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1 Inngangur 

Einn af hornsteinum hvers lýðræðisþjóðfélags er tjáningarfrelsið, ásamt því að vera meðal 

mikilvægustu mannréttinda sem einstaklingar njóta.
1
 „Það felur í sér rétt til að mæla frjálst, 

frelsi til að tala og rita það, sem mönnum býr í brjósti.“ Þannig komst Gunnar Thoroddsen að 

orði um mikilvægi málfrelsisins árið 1942 sem hann segir vera hyrningarsteinn lýðræðisins.
 2

  

Verulegir þjóðfélagslegir hagsmunir velta á því að opinber skoðanaskipti og frjáls umræða 

fái að þrífast og þá sérstaklega á vettvangi stjórnmála.
3
 Ástæða þess er sú, að stjórnmál og 

stjórnmálamenn fjalla um málefni líðandi stundar og geta stjórnmálamenn, sem handhafar 

löggjafarvalds samkvæmt stjórnarskránni, brugðist við því sem fram kemur í opinberri 

umræðu um þjóðfélagslega hagsmuni og sett almennar reglur um samskipti einstaklinga og 

lögaðila á tilteknu réttarsviði. Opinber umræða getur aftur á móti verið óvægin og varðað 

hagsmuni tiltekinna þjóðfélagshópa – í slíkum tilvikum reynir m.a. á hversu langt 

tjáningarfrelsið nær og hvort að einstaklingar, þ.m.t. stjórnmálamenn, beri ábyrgð vegna 

hatursfullra ummæla um menn og málefni. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því 

hvort í tjáningarfrelsi stjórnmálamanna, bæði ráðherra og þingmanna, felist frelsi til 

hatursorðræðu.   

 Hatursorðræða (e. hatespeech) hefur ekki eina alþjóðlega viðurkennda skilgreiningu, 

en í tilmælum ráðherraráðs Evrópuráðsins hefur verið vísað til hatursorðræðu með eftirfarandi 

skilgreiningu: „...öll tjáning sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir kynþáttahatur, 

útlendingahatur, gyðinghatur eða annars konar hatur sem byggist á skorti á umburðarlyndi, 

þar á meðal skorti á umburðarlyndi sem er tjáð með óvæginni þjóðernishyggju eða mismun og 

fjandskap gegn minnihlutahópum og fólki af erlendum uppruna.“ Nánar verður fjallað um 

skilgreininguna síðar í ritgerðinni. 

Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um tjáningarfrelsi og vernd tjáningar, bæði er litið til 

73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Þá er fjallað um þær 

skorður sem tjáningarfrelsinu eru settar auk þess sem löggjöf, sem veitir stjórnmálamönnum 

víðtækara tjáningarfrelsi, er tekin til skoðunar. Að lokum er fjallað um hatursorðræðu 

stjórnmálamanna, hún skoðuð í samhengi við pólitíska umræðu og sérstaklega litið til 

dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem stjórnmálamenn hafa kært 

niðurstöður dómstóla eftir að hafa verið dæmdir fyrir hatursorðræðu og talið að þar með væri 

                                                 

1
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 569.  

2
 Gunnar Thoroddsen: „Málfrelsi og meiðyrði“, bls 138. 

3
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 347. 
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brotið á rétti þeirra til tjáningarfrelsis. Að lokinni þeirri umfjöllun verða sjónarmið sem lögð 

eru til grundvallar í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins borin saman við bæði 

íslenska og norræna löggjöf.  

2 Tjáningarfrelsið 

 Ákvæði 73. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 2.1

Tjáningarfrelsið er sérstaklega mikilvægt á sviði stjórnmálalegrar umræðu í þjóðfélaginu þar 

sem það er forsenda lýðræðislegra stjórnarhátta.
4
 Þrátt fyrir það hefur tjáningarfrelsinu verið 

settar skorður þar sem það er mjög vandmeðfarið. Enginn getur notið tjáningarfrelsis án 

ábyrgðar þar sem það getur skert réttindi annarra einstaklinga eða þjóðfélagslega hagsmuni.
5
  

Í 73. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, hér eftir stjskr., er skoðana- og tjáningarfrelsið 

verndað. Ákvæðið er svohljóðandi: 

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. 

Tjáningarfrelsisákvæðið var upphaflega í stjórnarskránni frá 1874 og tók ákvæðið ekki til 

tjáningarfrelsisins almennt heldur átti það aðeins við um einn tiltekinn tjáningarhátt, 

prentfrelsið.
6
 Ákvæðið var svohljóðandi: 

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

fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsið má aldrei innleiða.   

Ákvæðið var skýrt svo að þar væri veitt trygging fyrir hinum helstu borgaralegu og 

þjóðlegu réttindum. Réttaráhrif þess voru takmörkuð í framkvæmd þar sem textaskýring 

ákvæðisins var lögð til grundvallar og ákvæðið verndaði einungis prentað mál.
7
 Ákvæðið átti 

rætur að rekja til dönsku stjórnarskrárinnar sem þó var örlítið frábrugðið íslenska ákvæðinu 

þar sem í íslenska ákvæðinu var fastar kveðið að orði um að aldrei mætti aftur innleiða 

ritskoðun.
8
 Á prentöld var byrjað að hefta prentfrelsi með ritskoðun, en frjálslynd öfl börðust 

fyrir prentfrelsi og afnámi ritskoðunar hvarvetna sem leiddi til þess að flestar stjórnarskrár 

                                                 
4
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 570. Sjá enn fremur Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, 

bls. 463.  
5
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 347. 

6
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 462-465.  

7
 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 119. 

8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 348. 
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tóku upp ákvæði um prentfrelsi.
9
 Ritskoðunarstefnan í Danmörku var ein sú strangasta í 

Evrópu áður fyrr, en ritskoðun virðist aldrei hafa komist á hér á landi nema rétt að nafninu 

til.
10

 Ákvæðið hélst óbreytt þegar ný stjórnarskrá var sett árin 1920 og 1944, en féll síðan úr 

gildi 1995. Þá var mannréttindakafla stjórnarskrárinnar gjörbreytt og kom þá mun rýmra 

ákvæði 73. gr. stjskr. í stað þess gamla um tjáningarfrelsi.
11

  

Í frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, sem breyttu 73. gr. stjskr. í núverandi horf, 

var kveðið á um tilgang þess að víkka út stjórnskipulega vernd tjáningarfrelsis og sagði þar að 

tjáningarfrelsið væri meðal vandmeðförnustu mannréttinda, enda ekki hægt að njóta þess án 

ábyrgðar og væri því nauðsynlegt að setja þessu frelsi ýmsar skorður vegna tillits til 

hagsmuna annarra einstaklinga.
12

 Kom fram í nefndaráliti stjórnarskrárnefndar að mikilvægt 

væri að enginn vafi léki á því að löggjafarvaldið hefði ekki heimild til þess að lögbinda 

skorður við tjáningarfrelsi sem gætu reynst hættulegar lýðræðislegri umræðu.
13

 

Sambærilegt ákvæði um tjáningarfrelsi er að finna í stjórnarskrám á Norðurlöndunum. Í 

dönsku stjórnarskránni (d. Grundlov) nýtur tjáningarfrelsið verndar skv. 77. gr. hennar. 

Ákvæðið er svohljóðandi „Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar opinberlega á 

prenti, í rituðu máli og töluðu, þó verður hann að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar 

fyrirbyggjandi tálmanir má aldrei leiða í lög að nýju.“
14

 Í norsku stjórnarskránni (n. Grunnlov) 

nýtur prentfrelsið verndar í 100. gr.  en þar segir að tjáningarfrelsi skuli ríkja og engum megi 

refsa fyrir að láta í ljós hugsanir sínar.
15

 Í sænsku stjórnarskránni (s. Grundlagar) er 

tjáningarfrelsið verndað og þar segir að allir sænskir ríkisborgarar eigi rétt á að láta í ljós 

hugsanir sínar opinberlega. Þar segir einnig að tilgangur tjáningarfrelsisins sé m.a. að tryggja 

að fólk geti skipst á skoðunum á frjálsum og yfirgripsmiklum upplýsingum.
16

 

                                                 
9
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 462.  

10
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 470. 

11
 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 119. Sjá enn fremur Gunnar G. 

Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 569-571.  
12

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2103.  
13

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 3885. 
14

 Tjáningarfrelsisákvæði dönsku stjórnarskrárinnar er svohljóðandi á frummálinu: „Enhver er berettiget til på 

tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forbyggende 

foranstaltninger kan ingensinde påny indføres.“ 
15

 Tjáningarfrelsisákvæði norsku stjórnarskrárinnar er svohljóðandi á frummálinu: „Ytringsfrihet bør finne sted. 

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det 

lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie 

meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være forskrevet I lov.“ 
16

 Tjáningarfrelsis ákvæði sænsku stjórnarskrárinnar er svohljóðandi á frummálinu: „Varje svensk medborgare är 

gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag [...] offentligen uttrycka tankar, åsikter och 

känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till 

ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den 

får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.“ 
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 Ákvæði 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 2.2

 Um áhrif 10. gr. MSE á íslenskan rétt 2.2.1

Á undanförnum áratugum hefur mannréttindasáttmáli Evrópu, hér eftir MSE, haft víðtæk áhrif 

á þróun mannréttindakafla stjskr. og þar af leiðandi á beitingu tjáningarfrelsisákvæðisins 

sjálfs.
17

 Efnislega á 73. gr. stjskr. að vera í samræmi við 10. gr. MSE, þó það ákvæði sé 

talsvert ítarlegra.
18

 Ákvæði 10. gr. MSE er svohljóðandi:  

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. 

