynt hafa á tjáningarfrelsið 

Ýmis álitaefni koma upp þegar tjáningarfrelsi er skoðað og til að skýra það nánar verður farið 

hér yfir nokkur dómafordæmi MDE til þess að skýra betur inntak tjáningarfrelsisins. Síðan 

verður hér að neðan farið í dómafordæmi íslenskra dómstóla og skoðað hvernig þau 

samrýmast framkvæmd MDE. Það er ljóst er að túlkanir MDE hafa mikið að segja á Íslandi, 

ekki síst þar sem MSE hefur nú lagalega stöðu hér og líka vegna þess að nýju 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar voru m.a. byggð á sáttmálanum. Þess vegna skiptir 

túlkun dómstólsins miklu fyrir framkvæmd á Íslandi bæði samkvæmt lögum um 

mannréttindasáttmálann og samkvæmt stjórnarskránni.
86
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8.1 - MDE, Günduz gegn Tyrklandi, 4. desember 2003 (35071/97) 

Í máli MDE, Günduz gegn Tyrklandi, 4. desember 2003 (35071/97), var fjallað um saksókn 

gegn Günduz vegna hatursræðu á grundvelli trúar. Günduz lýsti íslömskum gildum sem 

mörgum þóttu öfgakennd í tengslum við lýðræðisríki nútímans í sjónvarpsþætti. 

Landsöryggisréttur í Tyrklandi dæmdi hann sekan um að fylla fólk af hatri og árásargirni á 

grundvelli misjafnar trúar og hlaut hann tveggja ára fangelsisdóm auk sektar. Günduz taldi að 

um brot væri að ræða, gegn rétti hans, sem 10. gr. MSE um tjáningarfrelsi tryggði honum. 

Dómstóllinn taldi að skoða þyrfti samhengið sem ummælin voru gefin í, til þess að meta 

hvort um brot gegn tjáningarfrelsinu væri að ræða. Ljóst var að um takmörkun á 

tjáningarfrelsinu var að ræða en umrædd takmörkun var bundin í tyrknesk lög og stefndi að 

lögmætu markmiði. Dómstóllinn taldi að lýta þyrfti til þess að umræddur sjónvarpsþáttur 

fjallaði um umdeilda sértrúarsöfnuði. Sjónarmið Günduz voru almenningi þegar vel kunn en 

hann taldi gildi lýðræðisþjóðfélags stangast á við gildi íslam. Umræðuefnið hafði verið 

rökrætt í tyrkneskum fjölmiðlum og fjallaði um vandamál sem almenningur hafði hagsmuni 

af. Dómstóllinn taldi nauðsynlegt að lýta til þess að Günduz var að taka þátt í opinberum 

rökræðum og að ekki hefði tekist að sýna fram á með sannfærandi hætti að takmörkunin væri 

nauðsynleg þrátt fyrir það svigrúm sem aðildarríkin hafa. Það skipti einnig miklu máli að 

Günduz var að verja þau sjónarmið sín, að hann teldi Sharia-lög eiga að gilda í Tyrklandi, 

aðrir sjónvarpsgestir fengu tækifæri til að svara og Günduz hvatti ekki til ofbeldis til þess að 

ná fram markmiðum sínum um upptöku Sharia-laga. Var því um brot gegn 10. gr. MSE um 

tjáningarfrelsi að ræða. 

Í umfjöllun sinni um það hvort að ummæli Günduz gætu talist til hatursræðu þá taldi 

dómstóllinn að þrátt fyrir að tyrkneskum almenningi gæti réttilega þótt að sér vegið, væri 

ekki hægt að líta fram hjá því að ummælin birtust í beinni útsendingu í sjónvarpi og voru 

gefin munnlega þannig að Günduz hafði ekki möguleika á að endurorða, bæta eða draga 

ummælin til baka áður en þau voru gerð opinber. 

Þegar þetta mál er skoðað með hliðsjón af máli Snorra Óskarssonar má sjá sambærilega 

hluti eins og að sjónarmið bæði Snorra og Günduz eru almenningi vel kunn. Líkt og Günduz 

þá telur Snorri kristileg gildi stangast á við íslenskt samfélag og fjallaði um það á bloggsíðu 

sinni. Skoða má að hvort sem ummæli Snorra eru byggð á hatri eða raunverulegri trú hans, 

eru þau til þess fallin að ýta undir hatur og árásargirni á grundvelli misjafnar trúar. Hinsvegar 

þarf að hafa í huga að þær aðferðir sem farið var í gegn Snorra gengu ekki jafn langt og gegn 

Günduz. Günduz var dæmdur sekur fyrir dómstóli og gert að greiða sekt auk þess sem hann 

þurfti að sitja í fangelsi í tvö ár. Mál Snorra snýst hinsvegar um það að vinnuveitandi Snorra, 
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Akureyrarbær, taldi það ekki við hæfi að hann sem grunnskólakennara léti frá sér svona 

ummæli á opinberum vettvangi og að það gæti bitnað á gæðum skólastarfsins fyrir ákveðin 

hóp nemanda. 

 

8.2 - MDE, Vejdeland og o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 (1813/07) 

Í máli MDE, Vejdeland og o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 (1813/07) dæmdi dómstóllinn í 

fyrsta skipti í máli þar sem fjallað var um særandi ummæli gegn kynhneigð og á það því mjög 

vel við þegar mál Snorra er skoðað. Málið snérist um nokkra einstaklinga sem fóru í 

desember 2004 í skóla og dreifðu um það bil hundrað bæklingum frá samtökum sem 

kölluðust Þjóðaræskan með því að skilja þá eftir á skápum nemenda. Einstaklingunum var 

vísað í burtu af skólastjóra skólans. Bæklingarnir innihéldu áróður gegn samkynhneigðum 

sem sagðir voru hafa siðferðis skemmandi áhrif á samfélagið. Samkynhneigðum var kennt 

um að alnæmi hefði breiðst út og samkynhneigð var síðan tengd við barnagirnd. Málið fór 

fyrir dómstóla í Svíþjóð en einstaklingarnir héldu því fram að þeir hefðu ekki ætlað að lýsa 

yfir fyrirlitningu gegn samkynhneigðum sem hóp heldur hefðu þeir einungis ætlað að hvetja 

til rökræðna. Sænskir dómstólar töldu að þær aðferðir sem þeir völdu til að dreifa 

bæklingunum hefðu ekki hæft markmiðinu sem sóst var eftir og að markmiðinu hefði mátt ná 

án þess að lítillækka samkynhneigða og hlutu allir dóm. Töldu þeir að brotið hefði verið gegn 

rétti þeirra samkvæmt 10. gr. MSE um tjáningarfrelsið.  

Mannréttindadómstóllinn komst að því að þeir hefðu verið dæmdir í samræmi við sænsku 

hegningarlögin og því hefði skerðing á tjáningarfrelsi þeirra staðist lagaáskilnað. 

Takmörkuninni hefði einnig verið ætlað að stuðla að lögmætu markmiði sem fjallað væri um 

í 2. mgr. 10. gr. MSE, „til verndar ... mannorði eða réttindum.“ Dómstóllinn taldi að þrátt 

fyrir að markmið Vejdeland og hinna hefði verið ásættanlegt þá hefði þurft að gæta að 

orðalagi bæklinganna. Staðhæfingar þeirra hefðu innihaldið alvarlegar og fordómafullar 

ásakanir. Þrátt fyrir að dómstóllinn viðurkenndi rétt þeirra til þess að viðra hugmyndir sýnar 

taldi hann bæklingana hafa verið óþarflega móðgandi og að þeir gætu haft slæm áhrif á 

nemendur á viðkvæmum aldri. Dómstóllinn taldi þá takmörkun á tjáningarfrelsi Vejdeland og 

hinna sem sænsk stjórnvöld beittu hafi verið heimila og nauðsynlega í lýðræðislegu samfélagi 

til að vernda orðspor og réttindi annarra. Þar af leiðandi væri ekki um brot gegn 10. gr. MSE 

um tjáningarfrelsi að ræða. 

Þetta mál er að mörgu leiti svipað og mál Snorra Óskarssonar og á líklega best við af 

þeim málum sem dómstóllinn hefur fjallað um. Það sem helst greinir málin að er 
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vettvangurinn sem ummælin eru birt á en í þessu máli þá voru ummælin birt innan veggja 

skólans þar sem einstaklingarnir höfðu ekkert réttmætt erindi en Snorri birti ummæli sín á 

bloggsíðu sinni. Ummæli Snorra voru að öllum líkindum ekki byggð á hatri gegn 

samkynhneigðum heldur á því að hann telur sig vera að hjálpa þeim einstaklingum sem hann 

beinir ummælunum að. Það er líkt og í ofangreindu dæmi en þar töldu gerendur sig vera að 

hvetja til rökræðna nemenda og ætluðu sér að færa nemendum málefni til að ræða. Það getur 

samt þurft í dæmum sem þessum að líta framhjá ásetningi og horfa til mögulegra afleiðinga 

ummælanna og hversu meiðandi þau eru og hvort þau geti haft slæm áhrif á nemendur á 

viðkvæmum aldri. 

 

8.3 - MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) 

Lingens vann við fjölmiðla og starfaði við tímaritið Profil. Lingens birti tvær greinar þar sem 

hann gagnrýndi stjórnmálaleiðtoga á grundvelli þess að hann hefði verið meðlimur SS-sveita 

nasista í seinni heimstyrjöldinni og það væri því óásættanlegt að hann tæki þátt í stjórnmálum 

í Austurríki. Landsréttur taldi hann sekan um ærumeiðingar. Lingens taldi að um takmörkun á 

tjáningarfrelsi hans væri að ræða og slík takmörkun væri ósamrýmanleg lýðræðislegu 

samfélagi. Dómstóllinn taldi takmörkunina byggða á 111. gr. austurrísku hegningalaganna og 

stæðist þar að leiðandi skilyrði um lagaáskilnað. Takmörkunin stuðlaði enn fremur að vernd á 

mannorði og réttindum annarra og markmið hennar féll því undir 2. mgr. 10. gr. MSE. 

