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Útdráttur 
Trúfrelsi er eitt af þeim mannréttindum sem er gildandi réttur innan allra ríkja Evrópuréttar og 

rétturinn til að trúa eða vera trúlaus er algjör en hvernig trú er iðkuð má takmarka. Aukinn 

fjöldi innflytjenda til Evrópu og aukin fjölmenning gerir að verkum að fleiri árekstrar verða 

vegna ólíkra trúarbragða, eða trúleysis, menningar og siðferðis einstaklinga. Þá reynir á lög um 

trúfrelsi og mannréttindi til að fá úr því skorið hvenær og hvernig má takmarka trúfrelsið. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða á hvaða hátt er heimilt að takmarka trúfrelsi og voru 

gildandi lög, samningar og sáttmálar sem og dómar greindir til að komast að niðurstöðu. Einnig 

að skoða með hvaða hætti megi takmarka trúfrelsi á vinnumarkaði án þess að til mismununar 

komi, í ljósi löggjafar um bann við mismunun á vinnumarkaði. 

Helstu niðurstöður eru að heimildir til takmörkunar á trúfrelsi þurfa að vera í lögum og í 

almannaþágu. Innri trú er ekki hægt að takmarka, takmarkanir snúa alltaf að ytri trú, sem snýr 

að hegðun manna. Takmarkanir eru þó ekki þær sömu í öllum ríkjum þar sem þríeykið; trú, 

menning og siðferði, hefur mismunandi áhrif á löggjöf þeirra. Takmörkun á trúfrelsi á 

vinnumarkaði er með öðrum hætti en almenn takmörkun og snýr gjarnan að því að vernda 

hlutleysi fyrirtækja og viðskiptahagsmuni.  

Ávalt ber að hafa í huga að það eru menn sem setja lög, lög sem byggja á einhverri sannfæringu 

og hafa þar með ávalt tengingu við trú, menningu og siðferði. 

 

 

Lykilhugtök: trú, menning, siðferði, trúfrelsi, takmörkun, mismunun 
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Abstract 

Freedom of religion is one of the human rights which is an applicable law within European 

law, and the freedom to hold a religion or hold no religion is absolute but the right to manifest 

believe can be limited. Migrants into Europe and increasing diversity lead to conflicts steaming 

from differences in religion, culture and morality. In such cases must be applied the laws 

protecting freedom of religion and human rights to decide under what circumstances freedom 

of religion can be limited. 

This essay will examine how the freedom of religion can be limited, and takes into 

consideration applicable laws, conventions and treaties, to reach a conclusion. Also, to examine 

how freedom of religion can be limited in a labour market, without it leading to discrimination, 

in view of non-discrimination law. 

Main conclusions are that restrictions on the freedom to belief must be based on national 

legislation and for the safety of the people. Subjective belief cannot be restricted, limitations 

always concern manifesting of belief, concern human behaviour. Limitations are not the same 

in every state since the triumvirate: religion, culture and morality, affect each state´s legislation 

differently. Limitations on the freedom of religion in the labour market differ from the general 

limitations and tend to focus on protecting objectivity or business interests. 

And it must be kept in mind that humans create the laws, laws based on some conviction and 

thus ultimately connected to religion, culture and morality. 

 

 

Key words: religion, culture, morality, religious freedom, limitation, discrimination 
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1. Inngangur 

Jama er fæddur í Noregi, foreldrar hans eru frá Sómalíu, Jama er múslimi, hann heilsar öðrum 

með því að leggja hönd sér á hjartastað, brosir og segir hæ. Jama var á leiðinni í atvinnuviðtal, 

stuttu fyrir viðtalið sendi hann SMS skilaboð til konunnar sem taka átti viðtalið. SMS skilaboð 

hans hljómuðu svo: „Hæ. Ég vil bara upplýsa þig um að ég heilsa ekki með handabandi vegna 

trúarlegra ástæðna, ég heilsa munnlega. Ég vildi láta vita svo við sleppum við að lenda í 

óþægilegri stöðu. Ég vona að þú skiljir. Takk.“ Svarið sem hann fékk hljóðaði svo: „Hæ Jama. 

Þetta er atriði sem ég get ekki sætt mig við. Ég get þá því miður ekki hitt þig, mér þykir það 

leitt.“1  

Var Jama mismunað vegna trúar sinnar? Var væntanlegur vinnuveitandi að vernda jafna stöðu 

kvenna og karla? Var réttmætt að hætta við atvinnuviðtalið? Var verið að gæta menningar? 

Getur menning vegið þyngra en trúfrelsi? Jama er ekki eini einstaklingurinn sem lent hefur í 

þessari stöðu heldur er þetta árekstur sem gerist mjög oft í Vestur-Evrópu í dag. Einstaklingum 

er tryggt trúfrelsi í lögum, einstaklingum er tryggt jafnrétti í lögum. Hvað gerist þegar 

hagsmunir aðila stangast á, hvort er réttmætara? 

Það var einmitt mál af þessu tagi sem vakti áhuga höfundar á ritgerðarefninu, hvernig 

hagsmunaárekstrar verða þegar trúfrelsi tveggja einstaklinga stangast á, þegar menning og 

trúfrelsi stangast á. Það er almennt ekki skylda að heilsa öðrum með handabandi og almennt 

ekki líklegt að einhver krefðist þess að vera heilsað með handabandi, eða að almannahagsmunir 

krefðust þess, en við vissar kringumstæður, í vissum tilvikum, er ætlast til þess að fólk takist í 

hendur, t.d. þegar viðskiptavinur réttir fram höndina til að heilsa fulltrúa fyrirtækis. Við slíkar 

aðstæður verður fyrirtæki að gera ráð fyrir því að starfsmaðurinn geti heilsað viðskiptavininum 

eins og viðskiptavininum hugnast og hlýtur því að gera þá kröfu til starfsmanna sinna að þeir 

geri það. Þar með gerist, eins og með Jama, að svo virðist að sem vegna trúar sinnar verði 

einstaklingar fyrir mismunun á vinnumarkaði þegar kemur að því að ráða í stöður. Af fréttum 

að dæma fer fjölgandi tilvikum líku því sem rakið er hér að ofan, að það rekist á siðir, venjur, 

trúarbrögð og lög. Þannig er það ekki bara áhugavert að skoða þá árekstra sem verða þegar ólík 

menning og trúarbrögð koma saman heldur nauðsynlegt að kanna hvað liggur að baki, hvenær 

heimilt er að takmarka trúfrelsi og hvort slíkt geti leitt til mismununar á vinnumarkaði. 

                                                 
1 NRK. (2018). Jama ville ikke håndhilse – jobbintervjuet ble avlyst. Sótt 7. mars. 2019 af 
https://www.nrk.no/norge/jama-ville-ikke-handhilse---jobbintervjuet-ble-avlyst-1.14202192  

https://www.nrk.no/norge/jama-ville-ikke-handhilse---jobbintervjuet-ble-avlyst-1.14202192
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Markmiðið með ritgerð þessari var að kanna hvað felst í hugtakinu trúfrelsi, hvernig megi 

takmarka það og hver áhrif mismununar vegna trúar eru á vinnumarkaði. Um leið, eins og hægt 

er, svara spurningunum hér að ofan. 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla auk inngangs, niðurstöðu og lokaorða. Annar kafli fjallar 

um réttarheimildir, Evrópurétt og mannréttindasáttmála Evrópu, en ritgerðin byggir að nokkru 

á þeim rétti og dómum Evrópudómstólsins og mannréttindadómstóls Evrópu. Í kafla þrjú er 

fjallað almennt um þríeykið sem alltaf helst í hendur: trú, menningu og siðferði, svo íslamstrú 

og að lokum slæðuna. Umfjöllunin um íslam og slæðuna er vegna þeirra dóma sem fjallað er 

um í ritgerðinni, en oft er um að ræða árekstra siða og menningar sem tengist íslamstrú við siði 

og venjur Vesturlanda sem flest allir sem lesa þessa ritgerð þekkja, og slæðan er það trúartákn 

sem oft er deilt um. Um er að ræða almennan kafla sem ætlað er að gefa lesanda innsýn í það 

sem höfundur telur skipta máli þegar síðan er fjallað um trúfrelsi, takmörkun og mismunun. 