 Mannréttindasáttmálinn hefur í íslenskri réttarframkvæmd haft stöðu almennra laga frá 

árinu 1994 þegar ákvæðum sáttmálans var veitt lagagildi hér á landi.
19

 Sigurður Líndal taldi 

þó mega skoða mannréttindasáttmálann sem stjórnarskrárígildi, þar sem lögfesting hans væri 

aðeins staðfesting á óskráðum meginreglum til tryggingar mannréttindum sem þegar höfðu 

gildi í landinu sem grundvallarlög til fyllingar ákvæðum stjórnarskrárinnar.
20

 Túlkun 

Mannréttindadómstóls Evrópu, á 10. gr. sáttmálans hefur haft mikil áhrif á aðferðir íslenskra 

dómstóla við skýringu á 73. gr. stjskr. en oft er vísað til 10. gr. MSE, auk stjórnarskrárinnar í 

úrlausnum um verndarsvið tjáningarfrelsisins.
21

 Þegar Ísland gerðist aðili að MSE var talið að 

ekki væri nauðsynlegt að breyta ákvæðum íslenskra laga þar sem réttindi sem þar væru talin 

nytu þegar verndar í íslenskum rétti og lögfesting MSE var talin auka réttaröryggi og vernd 

einstaklinga.
22

 Inntak ákvæðis 10. gr. hefur þróast og verið rýmkað út frá sjónarmiðum um 

hagsmuni lýðræðisþjóðfélags í úrlausnum dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þegar reynt 

hefur á túlkun og beitingu ákvæðisins.
23

  Dómstóllinn hefur í dómaframkvæmd sinni beitt 

framsækinni skýringu og lítur á sáttmálann sem lifandi tæki sem verður að skýra og beita í 

                                                 
17

 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 129-131. 
18

 Hörður Einarsson: „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi“, bls. 486. 
19

 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 65.  
20

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði I, bls. 85. 
21

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 352. 
22

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 5881. Sjá enn fremur Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. 

Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 65.  
23

 Björg Thorarenssen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 375. 
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ljósi aðstæðna hverju sinni.
24

 Í þessari nálgun Mannréttindadómstólsins felst að aðlaga verður 

reglur sáttmálans að þjóðfélagsaðstæðum á hverjum tíma. Hin framsækna skýring dómstólsins 

hefur því grundvallarþýðingu við mat á efni og inntaki sáttmálans.
25

  

 Vernd stjórnmálaumræðunnar 2.2.2

Kjarninn í vernd 10. gr. lýtur að stjórnmálaumræðunni og kemur sú afstaða fram í máli MDE, 

Rekvényi gegn Ungverjalandi, 20. maí 1999 (25390/94) að frjálsar stjórnmálaumræður séu 

innsti kjarninn í hugtakinu lýðræðislegt þjóðfélag.
 
Í dóminum segir orðrétt: 

The Court takes it for granted that the pursuit of activities of a political nature comes 

within the ambit of Article 10 in so far as freedom of political debate constitutes a 

particular aspect of freedom of expression. Indeed, freedom of political debate is at the 

very core of the concept of a democratic society.
26

 

 Í dómaframkvæmd hefur komið skýrt fram að lítið svigrúm sé til takmarkana þegar 

tjáningin er innlegg í almenna þjóðmálaumræðu eða pólitíska umræðu. Mikilvægt sé að sýna 

fram á nauðsyn takmarkana með sannfærandi hætti sérstaklega þegar tjáning er af 

stjórnmálalegum toga. Dómstóllinn telur að tjáningarfrelsi sé öllum mikilvægt en sérstaklega 

kjörnum fulltrúum almennings þar sem þeir vekja athygli á hugðarefnum almennings og verja 

hagsmuni þeirra.
 27

 

 Af dómaframkvæmd dómstólsins má ráða að hann gerir greinarmun á mismunandi 

tegundum tjáningar. Tjáning sem framlag til umræðu um málefni sem varða almenning eða 

þátttaka í pólitískum umræðum nýtur mestrar verndar. Hefur það komið skýrt fram í 

dómaframkvæmd að mjög þungvægar ástæður þurfi til að réttlæta takmarkanir við pólitískum 

umræðum og virðast einu leyfilegu skorðurnar miða að því að stöðva tjáningu sem hvetur til 

ofbeldis eða haturs í garð tiltekinna þjóðfélagshópa. Í því sambandi þarf oft að líta til þess 

hvað pólitískar umræður fela í sér, í máli MDE, Þorgeirs Þorgeirsonar gegn Íslandi, 25. júní 

1992 (13778/88) sló dómstóllinn því föstu að hin víðtæka vernd væri ekki einskorðuð við 

stjórnmálaumræður í þröngum skilningi heldur næði einnig yfir umræðu um önnur efni sem 

vörðuðu almenning. Í málinu var sakfelling og refsing Þorgeirs fyrir ummæli um starfshætti 

lögreglunnar talin brjóta gegn 10. gr. MSE.  

                                                 
24

 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 55-56. 
25

 Lars Adam Rehof og Tyge Trier: Menneskeret, bls. 36.  
26

 Dómur MDE, Rekvényi gegn Ungverjalandi, 20. maí 1999, nr. (25390/94), mgr. 26. 
27

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 361. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["25390/94"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["25390/94"]}
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 Ljóst er að eftir því sem umræða fjarlægist almenna þjóðmálaumræðu minnkar verndin og 

svigrúm til takmarkana eykst.
28

  Í ákvörðun Mannréttindadómstólsins í máli MDE, Stankov og 

the United Macedonian Organization Ilinden gegn Búlgaríu, 2. október 2001 (299221/95) og 

(29225/95) stóð:
 
 

The essence of democracy is its capacity to resolve problems through open debate. 

Sweeping measures of a preventive nature to suppress freedom of assembly and 

expression other than in case of incitement to violence or rejection of demorcratic 

principles – however shocking and unacceptable certain views or words used may appear 

to the authorities, and however illegitimate the demands made may be – do a disservice to 

democracy and often even endanger it.
 29

  

 Öllu frelsi fylgir ábyrgð og er tjáningarfrelsið þar ekki undanskilið. Í ákvæðum 73. gr. 

stjskr. og 10. gr. MSE er mælt fyrir um þessa ábyrgð og mörk tjáningarfrelsisins.
30

 

 Takmarkanir á tjáningarfrelsinu 2.3

 Almennt um takmarkanir 2.3.1

Tjáningarfrelsinu eru settar skorður í 2. mgr. 73. gr. stjskr. kemur fram að menn eigi rétt að 

láta í ljós hugsanir sínar en verða þó að geta ábyrgst þær fyrir dómi. Ekki er því hægt að tjá 

sig án ábyrgðar. Dæmi um það er málsókn vegna meiðyrða vegna ummæla sem hafa þegar 

fallið. Þetta eru því takmarkanir sem beitt er eftir að tjáningin á sér stað. Ábyrgðin getur bæði 

verið refsi- eða skaðabótaábyrgð og þar reynir á hversu langt tjáningarfrelsið nær efnislega.
31

 

Í 3. mgr. 73. gr. stjskr. er kveðið á um að aðeins megi setja tjáningarfrelsinu skorður með 

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

vegna réttinda eða mannorðs annars, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 

lýðræðishefðum. Draga má menn til ábyrgðar fyrir að fara út fyrir þessi mörk. 

Af efni 3. mgr. 73. gr. er ljóst að tjáningarfrelsinu verða einungis settar skorður að þremur 

skilyrðum fullnægðum. Í fyrsta lagi þarf takmörkunin að vera lögmælt, sem byggist á því að 

borgurunum verði að vera í lófa lagið að kynna sér þær skorður sem þeim eru settar og geti 

nýtt sér tjáningarfrelsi sitt innan markanna. Ætlast er til þess að löggjafinn útfæri 

takmarkanirnar enda verða menn ekki dregnir til ábyrgðar fyrir dómstólum með vísan til 3. 

mgr. einnar.
32

  

                                                 
28

 Páll Þórhallsson: „Tjáningarfrelsi“, bls. 371-373.  
29

 Dómur MDE, Stankov og the United Macedonian Organization Ilinden gegn Búlgaríu, 2. október 2001, mál 

nr. (299221/95) og (29225/95), mgr. 97. 
30

 Hörður Einarsson: „Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar“, bls. 37. 
31

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 370. 
32

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 581.  
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Í öðru lagi þarf markmið takmörkunarinnar að vera eitthvert þeirra sem talið er í 

stjórnarskrárákvæðinu. Nauðsynlegt er að sýna fram á tengsl lagaheimildar við 3. mgr. 73. gr. 

stjskr., má í því sambandi nefna meiðyrðalöggjöfina og þá refsivernd í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940, hér eftir hgl., sem fjallar um ærumeiðingar og brot gegn 

friðhelgi einkalífs. Í 233. gr. a hgl. er lögð refsing við því að ráðast opinberlega með háði, 

rógi, smánun, ógnun eða á annan hátt á hóp manna vegna þjóðernis þeirra, litarháttar, 

kynþáttar eða trúarbragða. Þá er í 234.-241. gr. hgl. æru manna veitt sérstök vernd með því að 

leggja refsingar við meiðyrðum. Einnig er í 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 mælt fyrir um 

bótaábyrgð þess sem fremur ólögmæta meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars 

manns.
 33

  

