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1 Inngangur 
Tjáningarfrelsi er verndað af 73. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir 

skammstöfuð stjskr.). Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins eru allir frjálsir skoðana sinna og 

sannfæringar. Ákvæði 2. mgr. fjallar um það að hver maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir 

sínar en verði hins vegar að ábyrgjast þær fyrir dómi. Þar segir jafnframt að ritskoðun og 

aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi megi aldrei í lög leiða. Loks er í 3. mgr. mælt 

fyrir um að tjáningarfrelsi megi 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 þessari ritgerð verður tjáningarfrelsi þingmanna/ráðherra tekið til sérstakrar skoðunar og 

það borið saman við  tjáningarfrelsi borgaranna. Hversu víðtækt það er og hvort það er 

yfirhöfuð nauðsynlegt í okkar samfélagi. Skoðaðir verða dómar Mannréttindadómstóls 

Evrópu og íslenskra dómstóla og dregnar ályktanir af dómaframkvæmdinni. 

Í 2. kafla er fjallað almennt um tjáningarfrelsi. 3. kafli afmarkast við tjáningarfrelsi 

þingmanna, í 4. kafla verður stiklað á stóru um muninn á gildisdómum og staðhæfingum um 

staðreyndir. 5 kafli fjallar um hversu langt má ganga í því að gagnrýna þingmenn og loks 

verða niðurstöður dregnar saman í samantekt í 6. kafla. 

 

2 Tjáningarfrelsi 
Tjáningarfrelsið er undirstaða hvers lýðræðisþjóðfélags. Í því eru ekki aðeins fólgin mikilvæg 

persónuleg réttindi fyrir sérhvern einstakling, því verulegir þjóðfélagslegir hagsmunir eru 

bundnir við að frjáls umræða og opinber skoðanaskipti fái að þrífast og þá sérstaklega um 

málefni sem snúa að stofnunum samfélagsins og á vettvangi stjórnmálanna.1 

Ákvæði um tjáningarfrelsi eiga sér alllanga sögu. Slík ákvæði voru m.a. í frönsku 

réttindayfirlýsingunni frá 1789 sem átti rætur að rekja til hugmynda Rousseaus og 

Montesquieus. Hvað íslenskan rétt varðar þá voru mannréttindaákvæði í stjórnarskránni 

fábrotin allt fram til ársins 1995 þegar fram fór heildarendurskoðun á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.2 Þar áður var einungis kveðið berum 

orðum á um prentfrelsi og voru skiptar skoðanir á því milli fræðimanna hvort skýra ætti 

ákvæðið rýmra en leiddi af orðalagi þess. Það fór svo þannig að Hæstiréttur Íslands skar úr 

um að það skyldi skýra svo rúmt að það verndaði einnig málfrelsi, sbr. dóm Hrd. 1995, bls. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 347. 
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 32. 
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408 þar sem að Hæstiréttur segir m.a.: ,,Tjáningarfrelsi er grundvallarregla í lýðfrjálsu 

þjóðfélagi. Við skýringu á lagareglum, sem vernda æru manna, ber að hafa hliðsjón af þeim 

grundvallarreglum um frelsi manna til að tjá sig í ræðu og riti“. 

Með áðurnefndum stjórnskipunarlögum frá 1995 var ákvæði um tjáningarfrelsi lögfest í 

73. gr. stjskr. Ákvæðið er mun víðtækara en það eldra sem einungis fjallaði um prentfrelsi og 

átti þetta nýja ákvæði að taka afdráttarlaust til allra tjáningarhátta. Var það ekki talið hæfa 

nútímaþjóðfélagi að verndin væri einskorðuð við prentfrelsi, þegar fólk gat tjáð skoðanir sínar 

á ýmsan annan hátt.3 

 

2.1 Samspil 73. gr. við alþjóðlega sáttmála um vernd mannréttinda 

Á Íslandi nýtur skoðana- og tjáningarfrelsið jafnframt verndar 10. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu, sbr. lög nr. 62/1944 og 19. gr. alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi. Inntak ákvæðanna er svipað en 10. gr. MSE er þó öllu nákvæmari 

og verndar hvers konar tjáningarhátt, svo sem prentað mál, talað mál og aðra tjáningu.4 Það er 

þó ekki þannig að öll tjáning njóti sömu verndar heldur nær verndin mislangt. Ljóst er að 

umfjöllun um stjórnmál og önnur málefni sem varða almenning miklu nýtur mun ríkari 

verndar en t.d. efni sem flokkast sem listræn tjáning.5 

Í almennum athugasemdum við frumvarp til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 sem varð að 

73. gr. stjskr. er fjallað um markmið breytinganna. Eitt af megingmarkmiðunum var að tengja 

efni hinna nýju mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar við þá helstu alþjóðlegu 

mannréttindasamninga sem Ísland var aðili að og vísað til þess að hafa beri hliðsjón af 

ítarlegum skilgreiningum á tjáningarfrelsinu sem megi finna í 10. gr. laga nr. 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafaður MSE) og 19. gr. alþjóðasamningsins 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir skammstafaður SBSR) frá 1966.6  

Ákvæði MSE veita mannréttindum lágmarksvernd. Þeim ríkjum sem eiga aðild að 

samningnum er óheimilt að takmarka þau mannréttindi umfram það sem sáttmálinn kveður á 

um.7 Að minnsta kosti á einum stað gengur tjáningarfrelsisvernd stjórnarskrárinnar lengra en 

10. gr. MSE. Í 3. ml. 2. mgr. 73. gr. stjskr. er kveðið á um fortakslaust bann við ritskoðun (e. 

censorship) eða öðrum sambærilegum tálmunum á tjáningarfrelsinu. Það hefur hins vegar 

verið litið svo á að í 10. gr. MSE felist ekki slíkt bann. Það sést þó vel á dómsúrlausnum 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 349. 
4 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 412. 
5 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 36. 
6 Björg Thorarensen: „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 389-
399. 
7 Hörður Einarsson: ,,Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi“, bls. 486. 
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Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir skammstafaður MDE) að slíkar tálmanir eru ekki 

taldar óæskilegar, sjá m.a. MDE, Observer og Guardian gegn Bretlandi, 26. nóvember 1991 

(13585/88) og MDE, Sunday Times gegn Bretlandi, 26. apríl 1979 (5493/72).8 Í 2. mgr. 73. 

gr. stjskr. felst það markmið að banna fyrirfram kerfisbundna skoðun á efni sem á að birta í 