Trúfrelsi er efni fjórða kafla þar sem farið er yfir sögulega þróun, trúfrelsi í Evrópurétti, 

mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Fimmti kafli tekur fyrir 

hvenær og hvernig heimilt er að takmarka trúfrelsið og hvers þarf að gæta við slíka takmörkun. 

Einnig er fjallað um trúarleg tákn í þeim kafla, þar eru dómar skoðaðir sem fjalla um takmörkun 

á að einstaklingar beri trúarleg tákn. Í sjötta kafla er fjallað um mismunun á vinnumarkaði, eða 

öllu heldur bann við mismunun, þá löggjöf sem á að tryggja að einstaklingum verði ekki 

mismunað á grundvelli trúar, hvað felst í ólíkum hætti mismununar, trúarleg tákn á vinnustað 

og að lokum þau tvö handabandsmál sem vöktu áhuga höfundar á ritgerðarefni. 

Í rannsóknaráætlun var sett fram rannsóknarspurningin: Er heimilt að takmarka trúfrelsi vegna 

almannahagsmuna? Mismunun á vinnumarkaði. Eftir því sem skrif ritgerðarinnar náðu enda 

var ljóst að lítið væri fjallað um almannahagsmuni og það í raun ekki upphaflega markmið 

höfundar. Því var rannsóknarspurningu breitt í: 

Hvernig má takmarka trúfrelsi og á hvaða hátt má takmarka trúfrelsi á vinnumarkaði án 

þess að um mismunun sé að ræða? 

Við vinnslu ritgerðarinnar var stuðst við hina lagalegu aðferð. Hún felst í að lýsa, túlka og 

flokka gildandi rétt á grundvelli lögfræðihugtaka, fræðikerfis lögfræðinnar, réttarheimilda og 

lögskýringagagna. Þær heimildir sem stuðst var við voru fyrst og fremst lög, dómar og 

úrskurðir.2  

                                                 
2 Skúli Magnússon. (2003). Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Bls. 14 
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Nálgun viðfangsefnisins er út frá Evrópurétti, dómum mannréttindadómstóls Evrópu, dómum 

Evrópudómstólsins auk dóms og úrskurðar frá nágrannaríkjunum Svíþjóð og Noregi. Íslensk 

lög voru höfð til hliðsjónar og ályktað hver niðurstaðan yrði í sambærilegum málum á Íslandi.  

Ástæða þess að viðfangsefnið er nálgast út frá Evrópurétti, en ekki aðeins íslenskum rétti, er 

að á Íslandi er skortur á hinum raunverulegu dæmum. En óhætt er að heimfæra dæmin vegna 

þeirrar einsleitni sem ríkir í lagakerfi landa innan Evrópuréttar, ESB ríkja og EES ríkja. Löggjöf 

ESB hefur töluverð áhrif á Íslenskan rétt með beinum og óbeinum laga- og réttaráhrifum. 

Ekki var ætlunin að fjalla um öll trúarbrögð sem til eru, enda væri það ógjörningur í ritgerð 

sem þessari, né heldur að fjalla sérstakleg um einhver ein tiltekin trúarbrögð fram yfir önnur, 

en þegar á reyndi kom í ljós að dómadæmin, hin raunverulegu dæmi, eru af því tagi að íslam 

er sú trú sem oftast kemur fyrir og eru það því helstu annmarkar að sjaldan hafi reynt á 

takmörkun eða mismunun á grundvelli fleiri trúarbragða. 
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2. Réttarheimildir 

Þær réttarheimildir sem finna má í hinum ólíku samningum milli ríkja og löggjöf hvers ríkis 

myndar ákveðna heild. Trúfrelsið er ekki frelsi sem er með einum hætti í einni stjórnarskrá og 

er með allt öðru móti í annarri. Ákvæðin um trúfrelsi eru keimlík í stjórnarskrám ríkja í Vestur-

Evrópu sem og í þjóðaréttarsamningum og sáttmálum. Mikilvægt er að átta sig á þessari heild 

og þeirri einsleitni sem finna má í lögum þessara ríkja. Mannréttindi hafa verið til staðar lengur 

en þeir samningar sem helst er vísað til í dag, fjallað er um það í fjórða kafla. Verður hér fjallað 

um Evrópurétt, hvernig samstarf ríkja hefur áhrif á löggjöf hvers annars, Evrópudómstólinn, 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, mannréttindasáttmála Evrópu og þá 

mannréttindadómstól Evrópu. 

 

2.1. Evrópuréttur 

Vegna þeirrar samvinnu og þess sambands sem ríki Evrópu hafa komið á er óhætt að fullyrða 

að viss einsleitni er í lögum og lagaframkvæmd ríkja innan Evrópusambandsins3 og ríkja innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. Rekja má uppruna ESB til loka annarrar heimsstyrjaldarinnar og 

voru markmiðin að binda enda á vopnuð átök og koma í veg fyrir nýja styrjöld í Mið- og 

Vestur- Evrópu. Hófst þá samvinna sex stofnríkja að betri og bættari samvinnu ríkjanna. 

Tuttugu og átta ríki eiga aðild að sambandinu í dag, öll ríkin eru fullvalda og sjálfstæð, en með 

aðild að ESB deila þau fullveldi sínu sem styrkir samvinna ríkjanna.4 Réttarkerfi ESB er ekki 

byggt með sama hætti og í þjóðarétti og er það vegna þessa yfirþjóðlega valds sem ESB hefur 

og getur því sett reglur sem hafa bein réttaráhrif á aðildarríkin. ESB er þannig sjálfstætt 

réttarkerfi og byggir algerlega á sjálfstæðum réttarheimildum. Réttarheimildir ESB eru fyrst 

og fremst stofnsáttmálar og mannréttindaskrá.  

Evrópska efnahagssvæðið er sameiginlegt markaðssvæði ESB ríkja auk þriggja EFTA ríkja; 

Íslands, Noregs og Liechtenstein. EES-samningurinn er fríverslunarsamningur milli þessara 

þriggja EFTA ríkja og ESB og er tilgangur hans að mynda einsleitt efnahagssvæði. 

Samningurinn var lögfestur á Íslandi með lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993.5 

Lagalegur kjarni samningsins er að aðildarríki innleiði hluta af ESB rétti í sína löggjöf.6  

                                                 
3 Hér eftir ESB 
4 Evrópustofa. (2015). Hvað er ESB? Sótt 28. janúar 2019 af 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/iceland/evropustofa/frodleikur-um-esb/hvad-er-esb.html  
5 Hér eftir eesl.  
6 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 42-43 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/iceland/evropustofa/frodleikur-um-esb/hvad-er-esb.html
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Í samningaviðræðum um EES-samninginn var lögð rík áhersla á að forgangsregla ESB réttar 

yrði líka hluti EES réttar. Reglan felur í sér að reglur ESB gangi framar ósamrýmanlegum 

reglum landsréttar. EFTA ríkin féllust ekki á það, enda fæli það í sér framsal löggjafarvalds til 

stofnana EES. Farin var sú leið að festa regluna um einsleitni án framsals löggjafarvalds í 

bókun 35.7 Bókun 35 hljóðar svo: 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 

sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana 

Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður því að ná með þeirri 

málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig; … 

Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til 

framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, 

lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. 

EFTA ríkin eru því skuldbundin að haga löggjöf landsréttar þannig að innleiddum EES-reglum 

sé tryggður forgangur ef ákvæði landsréttar og EES réttar rekast á. Auk þess var lögfest sérregla 

í 3. gr. eesl. til að fullnægja bókun 35, en sú sérregla fjallar um að skýra eigi lög og reglur til 

samræmis við EES-samninginn.8 Ríkin eru þannig ekki búin að láta af hendi fullveldi sitt, en 

eru engu að síður bundin af innleiðingu vissra gerða en eru ekki aðildarríki ESB og taka því 

ekki þátt í ákvörðunum ESB.9 

 

2.2. Evrópudómstóllinn 

Evrópudómstóllinn var stofnaður árið 1952 með Parísarsáttmálanum og er hlutverk hans að 

dæma í málum sem lögð eru fyrir dóminn, hann á að tryggja að löggjöf ESB sé eins túlkuð og 

beitt í öllum aðildarríkjunum. Fjögur algengustu úrlausnarefni dómstólsins eru, í fyrsta lagi að 

veita ráðgefandi álit, en það felur í sér að leiðbeina dómstólum aðildarríkja við túlkun laga. 