Í þriðja lagi þarf takmörkunin að samrýmast lýðræðishefðum og vera nauðsynleg. Erfiðast 

getur verið að finna mörkin ef takmarka á rétt manna til að tjá sig um stjórnmálaleg efni og 

önnur opinber málefni sem eru í þjóðfélagsumræðunni hverju sinni. Skoðanaskipti og orðræða 

er oft harkaleg og felur í sér harða gagnrýni í garð þeirra sem standa fyrir umdeildum 

stjórnmálaskoðunum. Þá reynir oft á þriðja og síðasta skilyrðið og þá hvort takmörkun á 

tjáningarfrelsinu samrýmist lýðræðishefðum og sé nauðsynleg.
34

 Rétt er að geta þess að þetta 

skilyrði hefur grundvallarþýðingu við mat á því hvort skerða megi tjáningarfrelsið og refsa 

fyrir ákveðin ummæli þótt hvassyrt séu.
35

  

Af dómaframkvæmd má ráða að litið er til í hvaða samhengi ummælin eru sett fram, hver 

tilgangur þeirra sé og eðli og ekki síður á hvaða vettvangi þau eru sett fram. Oft þarf að líta til 

þess hvar mörkin liggja á milli friðhelgi einkalífs og æruverndar annars vegar og heimildar til 

að setja fram harða gagnrýni hins vegar þegar kemur til árekstra í umræðu utan þings. Í 

slíkum tilvikum þurfa dómstólar að leysa úr því með hagsmunamati hvort takmörkunin sé 

nauðsynleg og samrýmist lýðræðishefðum.
36

  

Í máli MDE, Þorgeir Þorgeirson gegn Íslandi, 25. júní 1992 (13778/88) var því slegið 

föstu að við mat á takmörkunum á tjáningarfrelsinu yrði ekki gerður greinamunur á 

stjórnmálaumræðu og umræðu um önnur málefni er varða almenning. 

                                                 
33

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 376.  
34

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 585. Sjá enn fremur Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur 

Mannréttindi, bls. 372-377. 
35

 Hörður Einarsson: „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi“, bls. 489.  
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 377-379. 
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 Rýmra tjáningarfrelsi á vettvangi stjórnmálaumræðu 2.3.2

Frjáls skoðanaskipti á hinum pólitíska vettvangi sem og frjálsar kosningar mynda 

grunnundirstöður hvers lýðræðissamfélags. Með hugtakinu „lýðræði“ er almennt átt við þegar 

stjórnvöld eru undir stöðugu eftirliti, ekki einungis af hálfu löggjafar- og dómsvalds, heldur 

einnig frá hinum almenna borgara og fjölmiðla í heild sinni. Sökum þess hversu mikið vald 

stjórnvöld búa yfir, bæði á lands- og sveitastjórnarstiginu, þá þurfa stjórnvöld að þola það að 

vera undir stöðugri gagnrýni. Stjórnvöld þurfa einnig að vera á varðbergi yfir því að þagga 

ekki niður eða skerða pólitíska umræðu.
37

 

 Í röð meiðyrðamála á síðari hluta áttunda áratugsins var byggt á sjónarmiðum um hvort 

takmörkun tjáningarfrelsis væri nauðsynleg og samrýmdist lýðræðishefðum. Málin voru 

vegna ummæla um aðstandendur að undirskriftasöfnuninni „Varið land“ þar sem safnað var 

undirskriftum til stuðnings áframhaldandi þátttöku Íslands í Atlantshafsbandalaginu og 

varnarsamningnum frá 1951. Þeir sem stóðu fyrir söfnun undirskriftanna sættu harðri 

gagnrýni einkum í blaðaskrifum. Töldu þeir ummælin meiðandi og höfðuðu nokkur 

meiðyrðamál.
38

  Í dómi Hrd. 1979, bls. 811 (206/1977) kom fram að ekki mætti setja 

opinberri umræðu óþarfa skorður, en hún yrði á sama tíma að standast almennar 

velsæmiskröfur og vera málefnaleg. Í dómi Hæstaréttar sagði jafnframt:  

Að íslenskum lögum er meginregla, að menn eigi rétt á að tjá hug sinn fyrir öðrum, jafnt í 

einkalífi sem opinberlega og með hvaða tjáningarhætti sem vera skal. Í opinberum 

umræðum um stjórnarmálefni er þessi meginregla sérlega mikilvæg vegna þeirra 

lýðræðislegu stjórnarhátta sem stjórnskipunarreglur miðast við. 

 Dómstóllinn taldi að sú gagnrýni sem sett hafði verið fram væri augljóst dæmi um 

leyfilega gagnrýni sem menn yrðu að þola á gerðum sínum. Jafnframt að um væri að ræða 

stjórnmálabaráttu í lýðræðisþjóðfélagi sem væri ekki rekin með málefnalegum rökum einum. 

Þá kom fram að dómstólar yrðu að gæta þess að ganga ekki of langt í að þrengja athafnafrelsi 

þeirra aðila sem þessa baráttu heyja. Þá sagði: 

Meðal þeirra hagsmuna, sem þannig kunna að vera metnir meir en hagsmunir æruverndar, 

eru hagsmunir samfélagsins af því, að umræður um opinber málefni geti farið fram í þeim 

mæli sem hinar lýðræðislegu og þingræðislegu grundvallarreglur krefjast. M. a. er 

nauðsynlegt, að menn geti gagnrýnt pólitíska andstæðinga, athafnir þeirra og skoðanir að 

vissu marki. 

 Dómurinn synjaði kröfu um refsingu vegna ummælanna og sagði ljóst að hér væri um að 

ræða dæmigerð pólitísk ummæli, viðhöfð um pólitíska andstæðinga, í miklu pólitísku 

                                                 
37

 D.J. Harris, M. O’Boyle & C. Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 455. 
38

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 380.  
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deilumáli, af formanni þess stjórnmálaflokks, sem var harðastur andstæðinga stefnenda í 

herstöðvamálinu. ,,Þegar formaður stjórnmálaflokks og þingmaður er spurður álits um 

pólitískt deilumál í útvarpi, er þess ekki að vænta, að í máli hans gæti óhlutdrægni gagnvart 

öllum flokkum og stefnum í opinberum málum, stofnunum, félögum og einstaklingum,” sagði 

einnig í dómnum.  

Ljóst er að í héraðsdómunum sem féllu í kringum undirskriftasöfnunina kom fram mun 

ítarlegri rökstuðningur en áður hafði komið fram varðandi mörk tjáningarfrelsis, markmið 

sem réttlættu slíkar takmarkanir og mikilvægi frjálsrar stjórnmálaumræðu í 

lýðræðisþjóðfélagi.
39

 Í héraðsdómunum var í fyrsta sinn í dómaframkvæmd viðurkennt rýmra 

tjáningarfrelsi á vettvangi stjórnmálaumræðu út frá hagsmunum lýðræðisþjóðfélags.  

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur reynt á mörk tjáningarfrelsis stjórnmálamanns til að 

bregðast við gagnrýni. Í dómi Hrd. 2003, bls. 3136 (36/2003) hafði sjávarútvegsráðherra 

brugðist harkalega við gagnrýni sem kom fram opinberlega í tengslum við umdeilt pólitískt 

mál, nánar tiltekið fiskveiðistjórnunarkerfið. Sjálfstætt starfandi fréttamaður höfðaði 

meiðyrðamál gegn ráðherranum, sem var sýknaður. Hæstiréttur leit svo á að réttur 

einstaklings til að gagnrýna stjórnmálamenn harðlega væri ekki einhliða, heldur yrði að búast 

við hörðum andsvörum þess stjórnmálamanns sem gagnrýnin beindist að enda væri hann 

forsvarsmaður stjórnvalda við framkvæmd stefnu um stjórn fiskveiða.  

3 Friðhelgi þingmanna og ráðherra í 2. mgr. 49. gr. stjskr. 

 Víðtækt málfrelsi stjórnmálamanna 3.1

Í 2. mgr. 49. gr. stjskr. segir: ,,Enginn alþingismaður verður krafinn reikningsskapar utan 

þings fyrir það sem hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi.“ Ákvæðið er talið mikilvægt 

fyrir frjálsa stjórnmálaumræðu í lýðræðisþjóðfélagi, þar sem það veitir alþingismönnum 

sérstaka vernd til tjáningar innan þings.
40

 Tilgangur ákvæðisins er sá að umræður á þingi geti 

farið fram frjálst og óhindrað. Þingmenn og ráðherrar njóta verndar ákvæðisins og hafa með 

því víðtækara málfrelsi en aðrir. Gildir verndin ekki einungis um venjulegar þingræður eins 

og lesa mætti af ákvæðinu, heldur um hvers kyns tjáningu hvort sem hún er í ræðuformi, á 

prenti, í frumvörpum eða greinargerðum, á nefndafundum, framíköll á þinginu eða 

                                                 
39

 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 382. 
40

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi, bls. 379-380. Sjá enn fremur Ólafur Jóhannesson: 

Stjórnskipun Íslands, bls. 229 - 230. 
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viljatjáning í atkvæðagreiðslu.
41

 Á hinn bóginn njóta hvorki umræður á þingflokksfundum né 

einkaviðræður þingmanna í þingsal verndar ákvæðisins. 