Austurríska ríkið taldi að um stríðandi hagsmuni væri að ræða sem báðir ættu stoð í 

mannréttindasáttmálanum, annars vegar 8. gr. MSE um friðhelgi einkalífs og hinsvegar 10. 

gr. MSE um tjáningarfrelsið. Mannréttindadómstóllinn taldi að staðhæfingar Lingens fjölluðu 

einungis um opinberar fordæmingar og félli ekki undir einkalíf og taldi því óþarft að lesa 10. 

gr. MSE með 8. gr. MSE í huga í þessu tilfelli. Dómurinn sagði að hafa þyrfti í huga að 

tjáningarfrelsis ákvæði 10. gr. MSE væri ein af stoðum lýðræðislegs þjóðfélags og 

grundvöllur fyrir þróun og þroska þjófélagsins og einstaklingsins. Ítrekaði dómstóllinn síðan 

það sem hann hefur áður sagt að á grundvelli 2. mgr. 10. gr. MSE ætti tjáningarfrelsið ekki 

einungis við um upplýsingar eða hugmyndir sem almennt væru vel séðar eða litið á sem 

meinlausar heldur næði tjáningarfrelsið einnig til upplýsinga eða hugmynda sem gætu 

hneykslað og væru ekki eins vel séðar. Það væri nauðsynlegt í lýðræðislegu 

fjölmenningarsamfélagi sem byggði á umburðarlyndi og víðsýni. Þetta væri sérstaklega 

nauðsynlegt þegar um fjölmiðla væri að ræða. Takmörk fyrir gagnrýni væru minni þegar 

kæmi að stjórnmálamönnum heldur en hjá einstaklingum. Stjórnmálamenn, ólíkt 
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einstaklingum fara sjálfviljugir á opinberan vettvang og ættu því að gera sér grein fyrir að 

þeir verði gagnrýndir af fjölmiðlum og samfélaginu. Þeir þurfi því að hafa meira þol gagnvart 

gagnrýni en aðrir. Ákvæði 2. mgr. 10. gr. sem snýr að verndun á mannorði einstaklinga á við 

um stjórnmálamenn en það þarf að lesast með hagsmuni almennings, af opinni umræðu um 

stjórnmál í huga. Dómurinn taldi að þegar það sem greint er frá hér að ofan er haft í huga, að 

takmörkun á tjáningarfrelsi Lingens, í þessu máli, hafi ekki verið nauðsynleg lýðræðislegu 

samfélagi og heldur ekki nauðsynleg til þess að vernda mannorð annarra. Takmarkanirnar 

voru ekki í samræmi við það markmið sem þær stefndu að og var 10. gr. MSE um 

tjáningarfrelsið því brotin. 

Það sem taka má úr þessum dómi í tengslum við mál Snorra er helst það að 

tjáningarfrelsinu er ekki einungis ætlað að vernda upplýsingar og hugmyndir sem eru vel 

séðar heldur nær það einnig til hugmynda sem hneyksla. Tjáningarfrelsið skiptir jafnvel 

mestu máli þegar kemur að tjáningu hugmynda sem ekki eru vel séðar af almenningi. 

 

8.4 - MDE, Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (43380/10) 

Erla var blaðamaður og vann fyrir dagblaðið DV. Grein eftir hana, með fyrirsögninni 

Nektardanskóngar berjast, var birt í DV og töldu íslenskir dómstólar að fullyrðingar í 

greininni gæfu í skyn að A stýrði skipulagðri, alþjóðlegri glæpastarfsemi. Erla var dæmd 

ábyrg á grundvelli 235. gr. alm. hgl. þar sem hún hefði ekki krafist fyrir um hvað satt væri í 

ásökunum. Mannréttindadómstólinn taldi rök íslenskra dómstóla, fyrir því að túlka mætti 

fullyrðingar greinarinnar á þann hátt sem þeir gerðu, afar ósannfærandi. Ríkið hélt því fram 

að efni greinarinnar hefði ekki mikilvæga þýðingu fyrir almenna umræðu líkt og í máli MDE, 

Björg Eiðsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (46443/09). Taldi MDE að meta þyrfti slíkt í 

víðara samhengi. Umfjölluninni hafi verið ætlað að varpa ljósi á ofbeldisfullar deilur á milli 

eigenda nektardansstaða sem væru í samkeppni.  

Einnig taldi dómstóllinn líkt og í Bjargar málinu að eigendur nektarstaðanna hefðu mátt 

gera sér grein fyrir því að viðskipti að þessu tagi væru umdeild og gætu þeir því átt von á 

gagnrýni á störf sín. Því sé meira svigrúm fyrir gagnrýni á störf þeirra heldur en á aðra 

einstaklinga. Grein Erlu byggist á viðtali og er efnislega endurtekning á því sem 

viðmælandinn sagði. Erla fjallaði um hlið beggja aðila í grein sinni og dómurinn taldi hana 

hafa náð nægu jafnvægi á milli þeirra í skrifunum. Líkt og í Bjargar málinu fjallaði 

dómstóllinn um mikilvægi þess að umfjöllun í fréttum, byggðum á viðtölum, væri ein 

mikilvægasta aðferð fréttamanna til að sinna hlutverki sínu sem varðhundar almennings. 
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Dómstóllinn var sannfærður um að Erla hefði starfað í góðri trú og að málið hefði varðað 

almannahagsmuni. Það að refsa fjölmiðlafólki fyrir svona umfjöllun gæti haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir hlutverk fjölmiðla. Gæta þarf að því að það sé einungis gert ef fyrir því eru 

mjög góðar ástæður. Dómurinn taldi rök íslenska ríkisins ekki sýna fram á að takmarkanirnar 

hefðu verið nauðsynlegar í lýðræðislegu samfélagi og stríðandi hagsmunir hafi ekki verið rétt 

metnir gegn rétti til tjáningarfrelsis. Þar af leiðandi hefði verið um brot gegn 10. gr. MSE að 

ræða. 

 

8.5 - Handyside gegn Bretlandi, 7. desember 1976 (5493/72) 

Handyside var bókaútgefandi í Lundúnum sem gaf út Litlu rauðu skólabókina sem hafði 

verið þýdd úr dönsku. Breskir dómstólar töldu að bókin gæti spillt ungmennum og staðfestu 

bann breskra stjórnvalda við sölu bókarinnar. Ljóst var að um takmarkanir á tjáningarfrelsi 

10. gr. MSE var að ræða en málið snérist um hvort takmörkunin teldist heimil. Dómurinn 

taldi takmörkunina standast reglu 2. mgr. 10. gr. MSE um lagaáskilnað og þar af leiðandi 

stæðist hún fyrsta skilyrðið sem sett er fyrir takmörkunum. Markmið takmörkunarinnar var, 

samkvæmt breska ríkinu, að hún væri nauðsynleg lýðræðislegu þjóðfélagi til þess að vernda 

siðgæði. Dómurinn taldi þetta lögmætt markmið og að það félli undir annað skilyrði sem 

þyrfti fyrir takmörkun. Dómurinn benti á að í lýðræðislegu samfélagi væri tjáningarfrelsið ein 

af grundvallarstoðum samfélagsins og eitt af grunnskilyrðum framgöngu samfélagsins og 

þróunar hvers einstaklings. Af 2. mgr. 10. gr. MSE væri hægt að leiða að henni væri ekki 

einungis ætlað að vernda upplýsingar eða hugmyndir sem eru vel séðar, heldur einnig að 

vernda upplýsingar eða hugmyndir sem geta móðgað, hneykslað eða jafnvel komið ríkinu illa 

eða hvaða hluta samfélagsins sem væri. Þetta væru kröfur fjölmenningar og umburðarlyndis 

en án þess væri samfélagið ekki lýðræðislegt. Handyside hélt því meðal annars fram að þar 

sem bækurnar hefðu verið gefnar út í öðrum aðildarríkjum þá ýtti það undir að um brot gegn 

10. gr. MSE um tjáningarfrelsið væri að ræða. Dómurinn gat ekki samþykkt þau rök á 

grundvelli þess að aðildarríkin hafa í svigrúm upp að vissu marki um hvernig þau framfylgja 

þeim réttindum og skyldum sem tryggð eru í ákvæðinu. Misjafnt getur verið á milli ríkja hvað 

sé nauðsynlegt að gera til þess að ná þeim markmiðum sem sáttmálinn setur og ríkin hafa líka 

almennt verið talin vera í betri stöðu til þess að meta hvað sé nauðsynlegt að gera, miðað við 

aðstæður í hverju landi fyrir sig, til þess að tryggja réttindin. MSE er ekki staðlaður 

Evrópskur mælikvarði á siðgæði. Gæta þarf að því að veita ríkjum samt ekki svo mikið 

svigrúm að það bitni á þeim réttindunum sem sáttmálinn veitir. Dómurinn taldi 
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takmarkanirnar stefna að réttmætum markmiðum og að ekki hefði verið um brot gegn 10. gr. 

MSE að ræða í þessu tilfelli. 

Þetta mál er gott dæmi um það svigrúm sem dómstóllinn veitir aðildarríkjunum til þess að 

uppfylla þær skyldur sem MSE setur en þarna var takmörkun á tjáningu talin heimil þrátt 

fyrir að tjáningin hefði verið leyfð í öðru ríki.  