Dómstóll aðildarríkis getur þannig leitað til Evrópudómstólsins með fyrirspurn ef hann er í 

vafa um túlkun á löggjöf, þeirri fyrirspurn er svarað með bindandi áliti. Í öðru lagi eru það 

kærur vegna brota á ESB lögum, hvort sem það eru mál sem framkvæmdastjórnin höfðar eða 

frá aðildarríkjum, dómstólinn kveður upp úrskurð að málsmeðferð lokinni og ber aðildarríkjum 

að hlýða úrskurðinum. Í þriðja lagi eru það ógildingarkærur þar sem dómstólinn ákvarðar um 

hvort lög séu ógild og þá ógildir þau sé sú raunin. Að síðustu eru það vanrækslukærur, það eru 

                                                 
7 Davíð Þór Björgvinsson. (2013). Lögskýringar. Bls. 340-341 
8 Ibid: Bls. 340-341 
9 Birger Möller. (2014). Vad är EU och vad kan det bli? Bls. 29 
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kærur vegna mála sem Evrópuþingið, ráðherraráðið eða framkvæmdastjórnin hefði átt að 

úrskurða í en hafa vanrækt þá skyldu sína.10 

 

2.1. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Afleiðingar þeirra atburða sem áttu sér stað í seinni heimsstyrjöldinni, þar sem gríðarleg 

mannréttindabrot áttu sér stað gagnvart einstaklingum og hópum manna, leiddu til stofnunar 

Sameinuðu þjóðanna. Stofnskrá Sameinuðu þjóðanna var undirrituð árið 1945, tilgangurinn 

var að tryggja frið í heiminum, samskipti þjóða án styrjalda, virðingu mannréttinda og 

jafnræðis. Þannig lagði stofnskráin grunn að þeim mannréttindum sem enn er unnið að í dag.11 

Mannréttindayfirlýsing allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var á 

allsherjarþingi 10. desember 1948 fjallar um að sérhver einstaklingur sé frjáls og eigi að njóta 

virðingar og rétts óháð kynþætti, kynferði, tungu, trú, skoðunum, þjóðerni, uppruna, eignum, 

ætterni eða öðrum aðstæðum. Yfirlýsingin inniheldur þannig viðurkenndar þjóðréttarvenjur og 

sameiginleg mannréttindagildi. Mannréttindayfirlýsingin er ekki bindandi 

þjóðaréttarsamningur en hefur þó mikið vægi að þjóðarétti.12  

 

2.2. Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er þjóðaréttarsamningur, sáttmálinn var undirritaður í Róm 4. 

nóvember 1950 á ráðherrafundi Evrópuráðsins.13 Ríkisstjórnir sem undirritað hafa samninginn 

og eru aðilar að Evrópuráðinu hafa í huga mannréttindayfirlýsingu allsherjarþings Sameinuðu 

þjóðanna og markmið Evrópuráðsins um að sameina aðila sína og ein leið til þess var að lýsa 

að nýju trú á mannréttindi til frelsis sem undirstöðu réttlætis og friðar í heiminum.14 Sáttmálinn 

var undirritaður fyrir Íslands hönd 19. júní 1953 og tók gildi 3. september sama ár. 

                                                 
10 Evrópustofa. (2015). Evrópudómstóllinn: Lögum ESB fylgt eftir. Sótt 10. febrúar 2019 af 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/iceland/evropustofa/frodleikur-um-esb/hvad-er-esb/esb-i-
hnotskurn/id2150.html  
11 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (án dags.). Sameinuðu þjóðirnar. Sótt 6. febrúar 2019 af 
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/althjodleg-mannrettindakerfi/sameinudu-thjodirnar  
12 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (án dags.). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Sótt 20. janúar 2019 
af http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-
thjodirnar/mannrettindayfirlysing-sameinudu-thjodanna 
13 Evrópuráð er ekki sama og ESB, aðilar að Evrópuráði þurfa að vera í Evrópu, innleiða mannréttindasáttmála 
Evrópu og vera réttarríki 
14 Fylgiskjal með mannréttindasáttmála Evrópu 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/iceland/evropustofa/frodleikur-um-esb/hvad-er-esb/esb-i-hnotskurn/id2150.html
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/iceland/evropustofa/frodleikur-um-esb/hvad-er-esb/esb-i-hnotskurn/id2150.html
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/althjodleg-mannrettindakerfi/sameinudu-thjodirnar
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-thjodirnar/mannrettindayfirlysing-sameinudu-thjodanna
http://www.humanrights.is/is/mannrettindi-og-island/helstu-samningar-og-yfirlysingar/sameinudu-thjodirnar/mannrettindayfirlysing-sameinudu-thjodanna
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Samningurinn var síðan lögfestur á Íslandi árið 1994 með lögum um mannréttindasáttmála 

Evrópu nr. 62/1994.15 

Ríkjum sem aðild eiga að samningnum er skylt að tryggja öllum einstaklingum á sínu 

yfirráðasvæði þau réttindi og frelsi sem sáttmálinn kveður á um. Þá geta einstaklingar sem telja 

að ríki hafi brotið á rétti sínum skv. MSE leitað til mannréttindadómstóls Evrópu.16 

 

2.3. Mannréttindadómstóll Evrópu 

Mannréttindadómstóll Evrópu var stofnaður árið 1959 á grundvelli 19. gr. MSE og gegnir 

dómstóllinn því mikilvæga hlutverk að fylgja eftir ákvæðum MSE og tryggja að aðildarríki 

Evrópuráðsins virði réttindin. Einstaklingar og lögaðilar aðildarríkja geta leitað til dómstólsins 

telji þeir að stjórnvöld séu að brjóta gegn mannréttindum þeirra.  

Dómstóllinn getur ekki af sjálfsdáðum tekið mál til meðferðar en kæruleiðirnar eru tvær. Önnur 

er þegar um er að ræða milliríkjamál, þar sem aðildarríki getur kært annað aðildarríki fyrir brot 

á sáttmálanum eða samningsviðaukum skv. 33. gr. MSE. Hin kæruleiðin er þegar einstaklingur 

eða hópur einstaklinga leggur fram kæru á hendur aðildarríki sem talið er hafa brotið á 

ákvæðum sáttmálans skv. 34. gr. MSE. Til þess að slík kæra sé tæk til meðferðar hjá 

dómstólnum þarf fyrst að tæma þær leiðir sem hægt er að fara í heimalandi til að ná fram 

réttlæti skv. 1. tl. 35. gr. MSE. Ekki heldur skal dómstóllinn taka kærur sem eru frá 

ónafngreindum aðilum, kærur sem eru ósamrýmanlegar sáttmálanum eða kærur þar sem 

kærandi hefur ekki orðið fyrir umtalsverðu óhagræði, svo eitthvað sé nefnt. Dómstóllinn fellir 

ekki dóma heldur getur ákvarðað um bætur til þeirra sem brotið er gegn, ólíkt 

Evrópudómstólnum. Á öllum stigum málmeðferðar má fara í sáttargerð, þá skal dómstóllinn 

aðstoða málsaðila um sátt í máli á þeirri forsendu að mannréttindi séu virt skv. 39. gr. MSE. 