Samkvæmt ákvæðinu er höfðun meiðyrðamáls á hendur þingmanni út af ummælum hans á 

Alþingi útilokuð, nema að þingið leyfi það. Leyfi til höfðunar máls þarf að vera samþykkt af 

einföldum meirihluta og ætti þingið ekki að neita um málsóknarleyfi ef um er að ræða 

óafsakanleg meiðyrði. Reyndin er þó sú að þingið hér og annars staðar hefur verið tregt til 

slíkra leyfisveitinga.
 42

 

Sérréttindi þingmanna samkvæmt ákvæðinu eiga rætur að rekja til þess tíma þegar þingin 

þurftu að verjast konungsvaldinu. Þá var talið nauðsynlegt að veita þingmönnum þetta 

sérstaka tjáningarfrelsi. Talið var nauðsynlegt að þingmenn gætu óhikað haldið uppi gagnrýni 

á stjórn landsins án þess að eiga yfir höfði sér málsókn.
43

 Friðhelgin var til að mynda hluti af 

réttindaskrá bandarísku stjórnarskrárinnar sem kveður á um að umræður á vegum þingsins 

skuli ekki undir neinum kringumstæðum verða grundvöllur fyrir ákæru eða að færa þurfi rök 

fyrir slíkri umræðu fyrir dómi eða annars staðar utan þings. Í Englandi var svipað ákvæði 

lögfest um 1399.
44

  

Sambærileg ákvæði er að finna í stjórnarskrám Danmerkur og Noregs, sem veita 

alþingismönnum svipaða vernd. Í 57. gr. dönsku stjórnarskrárinnar segir að ekki sé hægt án 

samþykkis þingsins að draga þingmann til ábyrgðar utan þings fyrir ummæli hans á þingi. Í 

66. gr. norsku stjórnarskrárinnar segir að eigi sé heimilt að handtaka þingmenn á leið til eða 

frá Stórþinginu né meðan á dvöl þeirra stendur þar nema þeir séu staðnir að refsiverðum 

verknaði. Eigi má heldur draga þá til ábyrgðar utan þings fyrir ummæli þeirra í þinginu. 

Öllum ber skylda til að fara eftir þeim reglum sem þar eru samþykktar.  

 Ummæli utan þings 3.2

Ef alþingismaður endurtekur ummæli sín utan þings ber hann á þeim fulla ábyrgð og nýtur þá 

ekki friðhelginnar sem kveðið er á um í 2. mgr. 49. gr. stjskr. Hvort sem hann endurtekur þau 

orðrétt eða að efni til, þá eru það nýju ummælin sem hann ber ábyrgð á.
45

 Ummælin í þinginu 

eru jafn ábyrgðarlaus og áður. Oft á tíðum er skorað á alþingismenn að endurtaka ummæli sín 

utan þings til þess að hægt sé að höfða mál á hendur þeim. Reynist þeim þá erfitt að skorast 

                                                 
41

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 250-252. 
42

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 233-236.  
43

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 233-236.  
44

 Van Vechten Veeder: „Absolute Immunity in Defamation – Legislative and Executive Proceedings“, bls. 132-

134.  
45

 Gunnar Thoroddsen: Fjölmæli, bls. 257.  
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undan því vegna almenningsálitsins, en þeim ber ekki lagaleg skylda til að verða við því.
46

 

Verður að telja að flestir þingmenn myndu verða við slíkri áskorun, um að endurtaka 

meiðandi ummæli utan þings a.m.k. ef þeir telja málflutning sinn byggðan á rökum eða 

sannleiksbroti og ef þeim er annt um virðingu sína.
47

  

Í þessu samhengi er hægt að skoða þingræður frá 68. löggjafarþingi árið 1949, þegar tekist 

var á um hvort gefa ætti málshöfðunarleyfi gegn þingmanninum og þáverandi 

forsætisráðherra Ólafi Thors, vegna ummæla sem hann lét falla í þinginu um Gylfa Þ. 

Gíslason, þingmann stjórnarandstöðu og aðra utanþingsmenn. Kom eftirfarandi fram í ræðu 

Gunnars Thoroddsen þegar málshöfðunarleyfið var rætt: „Þar, sem ég þekki til, er það mjög 

sjaldgæft, að veittar séu undantekningar frá þessari reglu, heldur er það venja, að þingmenn 

endurtaka ummæli sín utan þings, ef með þarf, og er þá hægt að höfða málsókn á hendur þeim 

án afskipta viðkomandi þingdeildar.“
48

 Í máli þessu hafði Ólafur Thors þegar endurekið orð 

sín í dagblaði og höfðu því viðkomandi menn fullt leyfi til að höfða mál gegn honum út af 

þeim ummælum. Gunnar taldi því beiðnina um málshöfðunina óþarfa. Þá sagði hann að um 

það mætti deila hvort þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar ættu að standa til frambúðar.
 49

 Gylfi 

Þ. Gíslason þingmaður svaraði Gunnari Thoroddsen í ræðustól og vildi sérstaklega fá 

þingummælin dæmd ómerk, en ekki blaðaummælin.
50

 Í atkvæðagreiðslu í þinginu var 

málshöfðunarleyfinu synjað. 

4 Hatursorðræða stjórnmálamanna 

 Hvaða tjáning er ekki vernduð? 4.1

Tjáningarfrelsi í pólitískri orðræðu er ekki algjört. Það að nýta sér þann rétt er oft á tíðum háð 

skyldum og ábyrgð hvers og eins.
 
Það er mikilvægt að stjórnmálamenn forðist alla orðræðu 

sem geti með einum eða öðrum hætti dregið úr umburðarlyndi í opinberri umræðu nú þegar 

baráttan gegn skorti á umburðarlyndi í hvaða formi sem það birtist er orðin órjúfanlegur hluti 

af þeirri vörn sem mannréttindi veita.
 51

 

 Mikið hefur verið lagt upp úr mikilvægi þjóðfélagslegrar og opinberrar umræðu í nýlegri 

dómaframkvæmd. Ljóst er að dómstólar veita slíkri umræðu meiri vernd og væri hægt að tala 

um nokkuð rýmkað tjáningarfrelsi. Óljóst er hvaða umræða fellur undir þennan flokk en ljóst 

                                                 
46

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 239. 
47

 Arnmundur Bachman: „Kjallarinn“, bls. 12. 
48

 Alþt. 1948, B-deild, bls. 2103-2014. 
49

 Alþt. 1948, B-deild, bls. 2103-2014. 
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 Alþt. 1948, B-deild, bls. 2108-2111. 
51

 Tarlach McGonagle: The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges, bls. 20. 
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er að ekki er það einungis stjórnmálaumræða heldur einnig önnur umræða er varðar 

almenning.
52

 Þótt engin bein skilgreining liggi fyrir um hvað telst til stjórnmálalegrar orðræðu 

er oftast átt við almenna þjóðfélagsumræðu sem á erindi til almennings.
53

 Þróun 

dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu hefur verið í átt til aukins tjáningarfrelsis. 

Dómstóllinn ítrekaði í MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) að 

tjáningarfrelsið væri óaðskiljanlegur hluti lýðræðisþjóðfélags, þar sem frjáls umræða um 

stjórnmál skipaði öndvegi og því væri tjáningarfrelsinu veitt eins rík vernd og raun bæri vitni. 

Einnig kom fram að tjáningarfrelsisákvæðið tæki ekki einungis til upplýsinga og hugmynda, 

sem mönnum væru að skapi, væru meinlausar eða skiptu litlu máli, heldur einnig til þeirra 

upplýsinga og hugmynda sem gætu móðgað menn eða hneykslað þá. Þetta leiddi af kröfum 

um fjölhyggju, umburðarlyndi og víðsýni, sem verða að vera uppfylltar svo hægt sé að ræða 

um lýðræðislegt þjóðfélag. Hefur þetta síðan margoft birst í dómum dómstólsins. Tilgangur 

þess sem setur fram ummælin eða gagnrýnina skiptir meginmáli við matið á því hvort harðorð 

ummæli myndu teljast fara út fyrir mörk leyfilegrar gagnrýni eða ekki. Í mörgum dómum 

hefur það sjónarmið komið fram að ef virðingarverður tilgangur býr að baki gagnrýni eða 

ádeilu þá sé leyfilegt að brýna nokkuð raustina og taka sterkt til orða.
 54

  

Þrátt fyrir allar áherslur dómstólsins á opnar og frjálsar umræður hefur komið skýrt fram í 

dómum hans að kynþáttahatur sem felst í tjáningu sé ekki verndað af 10. gr. MSE.
 55

 Í dómi 

MDE, Gündüz gegn Tyrklandi, 4. desember 1997 (35071/97) kemur fram að tjáning sem 

inniheldur hatursorðræðu sem gæti svívirt eða smánað tiltekna einstaklinga eða hóp sé ekki 

vernduð af 10. gr.
 
MSE, en þar segir í 40. gr.:  

...that tolerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the 

foundations of a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it 

may be considered necessary in certain democratic societies to sanction or even prevent 

all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred based on 

intolerance (including religious intolerance), provided that any “formalities”, 

“conditions”, “restrictions” or “penalties” imposed are proportionate to the legitimate aim 

pursued.
56

 

 

 Af þessu leiðir að ríki hafa svigrúm til að takmarka tjáningarfrelsi vegna hatursorðræðu en 

takmörkunin verður að taka tillit til meðalhófsreglunnar.  