 

8.6 - MDE, Aksu gegn Tyrklandi, 27. júlí 2010 (4149/04) 

Í MDE, Aksu gegn Tyrklandi, 27. júlí 2010 (4149/04) var stefnandinn tyrkneskur ríkisborgari 

sem var Rómani eða sígauni. Hann vildi að sölu yrði hætt á bókum sem gefnar voru út með 

styrkjum frá tyrkneska ríkinu og innihéldu níð gegn Rómafólki. Í bókinni sem hét Sígaunar 

Tyrklands voru kaflar sem héldu því fram að Rómafólk stundaði glæpi. 

Menningarmálaráðuneyti Tyrklands hélt því fram að bókin endurspeglaði gögn fengin með 

vísindalegum rannsóknum og innihéldi ekki móðganir gegn Rómafólki. Málið snérist því um 

það hvort réttindi stefnanda samkvæmt 8. gr. MSE hafi verið brotin með réttindum annarra 

samkvæmt 10. gr. MSE.  

Í sambærilegum málum, alveg eins og í MDE, Von Hannover gegn Þýskalandi, 24. júní 

2004 (59320/00) þarf dómstóllin að bera saman rétt einstaklings á einkalífi og þá 

almannahagsmuni sem tjáningarfrelsið veitir með það í huga að önnur greinin er ekki 

rétthærri en hin. Þegar kemur að takmörkunum á tjáningarfrelsi ber að túlka undantekningar í 

2. mgr. 10. gr. þröngt og þarf að færa góð rök fyrir þeim takmörkunum sem settar eru eins og 

sjá má í máli MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82). Samkvæmt 10. gr. MSE 

hafa ríki ákveðið svigrúm til þess að meta hvort takmarkanir á tjáningarfrelsi hafi verið 

nauðsynlegar lýðræðislegu samfélagi en svigrúmið er þó ekki án takmarkana.  

Í niðurstöðu dómsins fjallar dómurinn um að niðurstöður skýrslu sem undirbúin var af sjö 

háskólaprófessorum í Tyrklandi væru raunhæfar. Í skýrslunni töldu prófessorarnir að bókin 

væri fræðilegt rit byggt á vísindalegum rannsóknum og væri ekki móðgandi. Dómurinn benti 

hinsvegar á að þrátt fyrir að fram kæmi að einhverjir sígaunar stunduðu ólögmæta starfsemi 

þá væri hvergi í bókinni að finna neikvæða umfjöllun sem snéri að Rómarfólki sem hópi né 

umfjöllun um að allt Rómarfólk stundaði ólöglega starfsemi. Höfundur tók ennfremur fram í 

bókinni að henni væri ætlað að varpa ljósi á hinn óþekkta heim Rómarfólks í Tyrklandi. 

Rómarfólk hafi átt undir högg að sækja og þurft að þola athugasemdir byggðar á fordómum. 

Með þetta í huga taldi dómurinn að Tyrkneskir dómstólar hefðu vegið hin ólíku réttindi 8. gr. 
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og 10. gr. MSE rétt þegar þeir töldu tjáningarfrelsið tryggja rétt til birtingar á þeim ritum sem 

um var deilt og að þeir hagsmunir sem í húfi væru leyfðu ekki takmarkanir í þessu tilfelli. 

 

8.7 - MDE, Von Hannover gegn Þýskalandi, 24. júní 2004 (59320/00) 

Málið snýst um túlkun á mismunandi hagsmunum sem 8. gr. og 10. gr. MSE veita. Teknar 

voru myndir af Karólínu prinsessu frá Mónakó þar sem hún var í fríi með börnunum sínum. 

Karólína reyndi, fyrir dómstólum í Þýskalandi, að fá bann á birtingu ljósmyndanna. 

Dómstólar töldu hinsvegar að þar sem hún væri fræg og myndirnar teknar á opinberum 

stöðum þyrfti hún að þola myndbirtinguna. Almenningur ætti rétt á að vita hvar hún væri og 

hvernig hún hegðaði sér á almannafæri. MSE taldi hinsvegar að einkalíf bæri að skilgreina 

þannig að það gæti náð til þess þegar fólk væri á almannafæri með öðrum ef það er að sinna 

einkamálum. Upplýsingar á myndum af fólk í sínu daglega lífi geta verið mjög persónulegar.  

Dómstóllinn hafði áður dæmt þannig í máli MDE, Halford gegn Bretlandi, 25. júní 1997 

(20605/92) að við ákveðnar kringumstæðum geti einstaklingur haft lögmæta ástæðu til að 

telja að vernd og virðing fyrir einkalífi einstaklings sé virt. Dómurinn taldi ljóst að birting 

tímarita á myndunum af Karólínu, þar sem hún sinnti sínu daglega lífi, nyti verndar af 

ákvæðum um einkalíf. Myndirnar hefðu ekkert pólitískt gildi og almenningur hefði ekki 

lögvarða hagsmuni af myndbirtingunni. Þar af leiðandi væri ekki hægt að nota 

tjáningarfrelsið til þess að réttlæta brot gegn 8. gr. MSE á þann hátt að almenningur ætti rétt á 

því að vita allt um opinbera einstaklinga. Þar af leiðandi væri heimilt að takmarka 

tjáningarfrelsið með þessum hætti þrátt fyrir að það nái til birtingar á ljósmyndum. Mikilvægt 

er að hafa í huga hér 17. gr. MSE en samkvæmt henni þá má ekki túlka ákvæði samningsins 

þannig að í þeim felist minnsti réttur til þess að aðhafast nokkuð sem miðar að því að eyða 

réttindum eða takmarka þau réttindi sem í samningnum er lýst umfram það sem samningurinn 

kveður á um. 

9 - Dómar á Íslandi sem reynt hafa á tjáningarfrelsið 

Heilmikið hefur verið fjallað um tjáningarfrelsið á Íslandi fyrir dómstólum, bæði fyrir og eftir 

nýju 73. gr. stjskr. Verða hér nokkrir dómar reifaðir til skýringar á tjáningarfrelsinu. 
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9.1 - Hrd. 1943, bls. 237 (118/1942) (Hrafnkatla)  

Þetta mál var til umfjöllunar í gildistíð eldra prentfrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar og fjallaði 

um útgáfu á bókinni Hrafnkötlu en hún er endurprentun á Hrafnkels sögu Freysgoða. Talið er 

að Hrafnkels saga Freysgoða hafi verið samin fyrir árið 1300. Orðalagi handritanna hafði 

verið breytt á nokkrum stöðum og einn kafli verið fluttur til en að mati kennara 

heimspekideildar Háskóla Íslands þá var orðalagi einungis breytt á örfáum stöðum og í 

smávægilegum atriðum. Engu hafði verið sleppt og töldu þeir söguna vera að efni til óbreytta 

og að engu hefði verið breytt sem máli skipti. Einungis hafi verið um að ræða orðabreytingar, 

málmyndabreytingar og stafsetning hafi verið færð til nútímamáls. Í 1. gr. laga nr. 127/1941 

sagði að þó 50 ár eða meira væru liðin frá dauða rithöfundar, mætti ekki birta rit hans ef því 

væri breytt að efni, meðferð né málblæ, ef breytingunum væri svo háttað að menning eða 

tunga þjóðarinnar biði tjón af. Ekki mætti sleppa kafla úr riti nema þess væri greinilega getið 

í útgáfunni. Í 2. gr. sömu laga var íslenska ríkinu áskilinn einkaréttur á að gefa út íslensk rit 

samin fyrir árið 1400. Ráðuneytið sem fór með kennslumál hafði þó heimild til þess að veita 

öðrum leyfi til slíkrar útgáfu og mátti binda leyfið því skilyrði að fylgt yrði fornri 

stafsetningu ritanna. Dómurinn taldi þetta ekki samræmast þáverandi prentfrelsisákvæði 67. 

gr. stjórnarskrárinnar en þar sagði að hér á landi væri prentfrelsi þrátt fyrir að menn yrðu að 

bera ábyrgð á prentuðu máli fyrir dómstólum. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi 

mætti aldrei í lög leiða. Þrátt fyrir að höfundarréttur að ritum takmarkaði ákvæði greinarinnar 

á meðan hann hélst, þá byggði slíkur réttur á nánum persónulegum hagsmunum höfundar. 

Slík rök lægju ekki til grundvallar 2. gr. laga nr. 127/1941. Sagði dómurinn að með því að 

áskilja ríkinu einkarétt til birtingar þessara rita og banna þannig öðrum birtingu þeirra nema 

með leyfi stjórnvalda, færi ríkið gegn 67. gr. stjórnarskrárinnar.  

 

9.2 - Hrd. 2002, bls. 1485 (461/2001)  

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur fallið einn dómur þar sem reynir á 233. gr. a. alm. hgl. en 

það var í máli Hrd. 2002, bls. 1485 (461/2001) en greinin segir að hver sem með háði, rógi, 

smánun, ógnun eða á annan hátt ræðst opinberlega á mann eða hóp manna vegna þjóðernis 

þeirra, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða eða kynhneigðar sæti sektum eða fangelsi allt að 2 

árum. Dómurinn fjallaði um viðtal í DV við varaformann Félags íslenskra þjóðernissinna þar 

sem hann bar saman íslendinga og Afríkunegra eins og varaformaðurinn orðaði það. Viðtalið 

var mjög niðrandi fyrir Afríkubúa. Ákæruvaldið taldi að fyrstu tvö skilyrðin fyrir 

takmörkunum á tjáningarfrelsinu væru skýrlega uppfyllt, þar að segja lagaáskilnaður með 
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233. gr. a. alm. hgl. og að markmiðið væri lögmætt og deilt væri því um þriðja atriðið, hvort 

að takmörkunin væri nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi. Af ákvörðunum 

Mannréttindanefndarinnar og MDE mætti þó ljóst vera að tjáningarfrelsið mætti ekki hagnýta 

til þess að níðast á öðrum réttindum manna og að löggjöf gegn kynþáttarmisrétti væri 

nauðsynleg í lýðræðisríki til þess að vernda minnihlutahópa en annars væri varla um 

lýðræðisríki að ræða. Í málsvörn sinni byggði ákærði á því að skoðanir hans hefðu mótast af 

danskri heimildarmynd sem sýnd var í íslenska ríkissjónvarpinu og taldi hann að ekki væri 

hægt að refsa honum fyrir að fjalla um það sem hann sá í ríkissjónvarpinu. Hann beitti 73. gr. 

stjórnarskrárinnar fyrir sig og taldi sig vera innan þeirra takmarkana sem settar eru í 3. mgr. 