þeim tilgangi að stöðva óæskilegar skoðanir eða upplýsingar. En með ritskoðun er átt við 

yfirlestur handrits og skoðun annars efnis af hálfu yfirvalda til að fá úr því skorið hvort 

heimilt sé að birta það. Ritskoðun flokkast því sem skerðing á tjáningarfrelsinu, sem á sér stað 

fyrir birtingu á efni en heimilar takmarkanir á tjáningarfrelsinu eiga sér oftast stað eftir að 

birting hefur farið fram.9 

Tjáningarfrelsi fylgir þó ábyrgð eins og flestöllum réttindum og er berum orðum mælt 

fyrir um þessa ábyrgð í 73. gr. stjskr., 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR. Ef farið er út fyrir 

leyfileg mörk tjáningarfrelsis er hægt að gera menn ábyrga fyrir orðum sínum en það verður 

aðeins gert fyrir dómi samkvæmt stjórnarskránni og eykur það á réttaröryggi manna til 

muna.10 Í stjórnarskránni er þó að finna sérstaka undantekningu frá því að hægt sé að sækja 

menn til ábyrgðar fyrir orð og varðar hún alþingismenn. Í 49. gr. stjskr. segir að ,,enginn 

alþingismaður verði krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það, sem hann hefur sagt í 

þinginu nema Alþingi leyfi“. Nánar verður fjallað um þessa tilteknu grein í 3. kafla 

ritgerðarinnar. 

 

2.2 Takmarkanir á tjáningarfrelsinu 

Ljóst er að tjáningarfrelsið er meðal mikilvægustu réttinda hvers einstaklings. Ekki þarf að 

leita langt aftur til að finna baráttu fólks fyrir tjáningarfrelsi. Mikið hefur verið fjallað um 

mótmæli í Norður Afríku og Miðausturlöndum sem hafa verið kölluð arabíska vorið.  

Arabíska vorið er sú mótmælabylgja sem hófs árið 2010 með því að ungur götusali í Túnis 

kveikti í sér vegna þeirrar niðurlægingar sem hann mátti þola í sífellu af hálfu stjórnvalda þar 

í landi. Þetta varð síðan kveikjan að uppreisn sem breiddist út til fleiri landa í kring í 

baráttunni fyrir auknu frelsi og mannréttindum. En í þessum löndum hefur spilling og kúgun 

geisað árum saman. Í þessari uppreisn skiptir internetið og samfélagsmiðlar miklu máli, þar 

sem það er notað til að miðla upplýsingum og virkja fólk til þess að mótmæla. Það leið þó 

ekki á löngu þar til farið var að hefta tjáningarfrelsið verulega og sem dæmi var lokað á 

internetið í Líbíu daginn eftir að mótmæli þar í landi hófust og ríkisstjórnin í Egyptalandi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Hörður Einarsson: ,,Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi“, bls. 487. 
9 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 42. 
10 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 37. 
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slökkti á farsímaþjónustu og interneti. Markvisst var farið að handtaka fréttamenn til þess að 

reyna að koma í veg fyrir upplýsingaflæði. Listræn tjáning hefur einnig fengið að kenna á því 

í þessum löndum, þar sem að textar söngvara eru ritskoðaðir og þeim refsað ef þeir teljast 

óæskilegir að mati stjórnvalda. 11 Þetta hafði í för með sér mikinn fjölda flóttafólks og dæmi 

eru um flóttamenn sem hraktir voru frá heimalöndum sínum fyrir það eitt að gagnrýna 

ríkisstjórnina sæki um pólitískt hæli m.a. á Íslandi. Í skýrslu Íslandsdeildar 

Evrópuráðsþingsins fyrir árið 2012 er fjallað um vernd tjáningarfrelsis og upplýsingafrelsis á 

netinu og í vefmiðlum en í skýrslunni segir m.a. að arabíska vorið hefði alloft verið tekið sem 

dæmi um hvernig félagslegir miðlar hefðu verið notaðir lýðræðinu til framgangs, þá hefðu 

þessir sömu miðlar einnig verið notaðir í glæpsamlegum tilgangi. Erfitt hefði verið að finna 

jafnvægi þarna á milli, því annarsvegar væri um að ræða þau mannréttindi að allir hefðu 

aðgang að upplýsingum og frelsis til skoðanaskipta en hins vegar þyrfti að hafa í huga þörfina 

á að vernda fullveldisrétt einstakra þjóða og öryggi í heimi sem ógnað væri af 

hryðjuverkum.12 

Það getur auk þess verið nauðsynlegt að takmarka tjáningarfrelsi vegna annarra hagsmuna 

sem einnig eru mikilvægir. Af þeim sökum eru tjáningarfrelsinu settar vissar skorður með 

lögum. Það er þó aðeins gert að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem er að finna í 3. mgr. 73. 

gr. stjskr., 2. mgr. 10. gr. MSE og í 3. mgr. 19. gr. SBSR.13 

Skilyrði þessara ákvæða eru að flestu leyti sambærileg enda er 3. mgr. 73. gr. stjskr. sniðin 

eftir 2. mgr. 10. gr. MSE.14 Af dómaframkvæmd má ráða að undantekningarnar í 2. mgr. 10. 

gr. MSE verði skýrðar mjög þröngt og að sýna verði fram á að takmarkarnirnar séu 

nauðsynlegar.15 En í 2. mgr. 10. gr. segir: 

 

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. (skáletrun höfundar.) 
 
 

MDE byggir á því að um þrjú skilyrði sé að ræða í 2. mgr. 10. gr. MSE og verða þau öll 

að vera fyrir hendi til að skerðing komi til greina. Í fyrsta lagi þurfa skorður á tjáningarfrelsi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Kurt Andersen: ,,The protester“, http://www.time.com. 
12 Þskj. 997, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 10. 
13 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 47. 
14 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 381. 
15 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 364. 
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að vera settar með lögum og þar mælt um þær með nægilega skýrum hætti. Í öðru lagi verða 

skorðurnar að stefna að einhverju þeirra markmiða sem talin eru upp í ákvæðinu, svo sem 

almannaheill, heilsu eða siðgæði. Í þriðja og síðasta lagi verður að sýna fram á að skorðurnar 

séu nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi.16 Algengustu málin sem MDE fær inn á borð til sín 

snúa að því hvort að heimildir landslaga til skerðingar á tjáningarfrelsi samrýmist heimildum 

2. mgr. 10. gr. MSE. 