                                                 
15 Hér eftir MSE 
16 Stjórnarráðið. (án dags.). Mannréttindasáttmálinn.Sótt 6. febrúar 2019 af 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/mannrettindadomstoll-evropu 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-jafnretti/mannrettindi/mannrettindadomstoll-evropu/
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3. Trú, menning og siðferði 

Trú, menning og siðferði er þríeyki sem vart verður slitið í sundur, án þess að inntakið breytist, 

en það er talað um trúarlega menningu, menningarlegt siðferði, trúarlegt siðferði, 

menningarlega trú, svo eitthvað sé nefnt. Er því í þessum kafla fjallað um þríeykið á almennum 

nótum, en mikilvægt er að lesandi átti sig á tengingunum sem þar eru áður en fjallað verður um 

trúfrelsi í næsta kafla. Enda verða fæstir árekstrar beinlínis vegna trúar, heldur frekar vega 

trúarlegrar menningar, trúarlegs siðferðis og venja og siða tengd trú, vegna mannlegrar 

hegðunar. Síðan verður fjallað um trúarbrögðin íslam, ástæða þess er að margir 

Vesturlandabúar hafa skoðun á íslam sem byggist á fréttaflutningi um hryðjuverk en vita lítið 

um trúarbrögðin sjálf, menningu þeirra og siðferði, og verður tekin þrennskonar nálgun að 

íslamstrú. Að lokum verður fjallað almennt um slæðuna, en hún er oft það trúartákn sem deilt 

er um og mun koma fyrir í síðari köflum. 

 

3.1. Þríeykið 

Hugtakið menning felur í sér fjölbreytta merkingu, getur tengst bíómyndum, tónlist, mat, 

tungumáli, sögu, siðum, trú o.fl. Menning er ekki eins alstaðar í heiminum, í Evrópu, 

Bandaríkjunum, Ástralíu og öðrum fyrrum nýlendum Evrópuríkja þar sem íbúarnir eru að 

mestu uppurnir frá Evrópu, er gjarnan talað um vestræna menningu. Þá er átt við þá þætti í 

siðum og menningu, jafnvel menningararfi, sem sameiginlegir eru og ekki finnast í öðrum 

löndum. Sé litið þrengra er til dæmis hægt að líta til Norðurlandanna, þar sem ríkir vestræn 

menning, en þar eru líka sameiginlegir siðir og menning og menningararfur sem ekki finnst í 

hinum löndunum og þá talað um norrænna menningu. Menning er þannig, þrátt fyrir allt sem 

er sameiginlegt, breytileg frá borgum til sveita, landshluta, eftir aldri, menntun, kyni, trú o.fl.17 

Ólíkir menningarheimar hafa ólíkar siðareglur, siðareglur sem oft má rekja til trúarbragða sem 

og trúarlegrar menningar. Eitt þykir eðlilegt á einum stað en alveg öfugt á öðrum.18 Það sem 

telst óeðlilegt í vestrænum menningarheimi eru menn oft fljótir að dæma sem seinþroska og 

frumstætt, jafnvel fáfræði. Siðferðislega rétt eða rangt má deila um, en í vestrænni menningu 

þá er rangt að giftast fleiri en einum, það er rangt að deyða börn sín, það er rangt að stjórna 

                                                 
17 Herlitz, G. (2007). Kulturgrammatik – hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna. Bls. 16-17 
18 Rachels, J. (1997). Stefnur og straumar í siðfræði. Bls. 33 
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einstaklingi varðandi klæðaburð eða aðra háttsemi með trúarrit að vopni, einfaldlega er það 

óheimilt skv. lögum. 

Siðir, menning og trú, allt er þetta þétt samofið og algegnt er að menn telji að siðferði og 

trúarbrögð séu óaðskiljanleg, að aðeins sé hægt að skilja siðferði í skjóli trúar. Kristnir og 

gyðingar, til dæmis, kenna að heimurinn hafi verið skapaður af almáttugum Guði sem skapaði 

síðan fólkið sem börn sín, þannig er heimurinn ekki gjörsneyddur heldur hefur gildi og tilgang. 

Þá má nefna að skv. boðorðakenningunni er það sem er siðferðislega rétt það sem fyrirskipað 

er af Guði, en það sem er siðferðislega rangt er bannað af Guði. Trúin hafi gildi sem fela í sér 

siðferði, en hin vísindalega sýn á heiminum hafi engin gildi.19 Bertrand Russel setti fram hina 

vísindalegu sýn í ritgerð, „A free man´s worship“, árið 1902 sem hljóðaði svo: 

Maðurinn er afurð orsaka sem höfðu enga fyrirframgefna vitneskju um að hverju þær stefndu, 

uppruni hans og þroski, vonir hans og ótti, ást hans og sannfæring eru ekki annað en afleiðing 

tilviljunarkenndra árekstra frumeinda. Enginn eldmóður, engin hetjudáð, engin hugljómun eða 

tilfinningahiti getur varðveitt líf einstaklingsins út yfir gröf og dauða. Allt strit kynslóðanna, 

allar fórnirnar, allur innblásturinn, öll glæstustu afrek mannlegrar snilli eru dæmd til að farast í 

allsherjar endalokum sólkerfisins og gjörvallt musteri afreka mannsins hlýtur óhjákvæmilega að 

grafast undir rústum alheims sem einu sinni var – sé þetta ekki hafið yfir allan vafa er það þó 

svo nálægt því að vera öruggt að engin heimspeki sem hafnar því fær staðist. Einungis úr efniviði 

þessara sanninda, einungis á hinum trausta grunni óhagganlegrar örvæntingar getur sálinni 

héðan í frá verið búinn öruggur samastaður.20 

Og snýr þar með við því sem trúin heldur fram, segir að vegna þess að það er enginn æðri 

máttur er „sálin“ frjáls að gera sér tilgang með tilverunni, að segja má til að breyta eftir 

skynsemi og siðferði. 

Sumir heimspekingar telja að siðferði sé afleiðing af hegðun mannsins, félagsverunni. Ef ríkti 

náttúrulegt ástand þar sem engin lög og engar reglur væru til staðar, myndi maðurinn lifa í 

mikilli óvissu. Allir hafa sömu grunnþarfir; fatnað, mat og húsaskjól, ef skortur er á þessum 

grunnþörfum og engar reglur gildandi væru það aðeins þeir sterkustu og auðugustu sem hefðu 

þann kost.21 Þegar litið er til lagasetningar á því sem telst siðferðislega rétt eða rangt þá er litið 

til náttúruréttarkenninga. Mannréttindavernd byggir á aldagömlum hugmyndum um meðfædd 

og óumbreytanleg réttindi einstaklinga, náttúrurétti. Réttindi eru ekki mannréttindi af því að 

þau eru sett í stjórnarskrá eða sáttmála, heldur eru í stjórnarskrá og sáttmála vegna þess að þau 

eru mannréttindi. En náttúruréttur leitast við að skýra hvað eru góð lög og hvaða ástæður hefur 

                                                 
19 Rachels, J. (1997). Stefnur og straumar í siðfræði. Bls. 69-71 
20 Ibid. Bls. 70 
21 Skúli Magnússon. (2003). Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Bls. 185-186 
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maðurinn til að fara eftir þeim, hin góðu lög eru þau lög sem stofna til siðferðislegrar skyldu.22 

Frá sjónarhóli vildarréttar eru lög það sem almennt er viðurkennt óháð hvað er siðferðislega 

rétt eða rangt.23 Segja má að það sé siðferðislega rétt að hafa trúfrelsi, en deila má um það líkt 

og allt annað, en trúfrelsi og frelsið til að vera trúlaus er að minnsta kosti frelsi sem lögfest er, 

og telst til mannréttinda. Óháð því hvort ákvæðin eru bara lög eða siðferðislega rétt, og óháð 

því hvort kenningar um lög eða tilurð heimsins hafi tengingu við Guð eða guðleysi þá eru lög 

reglur sem mönnum ber að fara eftir. 

Trúarbrögðum hefur fjölgað í Vestur-Evrópu á undanförnum árum. Ástæðurnar má rekja til 

hnattvæðingar, fólksflutninga frá ólíkum heimshornum og breytts hugarfars. Kristni er 

fjölmennustu trúarbrögð í heiminum, um 31,2% manna eru kristnir og þar strax á eftir er það 

íslamstrú með 24,1%, þar á eftir er 16% utan trúar og hindúismi með 15,1%, skv. tölum frá 

árinu 2015.24 Ekki eru til nákvæmar tölur um fjölda trúar- og lífsskoðanafélaga í heiminum en 

ætla má að til séu um 4.200 trúarbrögð.25 Eðli málsins samkvæmt rekast oftast á skoðanir þeirra 

sem aðhyllast fjölmennustu trúarbrögðin eða eru trúlausir, og þegar litið er til þess að trúarleg 

menning er mjög ríkjandi hjá trúuðum, þá sérstaklega heittrúuðum, sem jafnvel setja lög Guðs 

ofar lögum manna, er ekki óeðlilegt að komi til árekstra þegar ólíkir menningar- og trúarheimar 

koma saman. Ekki er auðvelt að ákveða hvað er rétt og hvað er rangt hvað varðar frelsi og 

réttindi en mikilvægt að gera sér grein fyrir að menn verða að aðlaga sig lögum.  