73. gr. stjskr. Ákærði vísaði til danskra dóma og taldi þau sína að ummæli manna þyrftu að 

vera mun sterkari og meira afgerandi en þau sem hann hafi verið ákærður fyrir til þess að 

refsað yrði fyrir þau og að MDE hafi ítrekað þá afstöðu í dómum sínum að skerðing á 

tjáningarfrelsi fyrir væg ummæli væri ekki nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi.  

Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði meðal annars að ákærði ætti vissulega rétt til skoðana sinna 

og að láta þær í ljós skv. 1. mgr. og 2. mgr. 73. gr. stjskr. sbr. einnig 10. gr. MSE. Skorður 

verði ekki settar við frelsi áfrýjanda til skoðana sinna um þjóðerni, litarhátt og kynþætti 

manna. Hinsvegar sé hægt að setja rétti hans til þess að tjá þær opinberlega skorður, skv. 

heimildum 3. mgr. 73. gr. stjskr. Meta þyrfti tjáningarfrelsi ákærða gegn rétti manna til að 

þurfa ekki að þola árásir vegna þjóðernis, litarháttar eða kynþáttar sem væri varinn af 233. gr. 

a. alm. hgl. og þyrfti að vega hvort væri rétthærra, frelsi ákærða eða réttur þess sem varð fyrir 

atlögunum án þess að hafa nokkuð til þess unnið. Hæstiréttur staðfesti rökstuðning 

héraðsdóms um að ummælin væru alhæfingar sem væru ekki studdar neinum rökum, enda 

væri erfitt að finna rök fyrir yfirburðum á grundvelli kynþáttar. Tilgangur viðtalsins hefði 

verið að upphefja hvíta menn á kostnað manna af öðrum litarhætti með háði, rógi og smánun. 

Þar af leiðandi féllu ummæli ákærða skýrlega að verknaðarlýsingu 233. gr. a. alm. hgl. og þar 

sem markmið ákvæðisins væri að koma í veg fyrir kynþáttarmisrétti og kynþáttahatur þá væri 

markmiðið lögmætt og þær skorður sem það setur tjáningarfrelsinu nauðsynlegar og 

samrýmanlegar lýðræðishefðum. Hæstiréttur taldi ummælin ekki léttvæg í því samhengi sem 

þau voru sett fram í en hafa þyrfti samt í huga að ákærði hafði ekki frumkvæði að viðtalinu. 

Hæstiréttur staðfesti því niðurstöðu héraðsdóms um sakfellingu ákærða.  

Þarna er margt líkt með máli Snorra Óskarssonar en ummælum hans var beint gegn 

ákveðinni kynhneigð en ekki þjóðerni eða kynþætti. Ummæli ákærða voru hatursáróður skv. 

ráðleggingum ráðherraráðs Evrópusambandsins sem skilgreindi hatursáróður þannig að það 

næði yfir öll form tjáningar sem dreifa, stuðla að eða réttlæta kynþáttahatur, útlendingahatur 
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eða önnur form haturs sem kemur fram í harðskeyttri þjóðernishyggjumismunum og 

fjandskap gegn minnihlutahópum og innflytjendum
87

. Líkt og í þessu máli þá segist Snorri 

ekki eiga frumkvæði að skoðunum sínum heldur byggir hann þær á túlkun sinni á Biblíunni. 

Ummæli hans eru vissulega niðrandi gagnvart samkynhneigðum og transfólki líkt og 

ummælin í ofangreindu máli en í 233. gr. a. er einnig fjallað um kynhneigð líkt og þjóðerni 

og kynþátt. 

 

9.3 - Hrd. 2002, bls. 1212 (306/2001) 

Í Hrd. 2002, bls. 1212 (306/2001) er fjallað um samspil 73. gr. stjskr. um tjáningarfrelsið og 

71. gr. stjskr. til friðhelgi einkalífs og æruverndar svipað og í máli MDE, Lingens gegn 

Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) en þar er fjallað um samspil 10. gr. MSE og 8. gr. MSE sem 

eru samsvarandi stjórnarskrárgreinunum. Áfrýjandi hafði verið skipaður lögmaður manns 

sem hafði í öðru máli verið sakaður um kynferðisbrot gegn dóttur sinni en hafði verið 

dæmdur saklaus fyrir Hæstarétti í Hrd. 1999, bls. 3870 (286/1999). Eftir að hann var dæmdur 

saklaus svaraði hann með grein sem hann birti í Morgunblaðinu 5. nóvember 1999, grein sem 

skyldmenni dótturinnar hafði birt 2. nóvember sama ár en þar hafði verið deilt á tiltekin atriði 

varðandi meðferð málsins fyrir Hæstarétti og niðurstöðu dómsins um sýknu föðurins. Grein 

áfrýjanda bar titilinn Saklaus uns sekt er sönnuð og í kjölfar greinarinnar fór af stað mikil 

umræða í fjölmiðlum um niðurstöðu dómsmálsins. Áfrýjandi tók virkan þátt í þessari umræðu 

með greinarskrifum, viðtölum í dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi sem og flutningi erindis í 

útvarpi og var nánast einn um að tala fyrir málstað föðurins. Faðirinn birti áfrýjanda 

yfirlýsingu 9. desember 1999 þar sem meðal annars kom fram að verjandi hans (áfrýjandinn) 

hefði fullt samþykki hans fyrir því sem hann hafði sett fram í þessum umræðum og hann tók 

auk þess sérstaklega fram að hann hefði óskað sjálfur eftir því við hann að hann birti 

opinberlega tilvitnanir úr bréfi sem dóttir hans hafði sent honum haustið 1995. 

Dóttirin bar 6. desember 1999 fram kvörtun við úrskurðarnefnd lögmanna vegna háttsemi 

lögmannsins. Úrskurðarnefndin kvað svo upp úrskurð 22. maí 2000 og taldi meirihluti 

nefndarinnar að áfrýjandi hefði ekki brotið á stefndu með ummælum sínum í fjölmiðlum.  

Í kjölfarið höfðaði dóttirin mál gegn áfrýjanda og úrskurðarnefnd lögmanna og krafðist þess 

að úrskurður nefndarinnar yrði ógiltur og að áfrýjanda yrði veitt áminning og að viðurkennt 

yrði að áfrýjandi hefði brotið góða lögmannshætti með ummælum í fjölmiðlum. Ummæli 
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hefði falið í sér meingerð sem veitti henni rétt til skaðabóta. Héraðsdómur viðurkenndi að 

áfrýjandi hefði brotið góða lögmannshætti með háttsemi sinni og ummælum í fjölmiðlum. 

Þegar Hæstiréttur fór yfir málið mat hann rétt áfrýjanda til tjáningarfrelsis skv. 73. gr. 

stjskr. gegn réttar stefndu til friðhelgi einkalífs og æruverndar skv. 71. gr. stjskr. Varðandi 

ummæli áfrýjanda í útvarpi, um mánuði eftir að dómur Hæstaréttar gekk í refsimáli á hendur 

föður stefndu, taldi Hæstiréttur að ekki hafi verið slegið föstu að ásakanir stefndu á hendur 

föður sínum væru efnislega rangar. Þótt að áfrýjandi hafi skv. 1. mgr. 73. gr. stjskr. verið 

frjáls að þeirri skoðun, sem draga mátti ályktun að með niðurstöðu dómsins, þá hafi hann 

hagað orðum sínum eins og það væri staðreynd að stefnda hefði borið föður sinn röngum 

sökum. Réttur stefndu til friðhelgi einkalífs og æruverndar gengi framar í þessu efni en réttur 

áfrýjanda til þess að viðhafa þessi ummæli og mat Hæstiréttur þau því í heild sem ólögmæta 

meingerð gagnvart stefndu í skilningi 26. gr. skaðabótalaga og að ekki væri um takmörkun á 

tjáningarfrelsi áfrýjanda að ræða. Varðandi önnur ummæli áfrýjanda um að stefnda hefði 

farið til geðlæknis í kjölfar atviksins þóttu ásakanirnar ekki styðjast nægilega við 

fyrirliggjandi gögn og taldi dómurinn að ummælin hefðu verið sett að verulegu leiti í mun 

neikvæðari búning fyrir stefndu en gögn málsins gátu gefið réttmætt tilefni til. Hvað sem 

sannleiksgildi þeirra frásagna hefði liðið þá taldi dómurinn að áfrýjandi hafi með 

ummælunum gengið að ófyrirsynju á friðhelgi einkalífs stefndu. Réttur stefndu til einkalífs 

og æruverndar var talin þurfa að ganga lengra í þessu tilfelli en réttur áfrýjanda til 

tjáningarfrelsis skv. 73. gr. stjskr. Þar af leiðandi voru ummælin metin sem ólögmæt 

meingerð gagnvart stefndu líkt og um fyrri ummælin. 

Ólíkt MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) þá taldi Hæstiréttur, eins og 

áður segir, í þessu tilfelli að réttur stefndu til einkalífs og æruverndar næði lengra en réttur 

áfrýjanda til tjáningarfrelsis. Í hinu málinu skipti máli að aðilinn sem umrædd ummæli 

beindust gegn var stjórnmálamaður sem gerði það að verkum að mati dómsins að hann þyrfti 

að þola harkalegri ummæli þar sem stjórnmálamenn fara sjálfviljugir á opinberan vettvang. 