Það leikur sjaldan vafi á því hvort lagaheimild skorti fyrir takmörkun á tjáningarfrelsinu 

eða hvort markmiðið sem takmörkunin stefnir að sé réttmætt. Hins vegar getur verið erfitt að 

sjá hvort að takmörkun samrýmist lýðræðishefðum og þá einkum í tilvikum þar sem 

takmörkun stefnir að því að vernda réttindi eða mannorð annarra.17 

Því sjónarmiði hefur verið haldið á lofti að svigrúm stjórnvalda aðildarríkja MSE til þess 

að takmarka eða rýmka tjáningarfrelsið sé minna þegar um er að ræða réttindi, sem vernduð 

eru af 8. gr. sáttmálans um friðhelgi einkalífs.18 

Í dómi MDE, Sunday Times gegn Bretlandi, 26. apríl 1979 (5493/72) kom fram að hafa 

bæri hugfast að tjáningarfrelsið sé meginreglan og takmarkanir þess því undantekningar frá 

meginreglunni sem bæri að túlka þröngt. Þessi túlkun MDE styrkir mjög tjáningarfrelsið 

þegar upp kemur sú staða að það skarast á við önnur réttindi. 

Af meðalhófsreglunni leiðir á hinn bóginn að ekki skuli gripið til þungbærari skerðinga en 

þörf þykir til verndar lögmætum hagsmunum. Af því er ekki óvarlegt að ætla að síður komi til 

refsiábyrgðar fyrir harða gagnrýni á störf stjórnmálamanna, ef það er talið allt eins eðlilegt að 

þeir verji sig og sínar ákvarðanir með andsvörum og þátttöku í almennri þjóðfélagsumræðu.19 

Í mörgum tilvikum velta úrlausnir MDE á því hvort tiltekið ríki telst hafa gætt meðalhófs 

við takmarkanir á tjáningarfrelsi. MDE hefur t.d. bent á það í rökstuðningi sínum að 

viðkomandi hafi eftir sem áður átt kost á því að tjá hug sinn með öðrum og vægari hætti og 

því hafi takmörkun tjáningarfrelsis ekki gengið gegn 10. gr. MSE. Dæmi um þettta er dómur 

MDE, Andreas Wabl gegn Austurríki, 21. mars 2000 (24773/94) þar sem að stjórnmálamaður 

gekk of langt með því að nota hugtakið ,,nasistablaðamennska“ eftir að birt hafi verið 

harkaleg grein um hann í Austurrísku tímariti. Hann var sakfelldur fyrir meiðyrði.20  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 372-373.!
17 Björg Thorarensen: ,,Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma“, bls. 419. 
18 Sigríður Rut Júlíusdóttir: ,,Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur“, 
bls. 114. 
19 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 56. 
20 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 380-381. 
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3 Tjáningarfrelsi þingmanna 
Almennt er talið að tjáning njóti mestrar verndar ef um er að ræða þátttöku í svokölluðum 

pólitískum umræðum eða umræðu um málefni sem varða almenning. Mjög þungvægar 

ástæður þarf því til að réttlæta takmarkanir á pólitískum umræðum.  

Í því sambandi er vert að  benda á dóm MDE, Feldek gegn Slóvakíu, 12. júlí 2001 

(29032/95). Þar háttaði svo til að blaðamaður hafði skrifað greinar um menntamálaráðherra 

Slóvakíu. Greinarnar voru af pólitískum meiði. Ráðherrann hafði í seinni heimstyrjöldinni, 

tekið þátt í ungliðahreyfingu stjórnmálaflokks í heimalandi sínu. Titill einnar greinar 

blaðamannsins var: „For a better picture of Slovakia – without a minister with a fascist past“. 

Dómstóll í Slóvakíu túlkaði ummæli blaðamannsins sem staðhæfingu um staðreyndir og 

byggði á því að blaðamanninum hefði ekki tekist að sanna að ráðherrann hefði í raun og veru 

verið fasisti. Mannréttindadómstóllinn komst hins vegar að annarri niðurstöðu og taldi að með 

áfellisdóminum hefði verið brotið gegn 10. gr. MSE. MDE byggði á því að ummælin væru 

gildisdómar og hægt væri að túlka þau á margan hátt. Í dóminum segir m.a.: „The term 

[fascist past] is a wide one, capable of evoking in those who read it different notions as to its 

content and significance. One of them can be that a person participated in a fascist 

organisation, as a member, even if this was not coupled with specific activities propagating 

fascist ideals“. Dómstóllinn tók einnig fram að ummælin hefðu fallið í opinberri umræðu, auk 

þess sem þau hefðu beinst að ráðherra sem þyrfti vegna stöðu sinnar að þola harkalegri 

gagnrýni en aðrir einstaklingar.  
Dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins og ríkja Evrópu að því er varðar 

tjáningarfrelsi á vettvangi pólitískrar umræðu hefur verið að þróast í átt að ríkara frelsi. Er nú 

svo komið að ekki er óvarlegt að ætla að einu leyfilegu takmarkanirnar á pólitísku málfrelsi 

séu þær sem hamla ummælum sem hvetja til ofbeldis eða haturs í garð tiltekinna 

þjóðfélagshópa. 21 Þeirri ályktun til stuðnings má skoða tvo dóma. Annars vegar frá Noregi og 

hins vegar frá Danmörku. En í báðum dómunum var tekist á um það hvort rýmra svigrúm er 

til þess að tjá sig opinberlega eða breiða út skoðanir sem lýsa trúarbragða- og 

kynþáttarfordómum á vettvangi stjórnmálaumræðu heldur en annars staðar.22  

Í dómi Hæstaréttar Noregs Rt. 28. nóvember 1997 (14/1997) var til skoðunar hvort 

formaður ,,Hvíta kosningabandalagsins“ þar í landi hefði gerst brotlegur samkvæmt 135. gr. a. 

norsku hegningarlaganna (sem er sambærileg 234. gr. íslensku hegningarlaganna). Hann hafði 

haft uppi mjög gróf og alvarleg ummæli í garð innflytjenda. Ummæli hans voru m.a. þau að 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 371. 
22 Björg Thorarensen: ,,Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma“, bls. 429. 
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vana ætti öll ættleidd börn í Noregi sem og alla þá innflytjendur af öðrum kynstofni og 

ólíkum menningarsamfélögum sem væru í sambúð með Norðmönnum. Voru ummælin talin 

fela í sér ógnun og hatur í garð innflytjenda og ættleiddra barna, þá einkum af öðrum 

kynþáttum og menningarsamfélögum. Hæstiréttur Noregs féllst ekki á að þetta félli innan 

marka nauðsynlegrar stjórnmálalegrar umræðu sem nyti sérstakrar verndar 

tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar og 10. gr. MSE. Því sakfelldi Hæstiréttur  

formanninn fyrir þessi ummæli sín og dæmdi hann til sextíu daga skilorðsbundinnar 

fangelsisrefsingar. 