Með þeim takmörkunum sem lög setja því ríkir trúfrelsi í Vestur-Evrópu. Svo finnast lönd þar 

sem ríkir harðýðgistjórn, þar sem menn stjórna með trúarrit að vopni, þeir sækja vald sitt í orð 

Guðs,26 þar eru orð Guðs, eins og þeir sem stjórna túlka þau, lög. Þar sem öllum ber að fara að 

lögum í því landi sem þeir búa, eða eru í, þurfa trúaðir, jafnt og aðrir, að sætta sig við veraldleg 

lög þegar þeir eru í löndum þar sem þau ráða og þeir trúlausu, eða annarrar trúar, að sætta sig 

við lög trúarinnar í löndum þar sem þau ráða. Fylgi menn sannfæringu sinni, ekki lögum, getur 

það valdið árekstrum hjá ólíkum menningar og trúarhópum. Augljóst dæmi er að kona sem 

ekki huldi andlit sitt, utan augun, mátti eiga von á því að vera handtekin af trúarlögreglunni í 

Sádi-Arabíu og nú má kona sem hylur andlit sitt, utan augun, kannski eiga von á því að vera 

                                                 
22 Skúli Magnússon. (2003). Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Bls. 55 
23 Ibid. Bls. 47 
24 Factanik. (2017). Christians remain world´s largest religious group, but they are declining in Europe. Sótt 9. 
mars 2019 af http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-
group-but-they-are-declining-in-europe/?fbclid=IwAR1ID_AMgXmmrfZTH2U-
V3lud88Lz0J_Mfjebqs7VgXyYibxun7edzJh5IU 
25 Info Curiosity. (2015). How many religions are there in the world? Sótt 25. mars 2019 af 
https://www.infocuriosity.com/how-many-religions-are-there-in-the-world  
26 Páll Sigurðsson. (2004). Lagaskuggasjá. Bls. 129 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/?fbclid=IwAR1ID_AMgXmmrfZTH2U-V3lud88Lz0J_Mfjebqs7VgXyYibxun7edzJh5IU
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/?fbclid=IwAR1ID_AMgXmmrfZTH2U-V3lud88Lz0J_Mfjebqs7VgXyYibxun7edzJh5IU
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/?fbclid=IwAR1ID_AMgXmmrfZTH2U-V3lud88Lz0J_Mfjebqs7VgXyYibxun7edzJh5IU
https://www.infocuriosity.com/how-many-religions-are-there-in-the-world/
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sektuð í Danmörku. Og konur í Sádi-Arabíu berjast fyrir réttinum til að hylja ekki andlit sitt en 

konur í Danmörku berjast fyrir réttinum til að gera það. Svona dæmi sýnir hvað frelsi og réttindi 

eru vandmeðfarin hugtök og hvernig það sem er sjálfsagt fyrir einum er það ekki fyrir öðrum. 

Í Vestur-Evrópu og þá sérstaklega á Norðurlöndum er menningin að mörgu leyti mjög lík og 

líka eins og samkomulag um ákveðna siði í samskiptum íbúanna. Íbúar landanna þekkja 

yfirleitt siði og venjur hvers annars og haga sér eftir því og þannig er menningin á yfirborðinu 

eins, munurinn allavega ekki svo mikill að valdi alvarlegum árekstrum, en þessi litli munur 

samt gerir menninguna mjög fjölbreytta. Menningin er þannig breytileg eftir löndum og jafnvel 

landshlutum. Dæmi um sið sem virðist samkomulag um er að flestir heilsast með handabandi, 

eins og algengt er í mörgum löndum, og svo sérstakleg í viðskiptaheiminum. En innan landa 

eins og Frakklands, eða Spánar, er algengt að hluti þess að heilsa er að smella kossi á kinn og 

það eru sögur um að fyrir Íslendinga sem ekki hafi þekkt þann sið hafi það valdið kjánalegum 

og skemmtilegum uppákomum, en slíkt myndi ekki gerast á sólarströnd þar sem farið er eftir 

siðum sem eins og samkomulag er um. Íslendingar sjálfir heilsa flestir með handabandi en 

innan ákveðins hóps jafnvel með koss á kinn, til dæmis ættingjar og fjölskyldur. Í Noregi 

tíðkast að leggja saman kinnar en ekki koss innan fjölskyldu en annarstaðar er heilsað með 

handabandi. Ef litið er til Norðurlandanna og skoðaður klæðaburður er fljótséð að einstaklingar 

klæðast þeim fötum sem þeir vilja, eða velja eftir tilefni. Undantekningar eru til dæmis 

skólabúningar í einstökum skólum eða einkennisklæði eins og lögreglumenn klæðast. Þegar 

fólk velur föt eftir tilefni má nefna að flestir klæða sig í svart við útfarir og mæta ekki í 

gallabuxum í brúðkaup, þó eru alltaf undantekningar frá venjunni. Á Norðurlöndunum tíðkast 

almennt ekki að hylja andlit eða hár daglega, nema þá með húfu til að verjast kulda. Fólk gengur 

heldur ekki um nakið, það telst hvorki eðlilegt né siðferðislega rétt, og er líka brot gegn lögum. 

Á Íslandi er ekki tekið fram í beinum orðum í lögum að nekt sé bönnuð, þó má vísa til 209. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940, þar er athæfi sem særir blygðunarsemi manna eða er til 

opinbers hneykslis refsivert, sambærileg ákvæði má finna í lögreglusamþykktum. Menning 

getur verið lögfest, en einnig aðeins venjur sem almenningur almennt fer eftir. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur bent á mikilvægi þess að aðlagast samfélagi, mikilvægi 

þess að börn af erlendu bergi brotnu njóti félagslegrar aðlögunar. Í máli Osmanoglu og Kocabas 

gegn Sviss nr. 29086/12, máli sem varðaði múslimska foreldra sem voru svissneskir 

ríkisborgarar sem sóttu um undanþágu fyrir dætur sínar frá skólasundi. Skólasund var kennt í 

blönduðum kynjahópi og töldu foreldrar að það bryti gegn þeirra trú. Þeim var neitað um 

undanþágu frá kennslu og eftir að hafa neitað að senda stúlkurnar í sund voru þau sektuð. 
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Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að trúfrelsi hafi verið takmarkað en í lögmætum 

tilgangi, en í landinu var skólaskylda og skólanum uppálagt að kenna skv. kennsluskrá. Fram 

kom að skóli og menntun gegndu mikilvægu hlutverki í félagslegri aðlögun barna og þá 

sérstaklega í tilviki barna af erlendum uppruna. Talið var að skólin hafði reynt að koma til 

móts við foreldrana og leyft búrkíní sundfatnað, einnig var talið að sektin væri í hófi. 

Vissulega er um að ræða takmörkun á trúfrelsi í máli þessu og var það viðurkennt hjá 

dómstólnum. En um var að ræða lögvarða hagsmuni, takmörkunin átti sér stoð í lögum og 

lögmætt markmið; að öll börn á skólaskyldualdri fengju sömu menntun, jafnræði kynjanna og 

aðlögun barna með ólíkan bakgrunn hvert að öðru. Aðildarríkjunum bæri skylda til að miðla 

upplýsingum og þekkingu í skólum á hlutlægan og gagnrýninn hátt, en hefðu svigrúm til að 

móta námskrár með tilliti til þarfa og hefða. Þrátt fyrir að foreldrar hafi viss völd til að ákveða 

menntun barna sinna, þá er fer sá réttur ekki það langt að þeir geti farið fram á að kennsla fari 

fram með vissum hætti. Takmörkun á trúfrelsi er ekki brot þegar um er að ræða lögvarða 

hagsmuni og sérlega áhugavert við dóminn er áhersla á aðlögun í samfélagi. 