Hæstiréttur taldi líka að áfrýjandi hefði hagað orðum sínum þannig að þau mætti túlka þannig 

að Hæstiréttur hefði slegið því á föstu að ásakanirnar væru efnislega rangar sem Hæstiréttur 

gerði ekki.  

 

9.4 - Hrd. 24. janúar 1013 (383/2012) 

Stefndi fyrir héraðsdómi var lögfræðingur að mennt og hafði starfað sem dóms- og 

kirkjumálaráðherra frá 2003 til 2009. Hann ritaði bók og gaf hana út á árinu 2011 sem hét 
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Rosabaugur yfir Íslandi og fjallar samkvæmt lýsingu áfrýjanda um sögu svonefnds 

Baugsmáls. Umræður í samfélaginu um Baugsmálið höfðu verið harðar og með bókinni 

ætlaði áfrýjandi sér að greina á:  

Hlutlægan hátt og draga að því loknu saman niðurstöður um aðferðir sem beitt hafi verið til að 

móta almenningsálit í þágu Baugsmanna, vega að réttarvörslukerfinu og hafa áhrif á niðurstöðu 

dómara. 

Stefnandi fyrir héraðsdómi taldi nokkur ummæli í bókinni vera röng og ærumeiðandi. 

Meðal þeirra voru meðal annars ummæli um að stefnandi hefði verið dæmdur fyrir fjárdrátt 

skv. 19. lið ákæru í Baugsmálinu og að Hæstiréttur hefði í ákæruliðum 11-17 staðfest sekt 

stefnda. Stefnandi hafði verið einungis dæmdur fyrir bókhaldsbrot en ekki fjárdrátt og var 

sýknaður af ákæruliðum 11-17. Stefnandi taldi því að um meiðyrði væri að ræða enda væru 

rangfærslurnar alvarlegar og óskaði hann eftir því við stefnda að hann myndi leiðrétta 

villurnar. 

Stefndi brást við og baðst afsökunar og leiðrétti mistökin opinberlega og lét laga bókina 

fyrir 2. prentun. Stefnandi óskaði hinsvegar eftir því að ummælin yrðu gerð ómerk og að 

stefnda yrði gerð refsing, hann yrði dæmdur til greiðslu miskabóta og bóta vegna kostnaðar. 

Tekist var á um mörk tjáningarfrelsis 73. gr. stjskr. og æruverndar 71. gr. stjskr. Dómurinn 

benti á líkt og MDE hefur gert í málum sínum að hafa þyrfti í huga að þeir sem taka þátt í 

opinberri umræðu, um þjóðfélagsleg málefni sem hafa þýðingu fyrir almenning, geti vænst 

þess að tjáningarfrelsi gagnvart þeim sé síður skert en gagnvart öðrum. Líta þyrfti á að þeir 

sem væru í hringiðu stjórnmálaátaka eða væru umsvifamiklir og áberandi í viðskiptum geti 

þurft að sæta meiri skerðingar á æruvernd sinni en aðrir og hafa þyrfti í huga að bókin væri 

framlag til opinberrar umræðu sem telst mikilvægt að fram fari í lýðræðisþjóðfélagi. Er það í 

samræmi við MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) en þar taldi MDE að þeir 

sem fari inn á opinberan vettvang megi gera sér grein fyrir því að þeir verði gagnrýndir af 

fjölmiðlum og samfélaginu og þurfi því að sýna meira umburðarlyndi gagnvart gagnrýni en 

aðrir. Í MDE, Von Hannover gegn Þýskalandi, 24. júní 2004 (59320/00) taldi dómurinn að 

takmörkun á tjáningarfrelsi væri heimil vegna þess að almenningur hefði ekki hagsmuni af 

birtingu myndanna og þær legðu ekkert til almennrar umræðu. Almenningur hafði hinsvegar 

klárlega hagsmuni af birtingu upplýsinga um Baugsmálið og þarf að vega það þegar metið er 

hvort takmarka eigi tjáningarfrelsi á grundvelli friðhelgi einkalífs og æruverndar.  

Hæstiréttur staðfesti að ummælin sem birtust í 1. prentun bókarinnar væru röng og að þau 

væru óviðurkvæmileg í skilningi 1. mgr. 241. gr. almennra hegningarlaga. Þrátt fyrir að 1. 

prentun hafi ekki verið innkölluð tók Hæstiréttur mið af því að stefndi varð við kröfu stefnda 
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um að leiðrétta ummælin og baðst opinberlega afsökunar. Væri það í samræmi við 

dómaframkvæmd að líta til leiðréttingar rangra ummæla og afsökunarbeiðni til þess að milda 

eða fella niður refsingu fyrir ummælin og er það í samræmi við Hrd. 1978, bls. 210 

(163/1977) og Hrd. 1989, bls. 1586 (76/1988). Slík háttsemi hefur einnig verið talin hafa 

áhrif á bótafjárhæð. Með tillit til þess féllst dómurinn ekki á að beita heimild 2. mgr. 241. gr. 

alm.  hgl. og dæmdi stefnanda því ekki bætur fyrir ummælin. 

 

9.5 - Hrd. 1999, bls. 857 (252/1998) 

Í Hrd. 1999, bls. 857 (252/1998) eru mörkin á milli 71. gr. og 73. gr. stjórnarskrárinnar 

skoðuð en þar birti læknir einkamál sjúklings, sem hann hafði komist að í starfi sínu í 

ævisögu sinni. Læknirinn hélt því fram að réttur hans til skráningar og birtingar ævisögunnar 

og þar á meðan þeirra ummæla sem málið snérist um væri varinn í 73. gr. stjskr. Hann taldi 

réttinn einnig varin í 10. gr. laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Dómurinn 

sagði hinsvegar að þrátt fyrir að tjáningarfrelsið sé talið með mikilvægustu mannréttindunum 

þá hafi verið viðurkennt að setja þurfi því ákveðnar skorður. Það sé gert í þessu tilfelli með 

stoð í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar en þar er heimilað að setja tjáningarfrelsinu skorður 

„með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna 

eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 

lýðræðishefðum.“ Dómurinn taldi 230. gr. almennra hegningalaga stæðist þessi skilyrði. Þær 

takmarkanir sem þar eru á tjáningarfrelsinu væri ætlað að vernda réttindi og mannorð annarra. 

Vernd persónuupplýsinga, ekki síst heilsufarslegra, er nauðsynleg til þess að menn geti notið 

þeirra réttinda sem ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar á að tryggja. 

 

9.6 - Hrd. 1999, bls. 781 (415/1998) 

Kært var vegna áfengisauglýsinga sem birtar voru á flettiskilti við Vesturlandsveg, 

auglýsingu í Ríkisútvarpinu, í sjónvarpinu og svo fyrir auglýsingar í Morgunblaðinu. Verið 

var að auglýsa nýjan sterkan bjór með styrkleika 6,2% sem kom fram í auglýsingunni. Í 

áfengislögum voru allar áfengisauglýsingar bannaðar en í lögunum var auglýsing skilgreind á 

þann hátt að átt væri við hvers konar tilkynningar til almennings vegna markaðssetningar þar 

sem sýndar væru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði tengd áfengisneyslu, svo sem 

áfengisvöruheiti eða auðkenni. Áfengi var skilgreint í lögunum sem neysluhæfur vökvi sem 

er yfir 2,25% af rúmmáli hreinn vínandi. Verjandi ákærða bar fyrir sig 73. gr. stjskr. og 10. 

gr. MSE. og taldi ákvæði áfengislaganna ekki samrýmast þeim. Héraðsdómur taldi að fyrir 
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slíkri takmörkun á tjáningarfrelsinu þyrfti að liggja fyrir að slíkar hömlur væru nauðsynlegar 

og að þær mættu ekki ganga lengra en nauðsynlegt væri. Héraðsdómur taldi 

lögskýringargögn skorta fyrir því hver rökin væru með þeim takmörkunum sem lýst væri í 

áfengislögunum og taldi því rétt að láta ákærða njóta vafans og féll dómur þannig að 73. gr. 

stjskr. tryggði honum rétt til þess að birta umdeildar auglýsingar. 

Hæstiréttur var sammála héraðsdómi um að auglýsingar féllu vafalaust undir vernd 73. gr. 

stjskr. og 10. gr. MSE. Hinsvegar taldi Hæstiréttur að þrátt fyrir að upplýsingar vantaði í 

lögskýringargögn um tilgang löggjafans fyrir takmörkunum í áfengislögum um auglýsingar 

þá þyrfti að líta til 1. gr. þágildandi áfengislaga en þar sagði að tilgangur laganna væri að 

vinna gegn misnotkun áfengis. Auglýsingarnar birtust í gildistíma eldri áfengislaga en þá 

voru í gildi lög nr. 82/1969, í 1. gr. þeirra sagði að tilgangur laganna væri að vinna gegn 

misnotkun áfengis í landinu og útrýma því böli, sem henni væri samfara. Dómstóllinn taldi 

alkunna að ofneyslu áfengis fylgdu vandamál sem varðað gætu allsherjarreglu, siðgæði og 

heilsu sem haft gæti í för með sér mikla byrði fyrir þjóðfélagið. Með vísan til stefnumótunar 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í heilbrigðismálum næstu aldar sem ríkissaksóknari vísaði 

til í málflutningi sínum sem meðal annars lögðu til áherslu á takmarkanir á beinum og 

óbeinum auglýsingum áfengis og heilbrigðisáætlunar sem Alþingi hafði samþykkt með 

þingsályktun 19. mars 1991 þar sem meðal annars sagði í 9. lið að draga þyrfti úr neyslu 

áfengis og útrýma ofneyslu. Hæstiréttur taldi því nægilega ljóst að tilgangur löggjafans með 

banni á áfengisauglýsingum væri að vinna gegn misnotkun áfengis og þeim vandamálum sem 

af henni hlytist. Þannig ættu þau rök sem væru að baki 20. gr. áfengislaga sér efnislega stoð í 

3. mgr. 73. gr. stjskr. og í 2. mgr. 10. gr. MSE. Taldi dómstóllinn því að ekki væri um brot 

gegn tjáningarfrelsinu að ræða.  