Í dómi Hæstaréttar Danmerkur Ufr. 23. ágúst 2000 (455/1999) var formaður danska 

Framfaraflokksins ákærður fyrir brot á 1. mgr. sbr. 2. mgr. 266. gr. b. hegningarlaganna fyrir 

ummæli sem fólu í sér mikla fordóma gagnvart öðrum kynþáttum. Ummælin sem hann hafði 

uppi féllu í beinni sjónvarpsútsendingu þar sem málefni innflytjenda voru til umræðu. Sagði 

hann m.a. að múslimar væru heimsins mestu glæpamenn og að þeir reyndu að koma sér í 

mjúkinn hjá Dönum þar til þeir væru orðnir nógu sterkir til að geta að lokum myrt þá og 

afkomendur þeirra. Hann bar fyrir sig að hafa um árabil haft uppi þessar skoðanir sínar 

opinberlega og hefði ekki áður verið ákærður. Í málsvörn sinni lagði hann sérstaka áherslu á 

að þar sem að um væri að ræða frelsi stjórnmálamanns til þess að ræða opinskátt um 

mikilvæg mál tengd samfélaginu gæti slík skerðing ekki talist nauðsynleg í 

lýðræðisþjóðfélagi. Í dómi Hæstaréttar Danmerkur sagði m.a. að aukið svigrúm fyrir 

tjáningarfrelsi á vettvangi stjórnmálaumræðu gæti ekki firrt ákærða refsiábyrgð með vísan til 

þess að umræðan hefði verið stjórnmálaleg. Staðfesti hæstiréttur því sakfellingardóm 

Héraðsdóms Kaupmannahafnar og Eystri Landsréttar og dæmdi ákærða til sjö daga 

skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar. Af fyrrgreindum dómum má nokkurn veginn átta sig á 

því hvar frelsi til tjáningar í stjórnmálalegri umræðu sleppir. Gildir þá einu þótt tekist sé á um 

stjórnmálastefnur eða þjóðfélagslega hagsmuni. Það eykur ekki svigrúm fyrir fordómafullar 

skoðanir gegn ákveðnum hópum manna af öðrum litarhætti eða kynþætti. 23  

Hinu rúma tjáningarfrelsi sem 10. gr. MSE verndar á sviði stjórnmálalegrar umræðu eru 

því ákveðin mörk sett; það hefur ekki talið eiga við ef í hlut eiga forsvarsmenn 

stjórnmálahreyfinga eða stjórnmálaskoðanna sem byggja á kynþáttahatri.  Hér mætti álykta að 

við þessar aðstæður sé álitin mest hætta á að frjáls og óskert umræða grafi undan sjálfu 

lýðræðinu með því að stuðla að mismunun í samfélaginu og öðrum brotum gegn 

minnihlutahópum. Takmarkanir á dreifingu kynþáttafordóma við þessar aðstæður réttlætast 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Björg Thorarensen: ,,Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma“, bls. 429-434. 
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þess vegna ekki einungis af réttindum fjöldans sem þær beinast að, heldur þvert á móti vegna 

allsherjarreglu til að stemma stigu við afbrotum og vegna almannahagsmuna af því að 

viðhalda lýðræðisskipulaginu.24 

Skoðanaskipti og umræða á vettvangi stjórnmála er oft miskunnarlaus og harkaleg og 

felur oft í sér harða gagnrýni á stjórnmálamenn. Þeir verða þó að virða ákveðin mörk sbr. 

framangreinda umfjöllun. Samt er það svo að íslenskir alþingismenn njóta þessarar 

stjórnarskrárverndar. 

Mikilvægi frjálsra stjórnmálaumræðna í lýðræðisþjóðfélagi þegar alþingismenn eru annars 

vegar og sérstök vernd á tjáningarfrelsi þeirra innan þings á þó augljóslega stoð í áðurnefndri 

2. mgr. 49. gr. stjskr. þar sem segir að ,,enginn alþingismaður verði krafinn reikningsskapar 

utan þings fyrir það sem hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi“. 25 Í þessu ákvæði 

stjórnarskrárinnar felst að útilokað er að höfða meiðyrðamál hvort heldur er af hendi 

ákæruvalds eða einstaklinga, gegn þingmanni vegna ummæla hans á Alþingi nema með leyfi 

þess. Á Íslandi hefur þetta ákvæði verið túlkað svo að þingmaður njóti þessara forréttinda 

jafnvel þó að ummæli hans séu óvægin og eigi ekki skylt við mál sem til umræðu er en þetta 

er í samræmi við túlkun fræðimanna á norðurlöndunum.26 Því er ljóst að þetta ákvæði 

stjórnarskrárinnar veitir þingmönnum mun víðtækara málfrelsi en öðrum borgurum 

samfélagsins. Ákvæðið er undantekning frá þeirri meginreglu sem gildir í íslenskum rétti um 

að hver sá sem meiðir æru annars manns með móðgun í orðum eða athöfnum, skal sæta 

sektum eða fangelsi skv. 234. gr. og 235. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.27 Ákvæðið 

hefur verið talið ná einnig til ráðherra sem ekki eru alþingismenn þar sem að þeir eiga sæti á 

Alþingi og sinna þingstörfum líkt og alþingismenn sbr. 51. gr. stjskr..  