                                                 
52

 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 124-125.  
53

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 382.  
54

 Hörður Einarsson: „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi“, bls. 493-499.  
55

 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 131.  
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 MDE, Gündüz gegn Tyrklandi, 4. desember 1997 (35071/97), mgr. 40. 
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 Skilgreining hatursorðræðu (e. hate speech) 4.1.1

Ekki er til nein ein alþjóðlega viðurkennd skilgreining á hatursorðræðu en 

Mannréttindadómstóllinn hefur fjallað um hatursorðræðu án þess þó að skilgreina hugtakið 

sérstaklega.
57

 Það liggur fyrir að sú mannréttindavernd sem 10. gr. MSE veitir er gjörólík 

þegar það kemur að pólitískri umræðu annars vegar og hatursorðræðu hins vegar. Þó að þessir 

tveir pólar fylgist oft að þá er í lagalegum skilningi aldrei um sama hlut að ræða. Í það 

minnsta er sambandið þarna á milli í besta falli mjög óljóst en það leiðir til þess að fara verður 

varfærnislega í hvers kyns samanburð við fyrri dómafordæmi réttarins um svipuð mál.
58

 

 Um hugtakið hatursorðræðu hefur verið fjallað í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu 

svo og öðrum gögnum útgefnum af Evrópuráðinu. Mannréttindadómstóll Evrópu vísar til 

hatursorðræðu í máli MDE, Erbakan gegn Tyrklandi, 6. júlí 2006 (59405/00) með svofelldum 

hætti: „Hvers konar tjáning, munnleg eða skrifleg, sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða 

réttlætir hatur sem byggir á skorti á umburðarlyndi.” Þá kemur fram í tilmælum ráðherraráðs 

Evrópuráðsins nr. R 97 (20) um hatursáróður nokkurs konar skilgreining á hatursorðræðu. Þar 

segir að hatursorðræða sé „...öll tjáning sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir 

kynþáttahatur, útlendingahatur, gyðinghatur eða annars konar hatur sem byggist á skorti á 

umburðarlyndi, þar á meðal skorti á umburðarlyndi sem er tjáð með óvæginni 

þjóðernishyggju eða mismun og fjandskap gegn minnihlutahópum og fólki af erlendum 

uppruna.“ Þar kemur einnig fram að ef ofangreind tjáning kemur fram í fjölmiðlum geti hún 

haft meira vægi og mælt er með því að ríkin skilji á milli ábyrgðar þess sem lætur ummælin 

falla og fjölmiðilsins sem einungis greinir frá þeim. Lögð hefur verið rík áhersla á þessa 

skiptingu eftir að dómur féll í máli MDE, Jersild gegn Danmörku, 23. september 1994 

(15890/89). Málið varðaði sjónvarpsþátt þar sem viðtal var við unga einstaklinga sem voru í 

samtökum grænjakka (d. grønjakkerne) sem taldir voru af mörgum standa fyrir 

kynþáttafordómum. Ummælin sem þeir settu fram í þættinum voru m.a. á þá leið að litaðir 

einstaklingar væru dýr og innflytjendur í Danmörku væru allir að selja eiturlyf. Hæstiréttur 

Danmerkur komst að þeirri niðurstöðu að fréttamaðurinn Jersild hefði reynt að ná 

ummælunum upp úr viðmælendunum og því bæri hann einnig ábyrgð á þeim. Af þessum 

sökum var Jersild ákærður fyrir hlutdeild í brotum grænjakkanna og var hann sakfelldur ásamt 

öðrum ákærðu. Mannréttindadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að tjáningarfrelsi 

fréttamanna væri rúmt og að þeir hefðu með þættinum verið að vekja máls á atriði sem 
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varðaði almenning í Danmörku. Fréttamaðurinn hefði sjálfur ekki tekið undir viðhorf 

viðmælendanna heldur gætt hlutleysis sem fréttamönnum ber. Taldi Mannréttindadómstóllinn 

að brotið hefði verið gegn 10. gr. MSE með dómnum yfir Jersild og tók fram að 

tjáningarfrelsið væri einn af hornsteinum lýðræðis. 

 Samræmisskýring 10. gr. og 17. gr. MSE og bann við mismunun 4.1.2

Við lögskýringu verður að leggja til grundvallar heildstætt mat á samhengi lagaákvæðis við 

önnur ákvæði í sama lagabálki – m.ö.o við skýringu á 10. gr. MSE verður að horfa til þess að 

lagaákvæðið er hluti af lagabálki sem ber að túlka til samræmis við önnur lagaákvæði með 

samræmisskýringu.
59

  Með gerð MSE ráðgerðu höfundar hans að setja á laggirnar regluverk 

byggt á frjálslyndum og lýðræðislegum gildum til að sigrast á öfgum nasismans og fasismans 

en einnig koma með mótvægi gegn yfirvofandi ógn kommúnismans. Með þessi atriði í huga 

er skiljanlegt að sum Evrópuríki hafi haft efasemdir um getu lýðræðisríkja til að standa af sér 

rasískan (öfgaþjóðernissinnaðan) áróður og atburði á sviði stjórnmála sem leiða til algers 

einræðis í einstökum ríkjum og grófra mannréttindabrota.
60

 Ákvæði 17. gr. MSE um bann við 

misnotkun réttinda hefur hér sérstaka þýðingu þegar á það reynir hvort hatursfull ummæli séu 

varin af 10. gr. MSE. Ákvæði 17. gr. MSE er svohljóðandi: 

Ekkert ákvæði í samningi þessum skal túlka þannig að í felist hinn minnsti réttur til handa 

ríki, samtökum eða einstaklingum til að takast á hendur eða aðhafast nokkuð það sem 

miðar að því að eyða réttindum þeim einhverjum og frelsi, sem þar er lýst eða að því að 

takmarka þau umfram það sem samningurinn kveður á um. 

 Dómstóllinn hefur annars vegar beitt 17. gr. MSE vegna tjáningar sem lýsir kynþáttahatri, 

felur í sér þjóðernishyggju, afneitar helförinni eða ræðst að samfélagi múslima eða gyðinga. 

Hins vegar hefur dómstóllinn beitt takmörkunum í 2. mgr. 10. gr. þegar tjáningin sem um er 

deilt þykir ekki að öllu leyti stangast á við grundvallarréttindi MSE, sbr. 17. gr.  

 Ákvæði 17. gr. MSE fjallar um mögulega misnotkun réttinda þeirra sem í sáttmálanum er 

að finna m.a. af hálfu stjórnmálahreyfinga sem hafa afnám lýðræðis á stefnuskrá sinni. Í því 

sambandi er hægt að líta til ákvörðunar Mannréttindanefndar Evrópu í málinu Parti 

Communiste gegn Þýskalandi, 20. júlí 1957 (250/57).
61

 Málsatvik voru þau að 

stjórnlagadómstóll Vestur-Þýskalands hafði með dómi lýst flokkinn ósamrýmanlegan 

stjórnlögum ríkisins og mælt fyrir um að hann skyldi leystur upp. Málið var kært til 
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 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 81. 
60
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Mannréttindanefndar Evrópu og hélt kommúnistaflokkurinn því fram að þessi aðgerð væri 

m.a. andstæð 10. gr. MSE.  Nefndin tók fram í áliti sínu að markmið flokksins væri skv. 

stefnuskrá að koma á kommúnísku þjóðskipulagi með byltingu og síðar alræði verkalýðsins. 

Nefndin komst að þeirri niðurstöðu með vísan til 17. gr. að jafnvel þótt flokkurinn kæmist til 

valda eftir stjórnskipulegum leiðum væri markmið hans um alræði verkalýðsins 

ósamrýmanlegt sáttmálanum vegna þess að það myndi fela í sér afnám eða mikla skerðingu 

þeirra réttinda sem sáttmálanum er ætlað að tryggja.  

 Í eldri dómaframkvæmd hélt Mannréttindanefnd Evrópu því fram eftir ítarlega skoðun að 

kvartanir vegna brota á 17. gr. MSE myndu leiða það af sér að ekki þyrfti að greina mál 

samkvæmt 10. gr. sáttmálans. Þessi nálgun nefndarinnar leggur til að mál vegna takmarkana á 

tjáningarfrelsi sem upp koma gætu fallið undir 17. gr. Í ljósi þessa myndi tjáningarfrelsi 

ákveðinna aðila falla utan þeirrar verndar sem 10. gr. veitir af þeirri ástæðu að þeir eiga aðild  

að félagi sem heldur uppi skoðunum sem eru andstæðar stjórnskipulegum gildum. Slík 

ályktun væri í andstöðu við þá vernd sem tjáningarfrelsið nýtur skv. sáttmálanum. Samt sem 

áður hefur þróunin verið á þá leið að dómaframkvæmdin byggir í seinni tíð á ítarlegri nálgun 

m.a. byggða á því hvort meðalhófs hafi verið gætt við tilgreindar aðgerðir, sem hefur leitt af 

sér aukið tjáningarfrelsi fyrir fjölmiðla. Mannréttindadómstóllinn hefur talið að rasísk ummæli 

verði að rannsaka sérstaklega til þess að meta hvort þau séu sett fram á hlutlægan hátt sem 

hluti af fréttaflutningi eða sem hluti af gildishlöðnum fréttaflutningi sem hvetur til haturs á 

grundvelli þjóðernis. Í þeim tilvikum felur sakfelling vegna ummælanna ekki í sér brot á 

sáttmálanum. Öruggari nálgun er þó að öll form tjáningarfrelsis, hversu hryllileg sem 

orðræðan er, falli undir vernd 10. gr., en að takmarkanir á slíkri orðræðu séu þá réttlætanlegar 

á grundvelli 2. mgr. ákvæðisins. 
62

 

 Svo virðist sem að dómstóllinn beiti takmörkunum í 2. mgr. 10. gr. þegar tjáningin sem 

um er deilt þykir ekki að öllu leyti stangast á við grundvallarréttindi MSE sbr. 17. gr. Í þessu 

sambandi má líta má til rökstuðnings Mannréttindadómstólsins í máli MDE, Norwood gegn 

Bretlandi, 16. júlí 2003 (23131/03). Í málinu hafði málsaðili sett upp plakat í glugga á heimili 

sínu, en plakatið hafði aðilinn fengið frá berska þjóðernisflokknum (e. the British National 

Party) sem hann var félagi í. Á plakatinu voru tvíburaturnarnir í New York í ljósum loga og á 

myndinni stóð: „Múhammeðstrú burt frá Bretlandi – Verndum Breta“ (e. Islam out of Britain 

– Protect the British People). Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ef hin umdeildu 

ummæli féllu undir 17. gr. MSE, þá leiddi það til þess að þau nytu ekki verndar 10. gr. hans 
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þar sem slík ummæli sem tengdu tiltekinn hóp við alvarleg hryðjuverk fælu í sér tjáningu sem 

gæti ekki talist í samræmi við grunngildi sáttmálans, nánar tiltekið umburðarlyndi og bann 

gegn mismunun.  