Ef þessi dómur er borinn saman við dómaframkvæmd MDE má telja líklegt að hefði 

málið farið fyrir dómstólinn hefði honum ekki verið hnekkt. Umrædd takmörkun stenst fyrsta 

skilyrði fyrir takmörkun sem er lagaáskilnaður en skýrt var í þágildandi áfengislögum að 

bannað væri að auglýsa áfenga drykki. Takmörkunin fellur undir annað skilyrðið líka með 

tengingu í það að takmörkunin sé til verndar heilsu manna með vísan til tilgangs laganna skv. 

1. gr. þeirra. Haldgóð gögn voru síðan lögð fram fyrir nauðsyn takmörkunarinnar með vísan 

til stefnumótunnar WHO í heilbrigðismálum og verður að telja að slík takmörkun félli vel 

innan heimilda aðildarríkjanna. 
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10 - Er um ólögmæta takmörkun á tjáningarfrelsinu að ræða?  

Snorri Óskarsson telur að með uppsögn hans sé Akureyrarbær að synja honum um 

stjórnarskrárvarin rétt til tjáningarfrelsis. Telja má ljóst þegar uppsagnarbréf Snorra er skoðað 

sem og umfjöllun um málið að ástæða brottvikningar hans úr starfi tengist ummælum hans á 

netinu og þó ekki sé verið að banna honum að tjá skoðanir sínar þá var þegar honum var veitt 

áminning þann 13. febrúar 2012 greint frá því að ef hann héldi áfram að tjá skoðanir sínar 

opinberlega þá ætti hann á hættu að missa vinnuna. Það að missa atvinnu sína og jafnvel 

lífsviðurværi er mjög mikil takmörkun út af fyrir sig og almennt hefur þótt þurfa haldgóð rök 

til að réttlæta slíka skerðingu þegar menn starfa hjá hinu opinbera. 

 

10.1 - Það sem mælir með skerðingu á tjáningarfrelsi  

Þrátt fyrir að tjáningarfrelsið sé mannréttindi sem talin eru mynda hornstein hvers 

lýðræðisríkis þá eru fá réttindi háð jafn marvígslegum takmörkunum. Algengt er að 

takmarkanirnar séu réttlættar af réttindum annarra. Þrátt fyrir að tjáningarfrelsið sé 

nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélagi þá getur það einnig grafið undan lýðræðislegum stoðum 

þjóðfélagsins. Þetta getur til dæmis gerst ef hatursfullur áróður sem snýr að ákveðnum 

þjóðfélagshópum og kyndir undir fordóma og hvetur til mismununar er látinn óáreittur. 

Þannig getur verið um að ræða um brot gegn friðhelgi einkalífs ákveðinna hópa og á sama 

tíma getur lýðræðisskipulagi verið stefnt í hættu en það byggir á jafnræði þegna.
88

 

Snorri Óskarsson var kennari en kennarar gegna mjög mikilvægu hlutverki í samfélaginu. 

Vegna skólaskyldu hefur stór hluti uppeldis barna flust yfir til skólastofnana og gegna 

kennarar þar lykilhlutverki. Skólaskyldan hefur þá kosti í för með sér að ríkið er skuldbundið 

til að tryggja öllum börnum, á skólaskyldualdri, rétt til skólagöngu burt séð frá stöðu foreldra 

eða búsetu en í dag er skólaskyldan 10 ár eða frá 6-16 ára aldurs. Þrátt fyrir að skólaskyldan 

tryggi börnum með misjafnan uppruna, jafna stöðu, þá takmarkar hún þau úrræði sem 

foreldrar hafa til þess hafa áhrif mótun barna sinna í skólum landsins. 

Kennarar eru opinberir starfsmenn og lúta þeim lögum og reglum sem gilda um þá en 

heimilt er að segja opinberum starfsmönnum upp í ákveðnum tilfellum. Ljóst er að á opinbera 

starfsmenn eru lagðar á skyldur umfram vinnutímann og þær geta náð til frítíma þeirra. Það er 

staðfest í fjölmörgum dómum en í Hrd. 2001, bls. 1382 (368/2000) varð lögreglumaður 

valdur að umferðarslysi á Reykjanesbrautinni er hann ók bifreið undir áhrifum áfengis en 

áfengismagn í blóði hans mældist 2,35 ‰ sem er langt yfir mörkum. Honum var vikið úr 
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  Björg Thorarensen: „Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttarfordóma“, bls. 418. 
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starfi þar sem hann hafði gerst sekur um siðferðislega ámælisverðan verknað en hann fór í 

mál því hann taldi brottvikninguna hafa verið ólögmæta og taldi sig eiga rétt á skaða- og 

miskabótum. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms og sýknaði ríkið en talið var að refsiverð 

háttsemi lögregluþjónsins hafi verið slík að hann væri ekki lengur verður þess að gegna starfi 

lögreglumanns og hann ætti ekki rétt til bóta vegna frávikningar. Háttsemin hefði verið slík 

að víkja hefði mátt honum frá embætti þegar í stað. 

Í Hrd. 1989, bls. 1627 (252/1989) var deilt um brottvikningu hæstaréttardómara úr starfi. 

Hann var á þessum tíma forseti Hæstaréttar og skv. 8. gr. stjskr. var hann handhafi 

forsetavalds ásamt forsætisráðherra og forseta sameinaðs þings á meðan forsetin var erlendis. 

Forseti gat verslað áfengi í Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins á kostnaðarverði og þegar hann 

var erlendis fluttust þessi réttindi yfir á handhafa forsetavalds. Sem handhafi forsetavalds 

keypti hæstaréttardómarinn á annað þúsund áfengisflöskur. Ekki voru í gildi neinar reglur um 

hámark þessara innkaupa en eftir að greint var frá því í fréttum að dómarinn hefði keypt 1440 

flöskur af sterku áfengi, á kostnaðarverði, fór af stað umfangsmikil umfjöllun í fjölmiðlum 

um áfengiskaup stefnda og stóð hún yfir um nokkra hríð. Dómarinn gaf frá sér yfirlýsingu þar 

sem fram kom að honum vitandi væru ekki í gildi reglur um hámark áfengisinnkaupa og hann 

hefði, í hvert skipti sem forseti Íslands fór erlendis, verslað áfengi hjá ÁTVR. Honum hefði 

aldrei verið bent á að kaupin væru komin fram úr heimildum heldur voru pantanirnar 

afgreiddar án athugasemda. Þar sem forsetinn hefði oft verið erlendis hefði kaupin verið orðin 

mikil en hann teldi þau ekki stríða gegn lögum og reglum. Þrátt fyrir að verknaðurinn hefði 

ekki verið lögbrot taldi Hæstiréttur að í áfengiskaupunum hefði falist slík ávirðing að þau 

hefðu rýrt álit dómarans og væru til þess fallin að draga úr áliti Hæstaréttar. Meirihluti taldi 

því rétt að víkja honum úr starfi. 

Samkvæmt uppsagnarbréfi Snorra taldi Akureyrarbær að hann hefði brotið 1. mgr. 12. gr. 

grunnskólalaga nr. 91/2008 að því leiti að með hegðun sinni á vefmiðlum hafi hann ekki sýnt 

nærgætni gagnvart börnum og foreldrum þeirra. Bærinn vísaði síðan til þess að í 24. gr. sömu 

laga segi m.a. að markmið náms, kennslu og starfsháttum skuli vera þannig að komið væri í 

veg fyrir mismunum vegna meðal annars kynhneigðar.
89

 Ummæli Snorra voru vissulega 

harðorð og beint að samkynhneigðum og til þess fallinn að rýra trúverðugleika og hæfi 

Snorra til þess að gegna því mikilvæga uppeldishlutverki sem kennarastéttin gegnir í 

ríkisreknum skólum sem foreldrar þurfa að senda börnin sín í.  

                                                 
89

  Ólafur Kjaran Árnason: „Snorri: Eiríkur hefði átt að kynna sér málið - Afhenti DV afrit af 

uppsagnarbréfinu“, http://www.dv.is/frettir/2012/7/20/snorri-eirikur-hefdi-att-ad-kynna-ser-

malid/?returning=1. 
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Í dómi MDE, Vejdeland og o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 (1813/07) komst 

dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að heimilt hefði verið að takmarka tjáningarfrelsi vegna 

meiðandi ummæla gegn samkynhneigðum sem voru birt innan veggja skólans þrátt fyrir að 

ekki hafi verið ásetningur um að hvetja til haturs á minnihlutahóp. Samkvæmt MDE, Günduz 

gegn Tyrklandi, 4. desember 2003 (35071/97) skiptir líka máli í hvaða samhengi ummæli eru 

birt og það gæti unnið gegn Snorra að hann átti sjálfur frumkvæði af ummælunum.  

Þegar kennari sem starfar með börnum á viðkvæmum aldri, fjallar um það opinberlega að 

hópur fólks með vissa kynhneigð sé Guði ekki þóknanlegur og með synd sinni muni þau 

uppskera dauða, þá er ekki erfitt að telja slíka hegðun ósamrýmanlega starfi kennara. Ekki er 

ólíklegt að mögulega yrði tekið tillit til stöðu Snorra sem kennara og að það gæti haft áhrif á 

mat á aðstæðum. Hinsvegar ef beita á ummælum sem orsök fyrir brottvikningu úr starfi skv. 