Þessi svokallaða þinghelgi er ótímabundin og einungis takmörkuð við það að ummæli hafi 

átt sér stað á þingi. Ef ummælin eru viðhöfð fyrir utan þing t.d. ef þingmaður endurtekur það 

sem hann sagði á þingi í fjölmiðlum þá ber hann sjálfur ábyrgð á ummælum sínum þ.e.a.s. 

verndin nær ekki út fyrir þingið. Auk þess er talið að ákvæðið taki ekki til þingflokksfunda né 

einkaviðræðna þingmanna í þingsal. Ákvæðið hefur verði skýrt á þann veg að það taki ekki 

einungis til hefðbundinna þingræðna heldur auk þess til alls sem þingmaður leggur til 

þingmála á Alþingi t.d. á þingfundi eða nefndarfundi.28 Þessi sérstaka vernd tekur einnig til 

allra ummæla á þingi hvort sem þau eru munnleg eða skrifleg s.s. í tillögum, greinagerðum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Björg Thorarensen: ,,Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma“, bls. 439-440. 
25 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 379-380. 
26 Gunnar G. Schram: Um málfrelsi alþingismanna, bls. 55. 
27 Gunnar G. Schram: Um málfrelsi alþingismanna, bls. 63-64.!
28 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 235. 
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eða nefndarálitum, verndin nær því til allra formlegra þingstarfa þingmanna. 29 

Tilgangur ákvæðisins hefur frá upphafi verið sá að tryggja þingmönnum málfrelsi um öll 

málefni almennings, að þeir geti talað af hreinskilni og gagnrýnt ríkisvaldið án þess að eiga 

yfir höfði sér málsókn af hálfu hins opinbera eða einstaklinga.30 Í dag er það þó álitamál hvort 

þessi sérstaka vernd á rétt á sér nema upp að vissu marki og þá aðallega hvort að þingmenn 

eiga rétt á að áreita almenna borgara í skjóli þinghelgi. Það er þó hlutverk þingforseta og 

nefndarformanna að gæta að því að alþingismenn misnoti ekki þetta sérstaka málfrelsi sem 

þeim er gefið. Þeim ber að hafa eftirlit með því að þingmenn gæti hófs og velsæmis í 

umræðum. 31 

Skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna um heimild til ómerkingar. Ýmsir fræðimenn hafa 

haldið því fram að heimilt væri án leyfis Alþingis að höfða mál þar sem einungis væri krafist 

ómerkingar. Gunnar G. Schram segir í bók sinni Stjórnskipunarréttur að orðalag 2. mgr. 49. 

gr. stjskr. sé svo rúmt að það geti út af fyrir sig tekið til ómerkingarkröfu, enda gæti slík 

málsókn eflaust valdið þingmanni óþægindum og álitshnekki, þó hann myndi leiða hana hjá 

sér þar sem engar kröfur væru gerðar á hendur honum. Því verður hins vegar ekki mótmælt að 

sanngirni mælir með því að jafnan sé hægt að fá röng ummæli dæmd dauð og ómerk.32 

Hliðstæð ákvæði við 2. mgr. 49. gr. stjskr. er að finna í stjórnarskrám nágrannalanda 

okkar s.s. Danmerkur og Svíþjóðar. Í Noregi er kveðið á um þessa vernd í hinu almenna 

tjáningarfrelsis ákvæði norsku stjórnarskrárinnar en ekki í hliðstæðu ákvæði við 49. gr. 

stjskr..33 

Í dómi Hérd. Rvk. 14. júní 2004, (E-129/2004) höfðaði J meiðyrðamál gegn 

forsætisráðherra vegna ummæla sem hann viðhafði um J. Dómurinn sýknaði ráðherrann af 

flestum kröfum en þó voru tvenn ummæli dæmd dauð og ómerk. Í dóminum sagði m.a. ,,Sem 

þingmanni og forsætisráðherra er stefnda ekki aðeins heimilt, heldur einnig iðulega skylt, að 

taka afstöðu til og tjá sig um mikilvæg málefni sem varða almenning. Þegar litið er til 

framangreindrar stöðu stefnda og hlutverks hans sem fyrirsvarsmanns almannahagsmuna 

verður að sýna sérstaka varkárni þegar metið er hvort tjáning hans sé refsiverð. Verður þá 

einnig að horfa til þess að stefndi getur þurft að tjá sig um þessi málefni með litlum eða 

engum fyrirvara, t.d. í viðtölum við fjölmiðlamenn. Við slíkar aðstæður verður að játa 

stefnda, líkt og stjórnmálamönnum almennt, verulegu svigrúmi þegar metið er hvort ummæli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 37. 
30 Gunnar G. Schram: Um málfrelsi alþingismanna, bls. 55. 
31 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 236. 
32 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 237. 
33 Per Helset: Norges statsforfatning, bls. 52. 
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hans falla undir verknaðarlýsingu ákvæða XXV. kafla l. nr. 19/1940. Sú staðreynd að stefndi 

gegnir embætti forsætisráðherra getur ekki ráðið úrslitum um heimildir hans að þessu 

leyti…“. Hér skal athuga að niðurstöðunni var ekki áfrýjað.  

Um þennan dóm segir Sigríður Rut Júlíusdóttir í grein sinni Mörk tjáningarfrelsis og 

friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur að óhætt sé að slá því föstu að staða 

forsætisráðherra sem opinberar persónu veiti honum ekki víðtækari heimildir en öðrum til 

þess að gagnrýna einstaklinga sem ekki eru í sömu stöðu og hann sjálfur og eru ekki 

opinberar persónur. 34  

Engin almenn skilgreining liggur fyrir um það hvernig nákvæmlega á að skilgreina hvað 

telst vera tjáning um stjórnmál, stjórnmálaleg umræða eða önnur málefni sem varða 

almenning sem mynda kjarna þess sem 73. gr. stjskr. verndar. Dómaframkvæmd gefur þó 

ákveðnar vísbendingar um hvar mörkin liggja. Hæstiréttur virðist nota þessi hugtök fremur 

rúmt að mati Eiríks Jónssonar í grein hans ,,Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. 

stjórnarskrárinnar“. Þar skoðar hann skilgreiningu Cass R. Sunstein á hugtakinu 

stjórnmálaleg umræða til þess að reyna að skilgreina kjarna íslensku 

tjáningarfrelsisverndarinnar. Eiríkur skilgreinir svo kjarna 73. gr. stjskr. sem ,,vernd þeirrar 

tjáningar sem líta má á sem framlag til opinberrar umræðu eða umhugsunar um þjóðfélagsmál 

eða annað málefni sem varðar almenning“.35 

Í dómi Hrd. 25. september 2003 (36/2003) reyndi á mörk tjáningarfrelsis stjórnmálamanns 

til þess að svara gagnrýni sem fram hafði komið opinberlega á mjög svo umdeilt stefnumál 

sem varðaði fiskveiðistjórnunarkerfið. Málið var höfðað af fréttamanni sem jafnframt var 

fiskifræðingur vegna ummæla sjávarútvegsráðherra í sjónvarpsþætti. Ráðherrann hafði m.a. 