Þannig er hægt að hugsa sér íslamska bókstafstrúarmenn sem lifa eins og múslimar gerðu undir 

lok 7. aldar, gerir það þeim ókleift að aðlagast öðrum samfélögum, þá sérstaklega í ríkjum þar 

sem trúfrelsi ríkir, þar sem menn mega trúa því sem þeir vilja.27 Til þess að ólíkir 

menningarhópar geta búið saman í sátt og samlyndi eru nauðsynlegt fyrir þá hópa að aðlagast 

hverjir öðrum, einstaklingar þurfa að gangast undir þau lög sem í ríkinu eru, nauðsynlegt getur 

verið að fræðast um þá menningu sem ólík er, þannig má koma í veg fyrir fordóma, ágreining, 

einmitt með að tjá sig eins og kemur fram í umfjölluninni hér að neðan um tjáningarfrelsið. 

 

3.2. Íslam 

Íslam er önnur stærstu trúarbrögð í heiminum eins og fram er komið og múslimum hefur 

stöðugt fjölgað í Vestur-Evrópu og mun halda áfram að fjölga.28 Múslimi er sá sem trúir á Guð, 

hann játast undir kenningar og leiðsögn Guðs eins og þær opinberuðust Múhammeð spámanni. 

Múslimar tilbiðja Guð en ekki Múhammeð.29 Kóraninn er trúarrit múslima og inniheldur hreint 

                                                 
27 Aftonbladet. (2005). Religionsfrihet är inte att göra vad man vill. Sótt 26. mars 2019 af 
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/G1yeeJ/religionsfrihet-ar-inte-att-gora-vad-man-vill  
28 Pew Researsh Center. (2017). Europe´s Growing Muslim Popilation. Sótt 15. apríl 2019 af: 
https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population 
29 Islam. (án dags.) Íslam í stuttu máli. Sótt 11. mars 2019 af https://www.islam.is/index.php/um-islam  

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/G1yeeJ/religionsfrihet-ar-inte-att-gora-vad-man-vill
https://www.islam.is/index.php/um-islam
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og ómengað orð Guðs skv. múslimum. Guðinn er Allah30 hin mildi og miskunnsami. Í upphafi 

2. súru31 segir:  

Ég er Allah hinn alvitri. Þetta er hin Fullkomna Bók, sem eigi skal draga í efa. Hún er leiðarljós 

hinum réttlátu, þeim sem trúa á dul hins óséða, þeim sem bænir rekja og gefa af því sem þeir 

hafa þegið af Oss, þeim sem trúa því, er þér (Múhammeð) hefur verið opinberað og öðrum fyrir 

þinn dag, og leggja trúnað á líf komanda. Það eru þeir sem njóta leiðsagnar Herra síns, og þeim 

mun vel farnast.32 

Kóraninn varð til, súru fyrir súru, á árunum 610 til 632 eftir því sem Múhameð mælti fram það 

sem Guð hafði sagt honum og skrifarar skrásettu orð hans, en Múhammeð var ólæs og 

óskrifandi. Þannig urðu til nokkrar útgáfur af Kóraninum þegar vinir og félagar spámannsins, 

hver fyrir sig, söfnuðu saman köflunum í heildarrit. Munurinn á þessum útgáfum var þó nær 

enginn og enginn í því sem máli skiptir. Engu að síður ákvað Uthman kalífi, sem sjálfur hafði 

verið náinn vinur spámannsins, að gefa út opinbera útgáfu sem byggði á þeim sem til voru og 

er það sú útgáfa sem hinn múslimski heimur lítur á sem Kóraninn.33  

Bók teikna, sem vel er skýrð, arabískur Kóran til manna að skilja.34 

Vísa orð þessi til að Kóraninn er aðeins sannlega til á arabísku og eru því þýddar útgáfur af 

bókinni ekki hið sanna trúarrit, enda inniheldur Kóraninn hrein og ómenguð orð Guðs og með 

endurskrifum og þýðingum eru orð Guðs ekki lengur hrein og ómenguð.35 Gefur það til kynna 

að sannur múslimi verður að skilja arabísku til að geta lesið orð Guðs. 

 Í íslamstrú eru fimm gildi, trúarjátning, bænir, ölmusa, fasta (ramada) og pílagrímsferð til 

Mekku.36 Þeir sem aðhyllast íslam eru undirgefnir Allah, þótt menn hafi frjálsan vilja, þá gerist 

ekkert án leyfis Allah. Múslimar trúa því að spámenn hafi verið sendir til að kenna lögmál 

Allah, þar á meðal margir ættfeður og spámenn gyðinga og kristinna manna, til dæmis; 

Abraham, Móses, Nóa og, ólíkt þar reyndar gyðingum, Jesús, og trúa því að Múhammeð hafi 

verið síðasti spámaðurinn. Íslam kennir að engillinn Gabríel hafi birst Múhammeð og 

opinberaði honum orð Allah og skipað honum færa þau til fólksins. Múslimar iðka trú sína 

                                                 
30 Allah þýðir faðir 
31 Súra er heitið á kafla eða þætti, líkt og fram kemur í þýðingu Helga Hálfdánarsonar 
32 Kóran. Opinberun í Medínu 2:5 
33 BBC news. (2015). The origins of the Koran: From revelation to holy book. Sótt 11. mars 2019 af 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33631745  
34 Kóran. Opinberun í Mekku 41:2-3 
35 Heimur Islam. (án dags.). Kóraninn. Sótt 12. mars 2019 af 
https://heimurislam.wordpress.com/about/koraninn/  
36 Íslam. (án dags.) Íslam í stuttu máli. Sótt 11. mars 2019 af https://www.islam.is/index.php/um-islam  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33631745
https://heimurislam.wordpress.com/about/koraninn/
https://www.islam.is/index.php/um-islam
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með því að biðja fimm sinnum á dag og lesa Kóraninn, trúa því að það verði dómsdagur og að 

það sé líf eftir dauðann.37 

Að fara með bænirnar er mjög mikilvægt fyrir múslima. Bænahaldið er ekki í líkingu við að 

mæta í kristna messu þar sem prestur predikar, ekki þarf að stjórna bænahaldinu sérstaklega, 

en kallað er til bæna. Þá eru það kallarar í háum turni við moskurnar sem kalla fólk til bæna 

eða, eins og algengast er í dag, að í þeirra stað eru komnir hátalarar og gegnum þá varpað út 

bænakallinu. Bænirnar fara fram á arabísku, fimm sinnum á dag, við sólarupprás, hádegi, 

miðjan dag, við sólsetur og síðast um klukkutíma eftir sólsetur. Á föstudögum mæta fullorðnir 

múslimar saman í mosku í hádeginu í föstudagsbæn, karlmönnum ber skylda til að mæta en 

konur hafa val. Múslimar geta leitað til Imam, sem merkir leiðtogi, og eru það þeirra 

trúarleiðtogar, sem leiðbeina um trúna og skilning á trúnni og um leyndardóma trúarinnar.38 

Múslimskar konur klæðast gjarnan höfuðslæðu, híjab, sem hylur hárið, eða tjador sem hylur 

hár og efri hluta líkamans. Einnig er til níkab sem hylur einnig andlit en er með rauf fyrir augun 

og síðan er það búrka sem hylur alveg andlitið og er með net fyrir raufinni fyrir augun. Þó eru 

múslimskar konur sem klæðast ekki slíkum slæðum. Allt fer það eftir túlkun á orðum Guðs, en 

eftirfarandi þrjú vers í Kóraninum eru oft túlkuð þannig að konum beri að sýna ekki of mikið 

af líkama sínum og þar af leiðandi hylja hann með slæðum. 