þessum greinum þá þarf mat á ummælunum að vera tekið með hliðsjón af 73. gr. stjskr. og 

meta þarf hvort heimilt sé að takmarka tjáningarfrelsið í hverju tilfelli fyrir sig.  

Eins og fjallað er um í kafla 3 um tjáningarfrelsið þá er það fólki mjög dýrmætt.  

En tjáningarfrelsi fylgir ábyrgð, það er ekki án takmarkana og ef þegar það bitnar á öðrum 

þarf að vega réttindi beggja aðila. Beiting Snorra á tjáningarfrelsinu er til þess fallin að særa 

og móðga samkynhneigða, þrátt fyrir að það hafi líklega ekki verið ætlunin og því brýtur 

hann á réttindum þeirra. Samkvæmt 3. mgr. 73. gr. stjskr. þá er heimilt að setja 

tjáningarfrelsinu skorður í lögum m.a. til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna 

réttinda eða mannorðs annarra. Í 2. mgr. 10. gr. MSE eru svipaðar heimildir fyrir 

takmörkunum á tjáningarfrelsinu en þar segir að heimilt sé að takmarka það með lögum m.a. 

til að vernda heilsu eða siðgæði manna, mannorð eða réttindi annarra. Ýmsar greinar má 

finna í lögum, sem vert er að velta fyrir sér hvort Snorri Óskarsson hafi brotið með 

ummælum sínum og í slíkum tilfellum þarf að meta hvor réttindin séu rétthærri og vega þau 

saman. Í Hrd. 2002, bls. 1212 (306/2001) mat Hæstiréttur 73. gr. stjskr. um tjáningarfrelsið 

gegn 71. gr. stjskr. um æruvernd en réttur stefndu til æruverndar var talin ganga lengra en 

réttur áfrýjanda til þess að viðhafa þau ummæli sem hann hafði.  

Það þarf einnig að hafa 17. gr. MSE í huga en samkvæmt henni má ekki túlka ákvæði 

samningsins þannig að í þeim felist minnsti réttur til þess að aðhafast nokkuð sem miðar að 

því að eyða réttindum eða takmarka þau réttindi sem þar eru. Ákvæðið hefur komið til sögu 

Mannréttindanefndar Evrópu í sambandi við takmarkanir á félagastarfsemi en talið hefur 

verið að menn geti ekki byggt á því að réttur þeirra til þess að tjá kynþáttafordóma eða 
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viðhafa hatursáróður í garð útlendinga eða tiltekins litarháttar ganga lengra en réttindi þeirra 

sem tilheyra þeim hópum.
90

 

Ein af þeim kröfum sem sett er fyrir takmörkun á tjáningarfrelsinu skv. bæði stjórnarskrá 

og MSE er lagaáskilnaður en í 233. gr. a. alm. hgl. er mælt fyrir um slíkar takmarkanir en þar 

segir að sá sem ræðst opinberlega á mann eða hóp manna með háði, rógi, smánun, ógnun eða 

á annan hátt vegna m.a. kynhneigðar skuli sæta sektum eða fangelsi allt að tveimur árum.  

Af verknaðarlýsingu ákvæðisins að dæma má álykta að því sé beint að því að tjá fordóma 

opinberlega, ef verknaðurinn felur í sér að hæða, rægja, smána eða ógna manni eða hópi 

manna vegna m.a. kynhneigðar þeirra. Þannig er gengið út frá því að athugasemdir á 

opinberum vettvangi sem fela í sér niðrandi ummæli, um hóp manna t.d. samkynhneigða, sé 

brot á friðhelgi einkalífs þeirra og feli árásin í sér orðræðu eða aðra tjáningu sem ætlað er að 

hafa þessi áhrif og er það í samræmi við þær alþjóðaskuldbindingar sem urðu hvati að 

setningu ákvæðisins.
91

  

Þau ummæli sem Snorri viðhafði voru vissulega opinber, beindust gegn ákveðnum hópi 

manna og voru smánandi vegna kynhneigðar hópsins. Í Hrd. 2002, bls. 1485 (461/2001) sem 

reifaður er í kafla 9.2 er fjallað um brot gegn 233. gr. a. alm. hgl. og er þar margt líkt með 

máli Snorra. Það snérist að vísu um viðtal, sem birt var í DV, og var vegna ummæla gegn 

ákveðnum kynþætti. Þrátt fyrir að Snorri hafi líklega ekki ætlað sér að ráðast gegn 

samkynhneigðum heldur gæti jafnvel hafa talið sig vera að hjálpa þeim þá ætti hann hafa gert 

sér grein fyrir því að afleiðingarnar af ummælunum væru smánandi. Hafa verður í huga að 

MDE hefur talið að mismunun byggð á kynhneigð sé jafn alvarleg og mismunun byggð á 

kynþætti, uppruna eða litarhætti í MDE, Vejdeland og o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 

(1813/07). Miðað við rökstuðning Hæstaréttar má ætla að mögulegt sé að fella ummæli 

Snorra undir 233. gr. a. alm. hgl. og stæðist takmörkunin þá skilyrði um lagaáskilnað en 

varðandi það hvort takmörkunin sé nauðsynleg þá verður að líta til trúfrelsis Snorra þar sem 

það veitir honum mögulega aukinn rétt til tjáningar í þessu tilviki.  

Til þess að takmörkunin teldist nauðsynleg þá þyrfti að sýna fram á að með óviðeigandi 

ummælum sínum hefði Snorri sýnt slíkan skort á innsæi að ekki væri hægt að treysta honum 

sem kennara. Hinsvegar, ef framkoma Snorra í kennslu gagnvart nemendum er kennara 

sæmandi, er erfitt að sýna fram á, þrátt fyrir að ummælin séu óheppileg, nauðsyn þess að reka 

Snorra úr vinnu sinni vegna þeirra einna. 
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10.1.1 - Siðareglur kennara 

Nauðsynlegt þykir að minnast á siðarreglur kennara en þar sem þær hafa ekki lagalegt gildi 

og kennurum beri ekki lögum samkvæmt að fylgja þeim þá verður umfjöllunin stutt. 

Kennarar eru fagstétt sem starfar eftir siðareglum sem þeir hafa sett sér. Þeir vinna með 

börnum sem verið er að móta og þurfa foreldrar að bera mikið traust til kennara sem þeir trúa 

fyrir börnum sínum. Kennarar ríkisrekinna skólastofnanna hafa stórt hlutverk í mótun barna 

sem þeir starfa með en í 2. gr. siðareglna kennara setja þeir sér að efla með nemendum 

gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og menningu. Í 3. gr. setja 

þeir sér að sýna nemendum virðingu, áhuga og umhyggju. Í 5. gr. setja þeir sér að hafa 

jafnrétti að leiðarljósi. Í 6. gr. setja þeir sér að vinna gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti 

sem nemendur verða fyrir og í 11. gr. setja þeir sér að sýna öðrum fulla virðingu í ræðu, riti 

og framkomu. Ljóst er að þrátt fyrir að það hafi takmarkað gildi að lögum að þá eru ummæli 

Snorra andstæð mörgum þeim greinum sem hér hafa verið nefndar. 

 

10.2 - Það sem mælir á móti skerðingu á tjáningarfrelsi 

Tjáningarfrelsið er líkt og orðið sjálft segir frelsi til tjáningar og getur hvers konar tjáning 

fallið undir hugtakið hvort sem hún er í orðum eða verki.
92

 Tjáningarfrelsið er meðal þeirra 

réttinda sem talin hafa verið með mikilvægari réttindum í lýðræðislegu samfélagi. 

Tjáningarfrelsið á sér víðtæka vernd í innlendum og alþjóðlegum lögum eins og fjallað hefur 

verið um í kafla 3 um tjáningarfrelsið og tryggir mönnum rétt til að hafa þær skoðanir sem 

þeir vilja.
93

 Í umfjöllun MDE um tjáningarfrelsið í dómum sínum, þar á meðal í MDE, 

Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) fjallar dómstóllinn oftar en ekki um 

mikilvægi þessara réttinda og að þau eigi sérstaklega við um upplýsingar eða hugmyndir sem 

hneyksla og eru ekki vel séðar. 

Mannréttindadómstóllinn hefur lagt mikið upp úr því að verja þau réttindi sem felast í 

ákvæði 10. gr. MSE um tjáningarfrelsið og hefur haft þá tilhneigingu að setja 

tjáningarfrelsinu sem minnstar takmarkanir. Í 2. mgr. 10. gr. MSE er fjallað á tæmandi hátt 

um þær takmarkanir sem heimilar eru á tjáningarfrelsinu og til þess að takmörkun sé heimil 

verður að vera hægt að fella hana þar undir. Eins og fjallað er um í kafla 3.1.3 um 

takmarkanir á tjáningarfrelsisákvæði 10. gr. MSE þá hefur dómstóllinn byggt á því að 
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takmörkun þurfi að uppfylla þrjú skilyrði en það er í fyrsta lagi lagaáskilnaður, í öðru lagi 

þarf hún að stuðla að lögmætum markmiðum sem talin eru upp í ákvæðinu og í þriðja lagi þá 

þarf takmörkun að vera nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.  

Í MDE, Vejdeland og o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 (1813/07) fjallaði dómstóllinn 

um mál sem snérist um ummæli sem voru afar særandi og beindust gegn samkynhneigðum. 