haldið því fram að fréttamaðurinn væri yfirlýstur andstæðingur kvótakerfisins, hefði ætlað að 

koma höggi á fiskveiðistjórnunarkerfið og skemma fyrir íslenskum stjórnvöldum. Málið var 

höfðað á grundvelli 235. og 236. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og krafðist 

fréttamaðurinn refsingar og ómerkingar ummæla sjávarútvegsráðherra. Hann var hins vegar 

sýknaður af öllum kröfum fréttamannsins og tók Hæstiréttur m.a. fram að: ,,Sú aðstaða að 

áfrýjandi er stjórnmálamaður og gegnir embætti sjávarútvegsráðherra getur hér engu breytt 

um þá niðurstöðu að með orðum hans var ekki farið út fyrir mörk leyfilegs tjáningarfrelsis.“ 

Hæstiréttur segir svo um fréttamanninn: ,,…kvaddi stefndi sér margoft hljóðs á opinberum 

vettvangi og gagnrýndi stefnu stjórnvalda í máli, sem heitar pólitískar deilur hafa staðið um, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Sigríður Rut Júlíusdóttir: ,,Mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs í umfjöllun um opinberar persónur“, 
bls. 129. 
35 Eiríkur Jónsson: ,,Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 137-138. 
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auk þess sem gagnrýni var beint að áfrýjanda sjálfum. Með því að hasla sér völl í 

stjórnmáladeilu með þessum hætti mátti stefndi búast við því að andsvör kæmu frá áfrýjanda 

sem forsvarsmanni stjórnvalda við framkvæmd stefnu þeirra um stjórn fiskveiða.“  

Björg Thorarensen fjallar um í grein sinn Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd 

tjáningarfrelsis að þessi afstaða Hæstaréttar endurspegli mjög keimlík sjónarmið og staðfest 

hafa verið í framkvæmd MDE, sem dæmi má nefna dóm MDE, Jerusalem gegn Austurríki, 

27. febrúar 2001 (26958/95) þar sem m.a. sagði:  

 
Politicians must display a greater degree of tolerance, especially when they themselves 
make public statements that are susceptible to criticism. However, private individuals or 
associations lay themselves open to scrutiny then they enter the arena of public debate.  
 
 

Þinghelgi alþingismanna er þó hvergi nærri fortakslaus, heldur má krefja alþingismann 

reikningsskapar utan þings að fengnu samþykki Alþingis. Einungis þarf einfaldan meirihluta 

svo að leyfi verði samþykkt og ekki skiptir máli hvort að leyfið sé veitt af því þingi er 

ummælin voru viðhöfð á, heldur nægir samþykki síðara þings. Þessi réttarvernd sem 2. mgr. 

49. gr. stjskr. veitir alþingismönnum er ótímabundin og hún er ekki bundin við það að þing sé 

að störfum. Alþingi á að sjálfsögðu ekki að neita um málsóknarleyfi þar sem um algerlega 

óverjandi meiðyrði er að ræða, því að þinghelgin á ekki að vera skálkaskjól fyrir 

alþingismenn. En það er nú þannig í raun að hér á landi sem og annars staðar hefur þingið 

verið tregt til að veita slík leyfi. 36   

4 Gildisdómar eða staðhæfingar um staðreyndir 

Mannréttindadómstóll Evrópu flokkar ærumeiðandi ummæli í tvo meginflokka þegar hann 

metur hvort þau verði réttlætt, þ.e. annars vegar staðhæfingar um staðreyndir (e. factual 

statements) og hins vegar gildisdóma (e. value judgements).37 Að mati MDE er mikilvægt að 

greina skýrt á milli þessarra tveggja flokka.  

Gildisdómar falla undir skoðanafrelsið og njóta ríkari verndar heldur en staðhæfingar um 

staðreyndir, þá einna helst á sviði opinberrar stjórnmálaumræðu, ekki þarf heldur að færa 

sönnur á gildisdóma með sama hætti og staðhæfingar um staðreyndir. Mörg mál MDE bera 

þess merki að harkaleg gagnrýni á stjórnmálamenn njóti ríkari verndar sem gildisdómar þrátt 

fyrir að ummæli feli í raun í sér staðhæfingu um staðreyndir. Sú rúma skilgreining var t.d. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 238-239. 
37 Páll Sigurðsson: Fjölmiðlaréttur, bls. 234. 
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lögð til grundvallar í MDE, Scharsach og News Verlagsgesellschaft gegn Austurríki, 13. 

nóvember 2003 (39394/98). Málið varðaði blaðagrein þar sem að fram kom harðorð gagnrýni 

á nokkra félaga stjórnmálaflokks. Einn þeirra, R, höfðaði mál gegn blaðamanni og útgefanda 

blaðsins, en hann taldi að það mætti skilja orð greinarinnar, ,,closet Nazi“, á þá leið að R 

tengdist starfsemi nýnasista. Austurrískir dómstólar töldu að ummælin hefðu falið í sér 

ósannaða staðhæfingu um staðreyndir en hins vegar skilgreindi MDE ummælin sem 

gildisdóm. Dómurinn benti jafnframt á að sú krafa austurrískra dómstóla, að sýnt væri fram á 

sannleiksgildi ummælanna, væri ósamrýmanlegt frelsi fjölmiðla til að tjá sig um málefni sem 

varðaði almenning. Því var talið að ummælin væru réttlætanlegur gildisdómur jafnvel þótt að 

ekkert benti til þess að viðkomandi væri nýnasisti.38  

Hægt er að nefna annan dóm þar sem reynt hefur verið á skilgreiningu gildisdóma í 

sambandi við stjórnmálaumræðu, MDE, Karakó gegn Ungverjalandi, 28. apríl 2009 

(39311/05) þar sem málið varðaði ummæli þess efnis að K sem var frambjóðandi í 

alþingiskosningum, hefði markvisst unnið gegn hagsmunum kjördæmis síns. Ungverskir 

dómstólar töldu að ummælin hefðu falið í sér gildisdóm sem beindist að stjórnmálamanni og 

var því ekki fallist á að brotið hefði verið gegn rétti K til friðhelgi einkalífs.  