Þér trúaðir, gangið ekki inn í hús Spámannsins til málsverðar án leyfis fyrr en á réttum tíma. En 

sé yður boðið, þá gangið inn og hverfið brott að máltíð lokinni, en sitjið ekki um kyrrt til þess að 

taka þátt í samræðum á heimilinu, því það myndi angra Spámanninn, og honum þætti miður að 

biðja yður að hverfa á braut. En Allah fyrirverður sig ekki fyrir sannleikann. Ef þér beiðist 

einhvers af konum Spámannsins, þá talið til þeirra bakvið tjald. Það er hreinlegast fyrir yður og 

fyrir þær.39 

 

Spámaður, seg þú konum þínum, dætrum þínum, og konum sanntrúaðra, að sveipa þétt um sig 

skikkjum sínum. Bezt fer á því, svo að þær þekkist og verði ekki fyrir áreitni. Allah er sáttfús og 

miskunnsamur.40 

 

Segið trúuðum mönnum, að þeir skuli beina sjónum sínum burt frá freistingum og aftra girndum 

holdsins. Þá verður líf þeirra hreinna. Allah veit allt sem þeir hafast að. Segið konum, að þeim 

beri að hverfa sjónum sínum burt frá freistingum og vernda hreinleika sinn, að hylja sína prýði, 

nema þá sem sýnd er að eðlilegum hætti, að bregða blæju yfir barm sinn og eigi sýna fegurð hans 

                                                 
37 History. (2018). Islam. Sótt 11. mars 2019 af https://www.history.com/topics/religion/islam#section_1  
38 Íslam. (án dags.) Bænir. Sótt 12.mars 2019 af 
https://vefir.mms.is/truarbrogd/islam/sidir/IslamSidirBaenir.htm  
39 Kóran. Opinberun í Medínu 33:53 
40 Kóran. Opinberun í Medínu 33:59 

https://www.history.com/topics/religion/islam#section_1
https://vefir.mms.is/truarbrogd/islam/sidir/IslamSidirBaenir.htm
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öðrum en eiginmanni sínum, föður sínum, tengdaföður, sonum sínum, stjúpsonum, bræðrum 

sínum, bræðrasonum og systursonum, þernum sínum og berteknum ambáttum, vönduðum 

þjónum og börnum sem ekkert vita um kvenlega nekt. Og eigi skulu þær slá fótum í gangi, svo 

sem til að sýna sína földu djásn.41 

Vert er að benda á að í enskri þýðingu á Kóraninum er sérstaklega getið um að konan skuli 

hylja andlit sitt.42 Kóraninn inniheldur leiðbeiningar til fólksins, hvernig það á að haga lífi sínu, 

að borða hreinan mat, borða ekki svínakjöt, drekka ekki vín, fasta (ramada). Fjallað um hjón 

og jafna kröfu þeirra til hvors annars, að konan eigi að njóta verndar eiginmanns enda er hann 

líkamlega sterkari. Íslam er gjarnan skipt í tvær fylkingar, súnní og sía, báðir hópar hafa sama 

Kóraninn en mismunandi haldið. Íslam skiptist upp í fleiri hópa en þessir tveir eru stærstir og 

er súnní lang fjölmennasti hópurinn.43 Þótt einstaklingar séu sömu trúar og fylgi sömu 

leiðbeiningum Guðs þá er trúin þess eðlis að hún er svo mikið innra með einstaklingum. Tvær 

konur, önnur ber búrku, hin híjab, þær eru sömu trúar en um mismunandi túlkun að ræða á 

orðum Guðs. 

Íslam er þannig ekki einsleit trú, ekki frekar en kristni eða önnur trúarbrögð yfirleitt, en 

almenningi á Vesturlöndum hættir til að líta alla múslima sömu augum og setja alla undir sama 

hatt. Þannig er íslam og múslimar oft tengd við hryðjuverk, og hryðjuverk unnin í vestrænum 

löndum yfirleitt strax tengd við íslam og múslima.44 Vissulega er líka stór hluti hryðjuverka 

unninn af samtökum tengdum íslam og flest af samtökunum við nefnum ISIS.45 Á árunum 2014 

til 2017 voru þrír af hverjum fjórum sem féllu í hryðjuverkaárásum í OECD löndunum myrtir 

                                                 
41 Kóran. Opinberun í Medínu 24: 30-31  
42Í enskri þýðingu Dr. Muhammad Yaqi-ud-Din Al-Hilali og Dr. Muhammad Muhsin Khan, 24: 30-31 : „Tell the 
believing men to lower their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from 
illegal sexual acts) That is purer for them. Verily, Allah is All-Aware of what they do. And tell the believing 
woman to lover their gaze (from looking at forbidden things), and protect their private parts (from illegal 
sexual acts) and not to show off their adornment except only that which is apparent (like both eyes for 
necessity to see the way, or outer palms of hands or one eye or dress like veil, gloves, head-cover, apron), and 
to draw their veils all over Juyubihinna (i.e. their bodies, faces, necks and bosoms) and not to reveal their 
adornment exept to their husband´s, fathers, or their sons, or their husband´s sons, or their brother´s sons, or 
their sister´s sons, or their (Muslim) women (i.e. their sisters in Islam), or the (female) slaves whom their right 
hands prossess, or old male servants who lack vigour, or small children who have no sense of feminine sex. 
And let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adorment. And all ofyou beg Allah to 
forgive you all, O believers, that you may be successful.“ 
43 The Guardian. (2018). Religion: why faith is becoming more and more popular. Sótt 9. mars 2019 af 
https://www.theguardian.com/news/2018/aug/27/religion-why-is-faith-growing-and-what-happens-next  
44 Pew Research Center. (2017). Terrorism and concern about extremism. Sótt 30. mars 2019 af og 

https://www.pewforum.org/2017/07/26/terrorism-and-concerns-about-extremism  
45 Visionofhumanity. (2017). Global terrorism index.Bls. 17 Sótt 30. mars 2019 af 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf og Forbes. (2018). The 
deadliest terrorist groups in the world today. Sótt 30. mars 2019 af 
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-terrorist-groups-in-the-
world/#4c569c962b3e  

https://www.theguardian.com/news/2018/aug/27/religion-why-is-faith-growing-and-what-happens-next
https://www.pewforum.org/2017/07/26/terrorism-and-concerns-about-extremism
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-terrorist-groups-in-the-world/#4c569c962b3e
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2018/12/05/deadliest-terrorist-groups-in-the-world/#4c569c962b3e
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í nafni ISIS.46 ISIS eru samtök sem kalla sig Ríki Íslams, byrjuðu sem klofningur frá al Qaeda 

en efldust hratt frá árinu 2013 og lýstu árið 2014 yfir stofnun nýs kalífadæmis og stofnun Ríkis 

Íslam, og tóku yfir landsvæði í Sýrlandi og Írak.47 Í Ríki Íslams skyldu ráða sharía lög eins og 

samtökin túlka þau og skilja og leiddi það af sér fjölda af hryðjuverkum, mannréttindabrotum, 

stríðsglæpum og öðrum glæpum. Ríki Íslams féll í mars 2019 við uppgjöf síðustu 

vígamannanna.48 

Vegna hryðjuverkasamtaka eins og ISIS og annarra á undan, tengja margir múslima við 

hryðjuverkasamtök. Kannanir sýna líka að almenningur lítur svo á að það sé trú og menning 

að baki hryðjuverkaárásum frekar en stjórnmál.49 Nauðsynlegt er að almenningur geri sér grein 

fyrir að nær allir múslimar eru fólk eins og það sjálft sem vill lifa í friði, fylgja sinni trú og 

sannfæringu líkt og almenningur í vestrænum ríkjum gerir, og fordæmir ofbeldisverk. Að öfgar 

og öfgafullar túlkanir, í hvaða trúarbrögðum sem er, eru ekki trúarbrögðin og að 

hryðjuverkaárásir snúast meira um stjórnmál og valdabaráttu en eiginlega trú. 

Nú fer líka fjölgandi þeim múslimum sem vilja endurskoða túlkanir Kóransins, vilja að 

Kóraninn verði lesinn upp á nýtt án þess að hafa fyrri túlkanir manna í huga. Íslam er ekki 

trúarbrögð ofbeldis, morða og eyðileggingar. Þeir vilja meina það að íslam séu einu 

trúarbrögðin sem ekki hafi þroskast og þróast í takt við tímann. Það þurfi að lesa Kóraninn upp 

á nýtt án tillits til eldri túlkana manna og skilja hann með hliðsjón af þeim tímum sem við lifum 

í núna, sem felur þá í sér nýja túlkun.50 

Þeir sem eru þessarar skoðunar telja að Kóraninn sé að mörgu leyti misskilinn og að í raun 

skiptist hann í þrennt, og sú skipting er ekki skýr. Þrískiptingin á að vera sagan, reglur frá Guði 

og framtíðin.51 Sagan er það sem gerðist áður en Múhammeð fékk vitran sína, eins og að 

stúlkubörn voru ekki æskileg og voru jafnvel grafin lifandi strax eftir fæðingu.52 Þetta tilheyrir 

þeirri sögu sem áður var og ekki ætlað mönnum að túlka þannig að það væru þeirra lífsreglur. 