Þar taldi dómstóllinn að taka þyrfti mið að samhenginu en mál Snorra snýst ekki um að hann 

hafi miðlað hugmyndum sínum innan skólans til nemenda sinna líkt og Vejdeland og hinir 

gerðu heldur voru þær birtar á bloggsíðu hans á netinu sem afar ólíklegt er að nemendur 

sýndu mikinn áhuga. Þannig var hann ekki að ýta hugmyndum sínum að þeim og því getur 

reynst erfitt að rökstyðja nauðsyn þess að víkja honum úr starfi. Snorri er líkt og í máli MDE, 

Günduz gegn Tyrklandi, 4. desember 2003 (35071/97) þekktur trúarleiðtogi og skoðanir hans 

gegn samkynhneigðum vel kunnar. Þannig að með því að birta ummælin á bloggsíðu sinni 

var hann ekki að troða skoðunum sínum inn á fólk heldur gátu þeir sem vildu lesið ummælin 

og þeir sem almennt eru á móti skoðunum Snorra gátu látið það vera. 

Þó að Snorri sé kennari þá er hann líka leiðtogi trúfélags og má ætla að ef réttur hans til 

að tjá þær skoðanir sem trú hans byggir á er takmarkaður sé verið að skerða rétt hans til 

trúfrelsis. Það að miðla upplýsingum um trú sína er hluti af trúfrelsi og á grundvelli þess má 

færa rök fyrir því að einstaklingar njóti rýmkaðs tjáningarfrelsis í skjóli trúar. Snorri trúir 

sjálfsagt því sem hann segir og hafði líklega ekki í hyggju að særa eða móðga samkynhneigða 

heldur taldi hann sig væntanlega vera að hjálpa þeim. Ummæli hans njóta því ekki einungis 

verndar tjáningarfrelsis heldur líka trúfrelsis. Það að reka hann, vegna ummæla á jafn 

afmörkuðum grundvelli og blogg síðu hans, setur tjáningarfrelsi hans grófar skorður sem 

erfitt er að réttlæta með þeim ummælum einum. Ef framkoma Snorra í skólastofunni gagnvart 

börnum er til fyrirmyndar, og hann ýtir ekki skoðunum sínum að börnunum, þá verður að 

telja að um brot gegn tjáningarfrelsi hans sé að ræða sem fer úr hófi fram. Það er vissulega 

eðlilegt að kennarar haldi sínum persónulegu lífsskoðunum utan kennslustofunnar en þeir 

eiga líka rétt á skoðana- og tjáningarfrelsi sem og trúfrelsis eins og aðrir. Það að þeir ræði þær 

skoðanir á bloggsíðum og í söfnuði sínum verður að teljast hófleg framkoma sem erfitt er að 

réttlæta takmarkanir gegn. 
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11 - Niðurstaða 

Upp úr 1990 urðu umtalsverðar breytingar á réttarvernd stjórnarskrárinnar hvað varðar 

tjáningarfrelsi en fram að því naut eingöngu prentfrelsi verndar. Prentfrelsisákvæðið náði 

einungis til prentaðs máls og sambærilegrar birtingar. Mannréttindasáttmálinn var lögtekin 

1994 og með honum kom víðtæk vernd á tjáningarfrelsi með 10. gr. sáttmálans. Sáttmálinn 

var síðan hafður til hliðsjónar þegar ný 73. gr. var sett, sem fjallar um tjáningarfrelsið á 

víðtækari hátt en áður. Ljóst er af lögskýringargögnum að greinin átti að verða sambærileg 

10. gr. MSE. Þá er ljóst að til þess að takmarkanir séu heimilar þurfa þær að fylgja ströngum 

skilyrðum og eru ekki vel liðnar af dómstólum. Gamla prentfrelsisákvæðið var fært til 

nútímans og tekur nú nýja tjáningarfrelsisákvæðið til nýrra tjáningarmáta eins og rétts til að 

tjá skoðanir sínar í verki sem eldra ákvæði tók ekki til. Óhætt er að gera ráð fyrir að 

tjáningarfrelsið muni þróast áfram og þá ekki síst vegna dómaframkvæmdar 

Mannréttindadómstóls Evrópu en dómar hans hafa mikil áhrif þegar kemur að túlkun 

íslenskra dómstóla á ákvæðum sáttmálans. Tjáningarfrelsið veitir ríkistjórnum nauðsynlegt 

aðhald og kemur í veg fyrir að hægt sé að bæla niður svokallaðar óæskilegar hugmyndir 

minnihlutans og eykur möguleika fólks á að tjá sig, miðla upplýsingum og taka sínar eigin 

rökstuddu ákvarðanir án þess að ríkisstjórnin geti takmarkað þær upplýsingar sem þær byggja 

á. Tjáningarfrelsinu hefur verið stökkbreytt á skömmum tíma í íslenskum rétti og er það af 

hinu góða enda styrkir tjáningarfrelsið lýðræðislegt samfélag og er okkur nauðsynlegt. 

Nýlega tapaði grunnskólakennarinn Robert Haye í Bretlandi máli eftir að hafa verið 

rekinn úr starfi sínu vegna ummæla í kennslu. Þetta er líklega fyrsta mál sinnar gerðar í 

Bretlandi en Haye sagði 15-16 ára nemendum að lifnaðarmáti samkynhneigðra væri 

viðbjóðslegur og væri hann synd samkvæmt Biblíunni. Hann sagði þar að auki 13-14 ára 

nemendum sínum að hver sem tilbæði á sunnudegi væri í rauninni að tilbiðja djöfulinn. Eftir 

að aðstoðarmanneskja kennara kvartaði yfir ummælunum fór af stað rannsókn sem leiddi til 

þess að hann var rekinn. Honum var einnig bannað almennt að kenna í skólum. Haye reyndi 

að áfrýja málinu til hæstaréttar en dómarinn hafnaði áfrýjuninni á þeim grunni að bannið væri 

réttlætanlegt þar sem Haye hefði sýnt skort á innsæi þegar hann viðhafði svona óviðeigandi 

ummæli við nemendur sína og taldi hann sekan um ófagmannlega framkomu. Haye getur 

óskað eftir að kenna aftur eftir tvö ár en óttast að fá ekki starf við kennslu þar sem hann er 

ekki tilbúinn til þess að gefa upp rétt sinn til trúfrelsis og rétt sinn til þess að tjá trú sína. 

Dómarinn taldi hinsvegar að málið snérist ekki um rétt kennara til þess að halda í 
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sannfæringu sína varðandi samkynhneigða, sem hann byggði á Biblíunni, eða rétt hans til 

þess að mæta í kirkju á sunnudögum. Heldur snérist málið um að það hvernig þessi viðhorf 

og skoðanir birtust í kennslu hans í skólum þar sem væri ungt fólk með fjölbreytta kynhneigð, 

bakgrunn og skoðanir.
94

 Illmögulegt er að líkja máli Snorra við þetta mál þrátt fyrir að í 

báðum tilfellum sé um kennara að ræða sem deildu sambærilegum umdeildum skoðunum. 

Haye talaði beint við nemendur sína á meðan Snorri deildi skoðunum sínum í bloggheimum. 

Ef að brot Haye réttlætir þau viðbrögð sem hann fékk sem eru sambærileg þeim sem Snorri 

lenti í, þar að segja að vera vikið úr starfi og viðbrögð við broti Haye eru talin standast 

meðalhóf þá verður að ætla að brottvikning Snorra fari úr öllu meðalhófi ef ekki verður talið 

að um brot gegn tjáningarfrelsi hans sé að ræða. 

Erfitt er að átta sig með fullu á því hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu tæki á máli 

Snorra, ef það færi þangað, en það hafa ekki fallið margir dómar sem snúa að takmörkunum á 

tjáningarfrelsi vegna ummæla gegn kynhneigð á grundvelli trúar. Með vísan til þess 

mikilvæga hlutverks sem tjáningarfrelsið hefur í lýðræðislegu samfélagi og í samræmi við þá 

dómaframkvæmd sem hægt er að lesa eitthvað úr í tengslum við þetta mál, þá verður að ætla 

vegna þess samhengis sem ummælin voru birt í, að þrátt fyrir að ljóst sé að þau séu afar 

óheppileg, vegna stöðu Snorra sem kennara, sé ekki hægt að telja brottrekstur hans 

nauðsynlegan í lýðræðislegu samfélagi og þar að leiðandi sé takmörkunin brot á 

tjáningarfrelsinu. Það eru vissulega ýmis góð rök með því að heimila takmörkun í tilfellum 

eins og þessu og þá sérstaklega með tilliti til nemenda en ekki má gleyma að þrátt fyrir að 

ummælin séu í eðli sínu meiðandi þá þarf takmörkun á tjáningarfrelsinu að vera nauðsynleg 

til þess að hún sé heimil. Málið hefði líklega horft öðruvísi við ef að umrædd ummæli hefðu 

fallið innan veggja skólans líkt og í máli Robert Haye hér að ofan og í MDE, Vejdeland og 

o.fl. gegn Svíþjóð, 9. febrúar 2012 (1813/07), eða jafnvel í fjölmiðlum líkt og í máli 

varaformanns íslenskra þjóðernissinna sem var reifað fyrr í þessu riti. Ummælin sem Snorri 

var rekinn fyrir voru hinsvegar einungis birt á afmarkaðri bloggsíðu. Ef framkoma Snorra var 

sómasamleg í kennslu og hann hélt skoðunum sínum ekki að nemendum, verður að telja að 

það að halda fram skoðunum sínum í bloggheimum og í söfnuði Hvítasunnumanna sé ágætis 

málamiðlum og það að takmarka rétt hans til þess frekar yrði að teljast stríða gegn reglum um 

meðalhóf. Takmörkun á tjáningarfrelsi hans yrði tæplega samþykkt á grundvelli þessara 

ummæla einna. 
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Áhugavert verður að fylgjast með þróun mála í framtíðinni hvað þessi málefni varðar og 

sjá hversu langt Snorri fer með þetta mál en ljóst er að ef málið fer lengra þá mun það varpa 

ljósi á spurningar sem vert er að fá svör við. 
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