Í 14. gr. MSE er einnig að finna bann við mismunun, ákvæðið er svohljóðandi:  

Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 

manngreinarálits, s.s. vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, 

stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við 

þjóðernisminnihluta, eign, uppruna eða annarra stöðu.  

Þá kveður ákvæði 1. gr. samningsviðauka nr. 12 við MSE einnig á um almennt bann við 

mismunun, þar segir að öll lagaleg réttindi skuli tryggð án nokkurrar mismununar. Ákvæði 

14. gr. telur upp nokkur tilvik mismununar, en Mannréttindadómstóllinn hefur einnig tekið til 

meðferðar fjölda mála vegna mismununar á öðrum grundvelli, m.a. mismunun á grundvelli 

kynhneigðar.
63

 Ályktað hefur verið að bannið við mismunun sé einhvers konar varaákvæði 

sem reyni ekki á nema í undantekningartilvikum og að dómstóllinn hafi almennt séð veigrað 

sér við að beita 14. gr. Litið hefur verið til ákvæðisins þegar komist hefur verið að þeirri 

niðurstöðu að ekki hafi verið brotið gegn annarri grein sáttmálans.
64

   

 Samspil tjáningarfrelsisins og hatursorðræðu 4.2

Oft getur reynst erfitt að koma auga á hatursorðræðu og átta sig á því hvenær tjáningin felur í 

sér brot gegn banni mannréttindasáttmálans. Ákveðin grundvallaratriði verða að vera til staðar 

svo að tjáningin verði talin fela í sér brot gegn sáttmálanum. Í fyrsta lagi verður að vera til 

staðar ásetningur til að ýta undir hatur á ákveðnum hóp. Í öðru lagi verður hvatning eða 

áskorun að vera til staðar og í þriðja lagi verður að vera orsakasamband; annað hvort að 

afleiðingar hafi komið fram eða það talið líklegt að tjáningin hafi ákveðnar afleiðingar. Af 

þessu er ljóst að skoða þarf gaumgæfilega hvert tilvik fyrir sig en í því felst að meta verður 

hver sé ásetningur gerandans og hver séu líkleg áhrif tjáningar hans.
65

  

 Það felast verulegir þjóðfélagslegir hagsmunir í því að frjáls umræða og opinber 

skoðanaskipti fái að þrífast og gagnrýni á stjórnvöld veitir nauðsynlegt aðhald í 

lýðræðisríkjum. Takmarkanir á ákvæðinu geta verið nauðsynlegar vegna hagsmuna 

einstaklinga eða þjóðfélagslegra hagsmuna.
66

 Deilt hefur verið um það hvort tjáning sem felur 

í sér hvatningu til haturs eigi að njóta verndar ákvæða um tjáningarfrelsi. Alþjóðalög krefjast 
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þess að ríkin banni ákveðna tegund tjáningar á grundvelli þess að hún grafi undan rétti annarra 

til að njóta frelsis og jafnréttis.
67

 Virðist þróunin í Evrópu vera í átt til að leggja viðurlög við 

hatursorðræðu. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að hafa eftirlit með beitingu löggjafar gegn hatri 

því auðvelt getur reynst að misnota hana á þann veg að það hafi öfugsnúin áhrif. Í því 

sambandi gæti löggjöfin skert tjáningarfrelsi minnihlutahópa og gert þeim erfitt fyrir í 

andstöðu sinni og gagnrýni á þjóðfélagið.
68

 

 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 4.3

Mannréttindadómstóllinn hefur áttað sig á mikilvægi þess að styðja við fjölhyggju og tryggja 

lýðræði.
69

 Dómstóllinn hefur litið á einstaka ummæli út frá heildarmati og hvort með þeim sé 

verið að efna til umræðna í þjóðfélaginu eða hvort þau séu liður í hörðum deilum.
70

 

Stjórnmálamenn hafa kært niðurstöður dómstóla í heimalandi sínu til Mannréttindadómstóls 

Evrópu, þegar þeir telja ummæli sín eiga að njóta verndar tjáningarfrelsisákvæðis MSE. 

Dómstóllinn hefur þó oftar en ekki talið að ummæli þeirra falli utan verndar 10. gr.  

 Féret gegn Belgíu 4.3.1

Í dómi MDE, Féret gegn Belgíu, 16. júlí 2009 (15615/07) hafði kærandinn, Daniel Féret, 

belgískur ríkisborgari, formaður stjórnmálaflokks og þingmaður á belgíska þinginu verið 

dæmdur fyrir útbreiðslu kynþáttahaturs í kosningabaráttu flokksins. Var talið að í bæklingum 

og veggspjöldum hefði verið hvatt til kynþátta- eða útlendingahaturs, mismunar og ofbeldis 

sem refsivert var skv. landslögum. Að undangenginni málsmeðferð fyrir belgískum dómstól 

var hann dæmdur í 10 mánaða skilorðsbundið fangelsi, til að afplána 250 stundir í 

samfélagsþjónustu og til að greiða sekt til allra stjórnmálaflokka landsins ásamt því að geta 

ekki verið kjörgengur næstu 10 árin. Taldi dómstóllinn í Belgíu að athafnir hans hefðu ekki 

samrýmst stöðu hans sem þingmanns og að í bæklingunum hefði með eindregnum hætti verið 

hvatt til mismunar, aðskilnaðar eða haturs og jafnvel ofbeldis gagnvart einstaklingum vegna 

kynþáttar, litarháttar, þjóðernis eða tengsla við þjóðernisminnihluta.  

 Þingmaðurinn taldi að með refsingunni hefði verið brotið gegn rétti hans til 

tjáningarfrelsis skv. 10. gr. sáttmálans. Mannréttindadómstóllinn tók sérstaklega fram hve 

mikilvægt tjáningarfrelsið væri og það ætti ekki einungis við um tjáningu sem félli í góðan 
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jarðveg heldur einnig tjáningu sem móðgaði eða ylli hneykslan. Takmörkun á tjáningarfrelsi 

kæranda var þó talin í samræmi við MSE og talin stefna að því lögmæta markmiði að vernda 

réttindi annarra. Dómstóllinn sagði að mjög veigamiklar ástæður þyrfti til að réttlæta 

takmarkanir á tjáningarfrelsi þegar tjáning væri innlegg í pólitískar umræður eða ætti erindi 

við almenning.  

Dómstóllinn benti á að tjáningarfrelsið væri mikilvæg réttindi fyrir alla, en þó sérstaklega 

fyrir kjörna fulltrúa almennings. Ítrekaði dómstóllinn að mikilvægt væri að stjórnmálamenn 

forðuðust ummæli, sem gætu alið á fordómum, þegar þeir lýstu skoðunum sínum á opinberum 

vettvangi. Umræða um kynþátta- og útlendingahatur á vettvangi kjörinna fulltrúa almennings 

hefði mikil áhrif á almenning. Hvatning til mismununar á grundvelli kynþáttar sem lausn á 

samfélagslegum vandamálum tengdum innflytjendum taldi dómstóllinn líklega til að valda 

ólgu í samfélaginu og grafa undan trausti á lýðræðislegum stofnunum. Með vísan til þessara 

atriða taldi dómstóllinn að ekki hefði verið brotið á rétti kæranda skv. 10. gr. sáttmálans.  

 Otegi Mondragon gegn Spáni 4.3.2

Í dómi MDE, Otegi Mondragon gegn Spáni, 15. mars 2011 (2034/07) hafði kærandinn, 

Arnaldo Otegi Mondragon, spænskur ríkisborgari og þingmaður vinstrisinnaðs 

aðskilnaðarflokk, verið sakfelldur í Hæstarétti Spánar fyrir að hafa m.a. sagt að konungurinn 

væri að viðhalda einræði sínu með pyntingum og ofbeldi. Orð hans voru talin fela í sér 

alvarleg meiðyrði og væru ekki hluti af pólitískri orðræðu ásamt því að vega að heiðri 

konungs. 

 Þingmaðurinn kærði málið til Mannréttindadómstólsins og taldi brotið á réttindum sínum 

skv. 10. gr. sáttmálans með refsingu fyrir meiðyrði gagnvart konungi. 