The Court observes that the impugned statement was found to be a value judgement and, 
as such, a protected expression under Hungarian law. In reaching this conclusion, the 
authorities took into account that the applicant was a politician, active in public life, and 
that the statement was made during an election campaign in which he was a candidate, 
and constituted a negative opinion regarding the applicant’s public activities. On these 
grounds, they found that it was constitutionally protected. The Court is satisfied that this 
decision was in conformity with Convention standards.  

 
Halldóra Þorsteinsdóttir lögfræðingur segir í grein sinni Vægari kröfur til sönnunar 

ummæla í meiðyrðamálum að þessi orð dómsins verði ekki skilin á annan hátt en að 

dómstólinn hafi talið rétt að láta þá staðreynd, að ummælin beindust að stjórnmálamanni, hafa 

áhrif við það mat hvort ummælin yrðu skilgreind sem gildisdómur. Að minnsta kosti tók 

dómstóllinn undir niðurstöðu ungverskra dómstóla þar sem sjónarmið í þá átt virðast hafa haft 

töluverða þýðingu við matið á því hvort ummælin yrðu skilgreind sem gildisdómur. 

Ofangreindir dómar bera sterklega þess merki að MDE skilgreini gildisdóma með sérstaklega 

rúmum hætti þegar um er að ræða stjórnmálaumræðu. 39 

Hérlendis hafa ekki fallið margir dómar sem varða skilin á milli gildisdóma og 

staðhæfinga um staðreyndir. Má þó nefna nýlegan dóm Héraðsdóms Reykjaness þar sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Halldóra Þorsteinsdóttir: ,,Vægari kröfur til sönnunar ummæla í meiðyrðamálum“, bls. 51. 
39 Halldóra Þorsteinsdóttir: ,,Vægari kröfur til sönnunar ummæla í meiðyrðamálum“, bls. 51-52. 
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tekist var á um hvort að um gildisdóm eða fullyrðingu um staðreynd hafi verið að ræða. Þar 

kemst dómarinn að þeirri niðurstöðu að þingmanni sé nauðsynlegt að sanna fullyrðinguna 

sem hann heldur fram. Dómur Hérd. Reykn. 3. október 2012 (E-1844/2011) þar sem prófessor 

í fiskihagfræði stefnir þingmanni fyrir ummæli sem höfð voru eftir honum í DV. Þar er haft 

eftir þingmanninum að R hafi verið ,,á launum hjá LÍÚ í áratugi“. Í dóminum segir m.a.: 

,,Umdeild ummæli stefnda fela þannig í sér fullyrðingu um staðreynd og verða þau að mati 

dómsins ekki réttlætt með því að um gildisdóm hafi verið að ræða, eins og stefndi heldur 

fram, sem hann hafi myndað sér eftir ítrekaða fjölmiðlaumræðu um árabil. Á það verður ekki 

fallist. Af þessu leiðir að stefndi hefur sönnunarbyrði fyrir sannleiksgildi ummæla sinna í 

ummræddri frétt DV“. Síðan segir: ,,Hefur stefnda ekki tekist að sanna þá fullyrðingu en það 

ber honum að gera miðað við þá niðurstöðu dómsins að ummælin feli í sér fullyrðingu um 

staðreyndir en séu ekki gildisdómur“. Dómurinn kemst að þeirri niðurstöðu að ummælin séu 

móðgandi og meiðandi fyrir stefnanda og þau því dæmd dauð og ómerk en honum ekki gerð 

refsing í málinu. 

 

5 Gagnrýni á þingmenn 

Af dómum MDE sést vel að mörk leyfilegrar gagnrýni fari mjög mikið eftir því að hverjum 

gagnrýnin beinist. 

Í dómi Hrd. 1977, bls. 219 um Varið land færst það staðfest að í umræðu um 

þjóðfélagsleg málefni og á vettvangi stjórnmálaumræðu verða menn að þola harkalegri 

ummæli en ella. Þetta er þó ekki einungis takmarkað við stjórnmálamenn heldur alla þá sem 

taka þátt í stjórnmálaumræðu sbr. Hrd. 25. september 2003 (36/2003) þar sem að Hæstiréttur 

segir:  

Með því að hasla sér völl í stjórnmáladeilu með þessum hætti mátti stefndi búast við því 
að andsvör kæmu frá áfrýjanda sem forsvarsmanni stjórnvalda við framkvæmd stefnu 
þeirra um stjórn fiskveiða. 

 

Oft rísa upp álitamál um hversu langt megi ganga í að gagnrýna stjórnmálamenn. Ljóst er 

að þeir þurfi stöðu sinnar vegna að þola meiri gangrýni en aðrir, bæði persónulega gagnrýni 

sem og gagnrýni á störf sín.40  

Í máli MDE, Lingens gegn Austurríki, 8. júlí 1986 (9815/82) þar sem að ritstjóri tímarits 

hafði verið dæmdur til refsingar í meiðyrðamáli vegna ummæla og harðrar gagnrýni sem hann 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 381. 
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setti fram í blaðagreinum á kanslara Austurríkis. Hér taldi MDE að þótt að þingmenn nytu 

verndar 2. mgr. 10. gr. MSE yrði að meta þörfina á að vernda mannorð þeirra með hliðsjón af 

því að stjórnmálaleg umræða sé kjarni lýðræðis. 41  Það var svo ítrekað í máli MDE, 

Oberschlick gegn Austurríki, 23. maí 1991 (11662/85) með vísan til Lingens málsins 

mikilvægi þess að stjórnmálamenn þyrftu að þola harðari gagnrýni en aðrir sbr. þar sem segir 

í dóminum: ,,Takmörk leyfilegrar gagnrýni eru því rýmri, þegar í hlut á stjórnmálamaður, 

sem kemur fram í sínu opinbera hlutverki, heldur en þegar í hlut á óbreyttur borgari. Hinn 

fyrrnefndi hlýtur óhjákvæmilega og meðvitað að selja sig undir nákvæma skoðun allra orða 

sinna og gerða bæði af hálfu blaðamanna og alls almennings, og hann verður að sýna meira 

umburðarlyndi, einkanlega þegar hann opinberlega lætur falla ummæli, sem kalla á 

gagnrýni“.42 MDE taldi í þessu máli að þótt Oberschlick hefði ögrað og reynt að hneyksla 

með grein sinni þá væri það ekki nægileg ástæða til þess að réttlæta afskipti af tjáningarfrelsi 

hans, þar sem að stjórnmálamaður sem heldur fram umdeildum skoðunum, gefur færi á sér til 

gagnrýni m.a. af hálfu blaðamanna. 43 

Það liggur í hlutarins eðli að stjórnmálamenn sem bjóða sig fram til kjörs fallast á það á 

sama tíma að störf þeirra séu gagnrýnd ítarlega.  