Mannréttindadómstóllinn tók fram að svigrúm yfirvalda til að takmarka tjáningarfrelsi 

kæranda næði ekki til ummæla sem tengdust pólitískri umræðu þar sem mikilvægt væri í 

lýðræðisþjóðfélagi að pólitískir fulltrúar gætu tjáð hug sinn og skoðanir á þeim pólitísku 

álitamálum sem efst væru á baugi hverju sinni. Dómstóllinn taldi ummælin sett fram í nánum 

tengslum við pólitískt deiluefni sem snerti hagsmuni almennings og að ummælin væru því 

ásættanleg svo lengi sem þau væru innan hæfilegra marka og sköðuðu ekki orðspor eða 

réttindi þeirra sem þau beindust að. Ummælin voru ekki talin persónuleg árás á konunginn 

heldur beindust þau einvörðungu að hlutverki hans í stjórnskipun Spánar. Dómstóllinn taldi 

refsiviðurlög kæranda óhóflega þungbær og ekki í samræmi við meðalhófsreglu sáttmálans og 

fólu því í sér brot á réttindum hans skv. 10. gr. sáttmálans.  
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 Willem gegn Frakklandi 4.3.3

Í dómi MDE, Willem gegn Frakklandi, 16. júlí 2009 (10883/05) hafði kærandinn Jean-Claude 

Fernand Willem, félagi í flokki kommúnista og bæjarstjóri í Seclin, verið ákærður fyrir að 

hvetja starfsmenn borgarinnar til að sniðganga vörur frá Ísrael sem var talið hvetja til 

mismununar á grundvelli þjóðernis, kynþáttar og trúar. Var hann dæmdur til greiðslu sektar. 

Hann taldi að refsingin bryti gegn tjáningarfrelsi, skv. 10. gr. sáttmálans, þar sem hvatning 

hans hefði verið þáttur í opinberri stjórnmálaumræðu. Mannréttindadómstóllinn tók fram að 

réttur einstaklings til tjáningarfrelsis væri sérstaklega mikilvægur þegar um kjörinn fulltrúa 

almennings væri að ræða þar sem kjarni verndar 10. gr. lyti að stjórnmálaumræðu. 

Dómstóllinn tók einnig fram að ríkar ástæður yrðu að liggja til grundvallar skerðingu á 

réttindum kæranda skv. 10. gr. sáttmálans. Dómstóllinn taldi að nauðsynlegt hefði verið að 

skerða tjáningarfrelsi kæranda, þar sem hann hefði verið að hvetja til mismunar sem refsivert 

er að landslögum og ástæður sem lágu til grundvallar skerðingar á tjáningarfrelsi hans hefðu 

verið nægjanlegar.  

 Faruk Temel gegn Tyrklandi 4.3.4

Í dómi MDE, Faruk Temel gegn Tyrklandi, 1. febrúar 2011 (16853/05) hafði kærandinn, 

Faruk Temel, formaður stjórnmálasamtaka, lesið upp yfirlýsingu fyrir fjölmiðla á fundi 

samtakanna þar sem hann gagnrýndi afskipti Bandaríkjanna í Írak og að leiðtogi 

hryðjuverkasamtaka hefði verið settur í einangrun. Hann gagnrýndi einnig hvarf einstaklinga 

sem höfðu verið settir í varðhald hjá lögreglu. Í kjölfar þess að hann las þessa yfirlýsingu þá 

var hann sakfelldur fyrir niðurrifsáróður á þeim grundvelli að hann hefði opinberlega varið 

þær gjörðir sem hvöttu til ofbeldis eða annarrar hryðjuverkastarfsemi. Taldi hann að réttur 

hans til málfrelsis hefði verið brotinn. 

 Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 10. gr. MSE hefði verið brotin. Af hálfu 

dómstólsins var byggt á því að Faruk Temel hefði komið fram sem stjórnmálapersóna og 

félagi í stjórnarandstöðuflokki þar sem hann var að kynna skoðanir flokksins á margvíslegum 

málefnum líðandi stundar. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ræðan hans, í því 

samhengi sem hún var sett fram, hefði ekki hvatt aðra til þess að beita ofbeldi, beita vopnum 

eða hvatt til uppreisnar og hafi þar af leiðandi ekki talist til hatursorðræðu í skilningi 10. gr. 

sáttmálans. 
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 Ályktanir af dómum Mannréttindadómstólsins 4.3.5

Dómstóllinn hefur í dómum, sem reifaðir voru hér að ofan, bent sérstaklega á mikilvægi 

tjáningarfrelsis fyrir kjörna fulltrúa almennings, en ítrekað að mikilvægt væri fyrir 

stjórnmálamenn að forðast ummæli sem gætu alið á fordómum þegar þeir lýstu skoðunum 

sínar á opinberum vettvangi. Þá skiptir máli í hve nánum tengslum ummælin hafa verið við 

pólitísk deiluefni sem snerta almenning og hvort í þeim hafi falist hvatning til mismununar og 

ofbeldis. Það hefur grundvallarþýðingu þegar metið er hvort að tiltekin ummæli feli í sér 

hatursorðræðu eða ekki. Í þeim tilvikum sem dómstóllinn flokkar ummælin sem 

hatursorðræðu telur hann nauðsynlegt að skerða tjáningarfrelsið, þó að ítrekað sé að 

stjórnmálamenn hafi víðtækt tjáningarfrelsi. 

 Samanburður við íslenska löggjöf 4.4

Í íslenskri löggjöf er að finna almenna jafnræðisreglu í 65. gr. stjskr., þar sem kveðið er á um 

að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Í 

2. mgr. 65. gr. kemur síðan fram að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna. 

Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar er grundvallarregla íslensks réttar og var lögfesting hennar í 

samræmi við þá tilhneigingu að binda jafnræðisregluna í lög á ákveðnum sviðum almennrar 

löggjafar, sbr. t.d. 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í almennum hegningarlögum nr. 

19/1940 er að finna ákvæði sem vernda hópa og einstaklinga gegn vissu formi tjáningar. Þar 

er m.a. lagt bann við guðlasti, við að meiða æru annars manns með orðum eða athöfnum og 

ákvæði sem á að afnema kynþáttamisrétti. Hér kemur sérstaklega til skoðunar 233. gr. a. hgl. 

sem er svohljóðandi: 

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. 

 Þótt þjóðfélagsumræða njóti ríkrar verndar þá eru takmörk fyrir því hversu hvöss og 

gagnrýnin hún getur orðið – m.ö.o. ekki er útilokað að menn baki sér refsiábyrgð vegna 

tiltekinna ummæla.
71

 Í Hrd. 2002, bls. 1485 (461/2001) reyndi á það hvort ummæli 

varaformanns félags íslenskra þjóðernissinna brytu gegn 233. gr. a. hgl. Ummælin voru 

eftirfarandi: „...Það þarf engan snilling eða erfðafræðivísindamann til að sýna fram á hver 

munurinn er á Afríkunegra með prik í hendinni eða Íslendingi. Vestrænar þjóðir vorkenna 

                                                 
71

 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 126. 



23 

 

Afríkubúum mjög mikið en þeir búa þarna í gróðursælustu álfu heims og gætu framleitt sex 

sinnum meira af mat en þeir þurfa ef þeir nenntu því. Við búum hér á grjóthnullungi, höfum 

ekkert nema fiskinn og klakann og höfum það bara stórfínt á meðan þeir nenna ekki að berja 

af sér flugurnar...“ Í dóminum kom fram um stjórnskipulegt gildi 233. gr. a. hgl. að ákvæðinu 

væri ætlað að koma í veg fyrir kynþáttamisrétti og kynþáttahatur og markmið þess væri 

lögmætt og þær skorður sem það setti tjáningarfrelsi væru nauðsynlegar og samrýmdust 

lýðræðishefðum. Ákærði var fundinn sekur og var gert að greiða sekt í ríkissjóð. 

Þá er að finna ákvæði í lögum nr. 38/2011 um fjölmiðla sem leggur bann við hatursáróðri 

og hvatningu til refsiverðrar háttsemi. Í 27. gr. laganna segir að fjölmiðlum sé óheimilt að 

kynda með markvissum hætti undir hatur á grundvelli kynþáttar, kynferðis, kynhneigðar, 

trúarskoðana, þjóðernis eða menningarlegrar, efnahagslegrar, félagslegrar eða annarrar stöðu í 

samfélaginu.
 
Hatursáróður er sérstaklega skilgreindur í frumvarpi til laganna:  

Mikilvægt er að gera greinarmun á hatursáróðri annars vegar og málefnalegri gagnrýni, 

stjórnmálaumræðu og skoðanaágreiningi hins vegar. Hatursáróður er skilgreindur sem tal, 

texti, tjáning, hegðun og/eða framkomu sem birtist í texta, hljóði og/eða mynd þar sem 

hvatt er til ofbeldis, fordóma og/eða fordómafullrar hegðunar gegn einstaklingi eða hópi 

af fólki og/eða með því að vanvirða, smána, hræða og/eða ógna viðkomandi einstaklingi 

eða hópi.
 72

  

 Ákvæðið er þó undanþegið skoðanaágreiningi og stjórnmálaumræðum í fjölmiðlum og 

kemur því ekki til álita þegar stjórnmálamenn tjá sig í umræðum í fjölmiðlum.
 