Að framansögðu eiga stjórnmálamenn þó engu að síður rétt á æruvernd skv. MDE, jafnvel 

þegar um er að ræða opinbera framgöngu þeirra en þá þarf að vega og meta rétt þeirra 

gagnvart réttinum til frjálsrar stjórnmálaumræðu. Stjórnmálamaður getur því þurft að sætta 

sig við harkalega gagnrýni. Dæmi um ummæli sem MDE taldi varin af 10. gr. MSE, má nefna 

að ráðherra var kallaður ,,siðlaus tækifærissinni“ og stjórnmálamaður var kallaður 

,,hálfviti“.44 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur margoft sett fram þau sjónarmið að rýmkað 

tjáningarfrelsi gildi um stjórnmálamenn. Í því sambandi gerir hann þó greinarmun á 

ríkisstjórn og öðrum stjórnmálamönnum þannig að ríkisstjórnin nýtur minnstrar verndar og 

stjórnmálamenn þar á eftir.45 

Í máli MDE, Castells gegn Spáni, 23. apríl 1992 (11798/85) sagði að takmörk leyfilegrar 

gagnrýni væru rýmri þegar um ríkisstjórn væri að ræða heldur en gagnvart hinum almenna 

borgara eða jafnvel gagnvart stjórnmálamanni. Hér kemur fram að tjáningarfrelsið hafi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 66. 
42 Hörður Einarsson: ,,Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi“, bls. 497. 
43 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 71. 
44 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 371. 
45 Eiríkur Jónsson: ,,Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr.   
skaðabótalaga“, bls. 57. 
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sérstaka þýðingu fyrir þjóðkjörna þingmenn en í málinu hafði öldungardeildarþingmaður frá 

Baskahéraði á Spáni fullyrt í blaðagrein að spænska stjórnin bæri ábyrgð á morðum sem 

hefðu verið framin í Baskalandi og hefði beitt fjölmarga baska ofríki. Castells var dæmdur í 

eins árs fangelsi fyrir ærumeiðingar með stoð í sérstökum reglum þingsins. MDE taldi að 10. 

gr. hefði verið brotin því ummæli þingmannsins vörðuðu málefni sem snertu almenning 

verulega. Þar að auki taldi dómstóllinn að stjórnin með sína yfirburðarstöðu í samfélaginu 

bæri að halda aftur af sér í að grípa til höfðunar refsimála þegar hún hefði önnur tiltæk úrræði 

til að svara óréttmætum ásökunum og gagnrýni s.s. að taka rök kærandans um sýknu fyrir hjá 

dómstólum. Það var því niðurstaða MDE að brotið hafi verið gegn 10. gr. MSE.46 

Það getur einnig verið leyfilegt að fjalla um persónulega eiginleika stjórnmálamanns 

þegar þeir varða hæfni hans til að gegna opinberu embætti sbr. dóm MDE, Schwabe gegn 

Austurríki, 28. ágúst 1992 (13704/88) þar sem það var talið heimilt að rifja upp að 

stjórnmálamaður hefði komist í kast við lögin. Almenna reglan er þó sú að stjórnmálamenn 

njóta sama réttar til friðhelgi um sína persónulegu hagi og aðrir þjóðfélagsþegnar.47 

 

6 Samantekt 
Í inngangskafla ritgerðarinnar er því velt upp hversu víðtækt tjáningarfrelsi þingmanna og 

ráðherra er almennt og í samanburði við tjáningarfrelsi hins almenna borgara og hvort að sú 

sérstaka vernd sem er að finna í 2. mgr. 49. gr. stjskr. sé nauðsynleg í því samfélagi sem við 

búum við í dag.  

Í 2. kafla var fjallað um tjáningarfrelsið, uppruna þess og samspil við alþjóðlega sáttmála 

um mannréttindi, þá einna helst Mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamning Sameinuðu 

þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Ljóst er að lögfesting MSE hafði mikla 

þýðingu hér á landi þar sem að í kjölfarið fór fram heildarendurskoðun á mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar sem veitti tjáningarfrelsinu aukna vernd. Einnig voru takmarkanir á 

tjáningarfrelsinu skoðaðar og greinilegt að það er ekki sjálfgefið að takmarka tjáningarfrelsið. 

Það er þó ljóst að tjáning sem bersýnilega þjónar engum öðrum tilgangi en að lítilsvirða 

persónu annarra manna getur þannig fallið undir réttmætar undanþágur frá vernd 

tjáningarfrelsisins, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjskr. enda þótt hún sé viðhöfð í opinberri umræðu.48 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 73-76. 
47!Hörður Einarsson: Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi, bls. 497-498.!
48 Hérd. Rvk. 14. júní 2004, (E-129/2004) 
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Hvað tjáningarfrelsi þingmanna varðar er auðséð af ofangreindri umfjöllun í 3. kafla að 

þingmenn njóti vafalaust víðtækara tjáningarfrelsis en aðrir, þá fyrst og fremst innan Alþingis, 

en þeir þurfa aftur á móti að þola harðari gagnrýni en aðrir stöðu sinnar vegna. Innihald 

tjáningarinnar skiptir einnig máli og því hefur verið slegið föstu í dómaframkvæmd að í gildi 

sé fortakslaust bann við kynþáttafordómum og ummælum sem leiða til ofbeldis. 

Þá skiptir máli hvort um gildisdóma eða staðhæfingar um staðreyndir er að ræða en af 

dómaframkvæmd má sjá að gildisdómar njóta mun ríkari verndar en staðhæfingar um 

staðreyndir. Gildisdómar varða ekki ábyrgð nema í undantekningartilvikum og verða þeir þá 

að vera sérstaklega særandi eða móðgandi.49 

Sú spurning hvort þessi tiltekna vernd þingmanna teljist nauðsynleg í dag þá er það eflaust 

þannig að hún telst ekki jafn mikilvæg og áður fyrr en þó má ætla að hún sé gagnleg svo 

þingmenn geti óheft tjáð skoðanir sínar á ýmsum málefnum. Þeir verða hins vegar að gæta sín 

og vanda inntak og framsetningu orða sinna í hvívetna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Páll Þórhallsson: Tjáningarfrelsi, bls. 375. 
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