 

 Samanburður við norræna löggjöf 4.5

Í norsku stjórnarskránni er ekki að finna almennt ákvæði um jafnræði eða kynþáttamisrétti, en 

Noregur hefur innleitt samning Sameinuðu þjóðanna um bann við kynþáttamisrétti í löggjöf 

landsins með mismunarlögunum frá 3. júní 2005, nr. 33 (n. Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.). Í 4. gr. þeirra laga kemur fram bann við 

beinni og óbeinni mismunun á grundvelli þjóðlegs uppruna, þjóðernis, ætternis, hlúðlitar, 

tungumáls, trúar og lífsskoðana. Tjáningarfrelsið nýtur verndar í 100. gr. stjórnarskrárinnar 

eins og fjallað hefur verið um að framan. Þá er í norsku hegningarlögunum (n. Straffeloven) 

að finna bann við hatursáróðri og að hvetja til mismunar í 185. gr. og 186. gr.  

Í stjórnarskrá Svíþjóðar (s. Grundlagen) er að finna ákvæði sem bannar mismunun á 

grundvelli þjóðlegs uppruna, litarháttar eða af svipuðum ástæðum. Þá hafa Svíar einnig 

samþykkt mismunarlög (s. Diskrimineringslag SFS, nr. 2008:567) en markmið þeirra er að 
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berjast gegn mismunun og stuðla að jafnrétti og jöfnum tækifærum. Þá er í sænsku 

refsilögunum (s. Brottsbalken) veitt heimild til refsiþyngingar ef brot er framið til þess að 

ráðast á einstakling eða hóp á grundvelli kynþáttar, litarháttar, þjóðernis eða þjóðlegs 

uppruna, trúar, kynhneigðar eða annarrar svipaðrar stöðu, ásamt því að mælt er fyrir um 

refsingu við útbreiðslu kynþáttahaturs.  

 Í dönsku stjórnarskránni er í 70. gr. lagt bann við sérhverri takmörkun á borgaralegum eða 

stjórnmálalegum réttindum vegna trúarskoðana eða siðsemi. Í 71. gr. er bannað að skerða 

friðhelgi einkalífs á grundvelli pólitískra eða trúarlegra skoðana eða uppruna einstaklingsins
73

 

og skv. 77. gr. nýtur tjáningarfrelsið verndar.
74

 Dönsku hegningarlögin (d. Straffeloven) hafa 

sambærilegt ákvæði í 266. gr. b. sem leggur refsingu við ummælum um kynþáttafordóma. 

Túlka á ákvæðið með tilliti til 10. gr. MSE og túlkun MDE.
75

 Gott dæmi er að finna í 

dómaframkvæmd Hæstaréttar Danmerkur í máli UfR. 2000, bls. 2234 þar sem 

stjórnmálamaður var dæmdur sekur á grundvelli 266. gr. b. dönsku hegningarlaganna fyrir 

niðurlægingu og vanvirðingu í garð múslima. Málið varðaði ummæli sem höfð voru eftir 

stjórnmálamanninum í sjónvarpi. Efnislega kom fram af hans hálfu að múslimar væru 

glæpamenn og einungis komnir til Danmerkur til að taka yfir landið. Þá fullyrti hann að 

múslimar væru að bíða eftir því að verða nógu margir til að geta líflátið alla Dani. Í 

forsendum dóms Hæstaréttar sagði að tjáningarfrelsi væri grundvöllur lýðræðislegs samfélags 

og að tjáningarfrelsi stjórnmálamanna væri víðtækara en tjáningarfrelsi annarra. Þrátt fyrir að 

stjórnmálamaðurinn nyti aukins réttar að þessu leyti þá voru ummæli hans ekki talin njóta 

verndar tjáningarfrelsisákvæðis dönsku stjórnarskrárinnar þar sem þau hvöttu til mismununar 

og haturs í garð múslima. Var stjórnmálamaðurinn því dæmdur sekur fyrir ummæli sín.  

 Tvö önnur dæmi úr danskri dómaframkvæmd þar sem stjórnmálamenn eða þátttakendur í 

stjórnmálastarfi eru ákærðir vegna ummæla sinna, annars vegar í máli UfR. 2014, bls. 2648 

þar sem stjórnmálamaðurinn Tina Petersen var ákærð fyrir brot á 266. gr. b. dönsku 

hegningarlaganna fyrir mynd sem hún birti á Facebook síðu sinni af tveim svörtum ruslafötum 

og tveimur konum í svörtum búrkum. Fylgdi með textinn „hehe. Munið að taka stóra ruslið á 

morgun;)))“. Hún var sýknuð, talið var að ummæli hennar nytu verndar tjáningarfrelsisins og 

hún hefði ekki brotið gegn lögum með ummælum sínum. Hins vegar í máli UfR. 2003, bls. 

1947 þar sem Morten Messerschimdt og þrír aðrir fyrrverandi stjórnarmeðlimir í 

                                                 
73

 Henrik Zahle: Danmarks Riges Grundlov með kommentarer, bls. 331-335. 
74

 Henrik Zahle: Danmarks Riges Grundlov með kommentarer, bls. 428. 
75

 Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, bls. 333-334. 



25 

 

ungliðahreyfingu stjórnmálaflokks voru dæmdir í 14 daga fangelsi fyrir brot á 266. gr. b. 

dönsku hegningarlaganna þar sem þeir birtu auglýsingu í dönsku tímariti þar sem stóð: „Fjöldi 

nauðgana, gróft ofbeldi, nauðungarhjónabönd, kúgun kvenna, glæpastarfsemi. Þetta er það 

sem fjölmenningarsamfélag býður okkur upp á.“  

5 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara spurningunni hvort tjáningarfrelsi 

stjórnmálamanna feli í sér frelsi til hatursorðræðu. Ljóst er að öllu frelsi fylgir ábyrgð og þar 

er tjáningarfrelsið hvergi undanskilið. Stjórnmálamenn þurfa að geta ábyrgst tjáningu sína 

fyrir dómi. Tjáning sem framlag til pólitískrar umræðu nýtur mestrar verndar og lítið svigrúm 

er til takmarkana þegar tjáningin er innlegg í almenna þjóðmálaumræðu. Það þarf því að sýna 

fram á nauðsyn takmarkana með afgerandi hætti og virðast einu leyfilegu skorðurnar miða að 

því að stöðva tjáningu sem hvetur til ofbeldis eða haturs í garð tiltekinna þjóðfélagshópa.  

 Eftir skoðun dómaframkvæmdar Mannréttindadómstólsins og á tilmælum Evrópuráðsins 

er hægt að skilgreina hatursorðræðu eitthvað á þessa leið: Öll tjáning, bæði munnleg og 

skrifleg, sem dreifir, hvetur til eða stuðlar að kynþáttahatri, útlendingahatri, gyðinghatri eða 

annars konar hatri sem byggist á skorti á umburðarlyndi, þar á meðal skorti á umburðarlyndi 

sem er tjáð með óvæginni þjóðernishyggju eða mismunun og fjandskap gegn 

minnihlutahópum og fólki af erlendum uppruna. Af dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins og túlkun hans á 10. gr. MSE er einnig ljóst að tjáning sem felur í 

sér hatursorðræðu er ekki vernduð af ákvæðinu. 

 Mikilvægt er því að greina á milli pólitískrar umræðu annars vegar og hatursorðræðu hins 

vegar, þar sem stjórnmálamenn hafa víðtækara tjáningarfrelsi en aðrir. Af dómaframkvæmd 

má draga þá ályktun að litið er til þess í hvaða samhengi ummælin eru sett fram, hver 

tilgangur og eðli þeirra sé og á hvaða vettvangi þau eru sett fram. Til þess að orðræða 

stjórnmálamanna teljist haturorðræða verður að vera ásetningur til að ýta undir hatur á 

ákveðnum hóp, hvatning eða áskorun til haturs og orsakasamband þannig að afleiðing hafi 

komið fram eða líklegt þyki að tjáningin hafi afleiðingar. Í þessu sambandi getur reynst erfitt 

að koma auga á hvenær tjáningin felur í sér hatursorðræðu, enda eru verulegir þjóðfélagslegir 

hagsmunir í því að stjórnmálamenn hafi frelsi til umræðna og opinberra skoðanaskipta. Hvort 

um hatursorðræðu sé að ræða grundvallast m.a. á því í hve nánum tengslum ummælin hafa 

verið við pólitísk deiluefni sem snerta almenning eða hvort í þeim hafi falist hvatning til 

mismununar og ofbeldis. 
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 Nauðsynlegt er að hafa náið eftirlit með beitingu löggjafar gegn hatursorðræðu, þar sem 

ávallt þarf að legga til grundvallar mikilvægi tjáningarfrelsis, því auðvelt getur reynst að 

misnota löggjöfina svo hún þaggi niður í minnihlutahópum og komi í veg fyrir lögmæta 

andstöðu, skoðanaskipti og gagnrýnisraddir. Þjóðfélagsumræða þarf alltaf að njóta ríkrar 

verndar þó hún sé oft á tíðum verulega hvöss og gagnrýnin. 

 Á Íslandi hefur fjölbreytni samfélagsins aukist á síðustu árum og hatursorðræða birtist 

ekki aðeins í hefðbundnum dæmum eins og rasisma, heldur einnig í nýlegri málum eins og í 

deilum um málefni múhammeðstrúarmanna. 

 Ég vona að með þessari ritgerð hafi ég varpað nokkru ljósi á það hvað er leyfilegt og hvað 

ekki í sambandi við hatursorðræðu stjórnmálamanna sem að mínu áliti hefur aukið vægi í 

vaxandi fjölmenningarsamfélagi á Íslandi. 
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