Telja þeir að þær reglur sem túlkaðar eru af karlmönnum og þeir nýta til að stjórna konunni séu 

                                                 
46 Visionofhumanity. (2017). Global terrorism index. Sótt 30. mars 2019 af 
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf  
47 CNN World. (2019). ISIS Fast Facts. Sótt 30. mars 2019 af https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-
fast-facts/index.html  
48 BBC news. (2019). Islamic State group defeates as final territoru lost, US-backed forces say. Sótt 30. mars 
2019 af https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157  
49 Gallup. (2018). Islamophobia: Understanding Anti-Muslim Sentiment in the West. Sótt 30. mars 2019 af 
https://news.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx  
50 Shahrour, M. (2018). Islam and humanity, consequences of a contemporary reading. Bls. 1 
51 Ibid: Bls. 34-35 
52 A world religions reader. (2009). Ian. S. Markham og Christu Lohr ritstýrðu. Bls. 224 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/index.html
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/index.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47678157
https://news.gallup.com/poll/157082/islamophobia-understanding-anti-muslim-sentiment-west.aspx


 

17 

í raun sagan, sagan sem gerðist áður en Múhammeð fékk vitran. Þessar sögur hafi í raun verið 

til að segja hvernig samfélagið var en ekki hvernig það á að vera. Samfélagið hafi verið þannig 

að konur voru eign manna, þær áttu ekki sitt auðkenni, þær jafnvel gengu í arf eins og hver 

annar hlutur. Kóraninn segir ekki að það sé skylda að aðhyllast íslam, heldur er Kóraninn gjöf 

frá Guði við fæðingu og verkfæri fyrir einstaklinginn að lesa, túlka og velja sér trú. Kóraninn 

segir ekki að einstaklingurinn eigi að fylgja íslam, heldur er það túlkun mannsins. Reglur frá 

Guði séu í raun að konur og karlar séu jöfn, 53að allir fæðast með það frelsi að velja sjálfir, allir 

eigi að sýna öllum virðingu, hjálpa öðrum, ræða og hlusta. Framtíðin er að það komi dómsdagur 

og er það hlutverk Guðs að ákveða hvort þú farir til Paradísar.54 

Sagan í Kóraninum sé eins og gamla testamentið, og hugsun þeirra sem túlka þann hluta sem 

reglur til að lifa eftir hafi ekki þróast eins og mannkynið hefur þróast. Íslam sé að skiptast í þau 

sem trúa á túlkun sögunnar og þeirra sem nútímavæða trúna, vilja hugsa upp á nýtt, lesa 

Kóraninn upp á nýtt án fyrirliggjandi túlkana. Kóraninn var skrifaður á öðrum tíma og tillit 

þarf að taka til breytinga. Túlkun mannsins hefur áhrif á samfélagið og er það í þeim löndum 

sem sagan er túlkuð sem regla, sem lokar inni konur, skyldar þær að hylja sig með slæðu, það 

er maðurinn með Kóraninn að vopni og ranga túlkun. 

Þegar litið er til þeirrar túlkunar að íslam hafi ekki þróast í takt við tímann, mætti líkja því við 

það lifandi tól sem mannréttindasáttmálinn er, sem þarf að vera lifandi til að hægt sé að nota 

ákvæðin í breyttu samfélagi. Orð Kóransins eru það gömul að þau samsvari sér ekki í gamalli 

túlkun í nútíma samfélagi.  

 

3.3. Slæðan 

Margar konur hylja hár sitt, höfuðið, jafnvel líka allt andlitið, utan augun, með slæðu, hverju 

nafni sem hún kann að nefnast, en þann sið að klæðast slæðu tengja flestir í Vesturlöndum strax 

við íslam, enda er það nú á dögum algengast og umtalaðast að slíkt sé íslamskur siður. Að 

konur klæðist slæðum, með einum eða öðrum hætti, er þó miklu eldri siður en íslam, þá sögu 

alla er óþarfi að rekja í þessari ritgerð en rétt að setja aðeins í sögulegt samhengi og gefa skýrari 

mynd af hvers vegna konur í íslam hylja sig slæðu, og minna á að það eru ekki einu trúarbrögðin 

sem mæla fyrir um slíkt. 

                                                 
53 Wadud, A. (1999). Qur´an and Woman. Bls. 15 
54 Shahrour, M. (2018). Islam and humanity, consequences of a contemporary reading. Bls.119-137 
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Slæðuna má sjá víða, í kristinni trú má nefna amish konur, þær bera litla slæðu dags daglega 

en hylja hárið alveg þegar þær sækja kirkju, sú hula líkist meira húfu eða hatti.55 Giftar 

gyðingakonur, sérstaklega meðal strangtrúaðra, hylja hár sitt með slæðu. Kaþólskar konur, ekki 

síst þær sem tilheyra rétttrúnaðarsöfnuðum, hylja hár sitt við ákveðin tilefni, margir munu hafa 

séð myndirnar af Ivönku Trump þegar hún heimsótti Vatíkanið, bar hún svarta slæðu á höfði 

sér líkt og gert er ráð fyrir í kaþólskum sið. Auðvitað hafa allir séð nunnur með slæður vafðar 

um háls og yfir höfuð þannig að aðeins sér í andlitið. Líkt og í íslam er vísað í Kóraninn fyrir 

ástæðum slæðuburðar vitna gyðingar og kristnir til Biblíunnar þar sem finnast dæmi í bæði 

Gamla og Nýja testamentinu sem styðja það að konur skuli hylja sig með slæðu.56 

Slæðan var hluti af menningu Mið-Austurlanda áður en íslamstrú varð ríkjandi á því svæði. 

Slæðan var til að gera greinarmun á heiðvirtum konum og konum í lægri stétt. Fólst það í því 

að þær konur sem báru slæður voru eiginkonur og dætur vel settra karlmanna, þá þurftu 

hjákonur að bera slæður á meðan þær voru í fylgd með ástmanni og fyrrverandi vændiskonur 

sem höfðu gengið í hjónaband báru slæður. Á meðan ambáttir og vændiskonur máttu ekki bera 

slæðu.57 Eftir útbreiðslu íslam fóru konur almennt að bera slæðu, var það í tengslum við að 

sýna hreinleika sinn, en kona sem snert var á einhvern hátt af karlmanni sem óskyldur þeim 

var voru óhreinar.58 Leiðir af þessu að konur og menn eigi ekki að snertast nema um sé að ræða 

einstaklinga í nánustu fjölskyldu, konan hylur sig til að halda hreinleika sínum og forðast að 

valda freistingum hjá karlmönnum sem kunna að sjá hana. Um er að ræða túlkun á Guðs orðum 

og ræðst einnig af þeirri menningu sem einstaklingur elst upp við. 

Ekki bera allar múslimakonur slæðu, fer það mikið eftir því á hvaða svæði þær búa og þeim 

samfélagslegu viðmiðum sem þar eru eða menningu sem þær alast upp við. Sumar konur kjósa 

að byrja að bera slæðu á vissum tímapunkti í lífi sínu, kannski eftir erfiðleika, eða til að tengjast 

trúnni meira, sumar ganga með slæðu á vissum tímum. Í Sádi-Arabíu og Íran er það skylda 

skv. lögum að bera slæðu.59 Konur sem ekki fara að þeim lögum eru einfaldlega handteknar, 

                                                 
55 BBC news. (2009). The Amish. Sótt 17. mars 2019 af 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/amish_1.shtml  
56 Til dæmis í: 4 M 5, 18, Ll 4, 1 og 1 Kor 11, 5 og 10 
57 Ahmed, L. (1992). Women and Gender in Islam. Bls. 14-15 
58 Ibid. Bls. 54-56 
59 Aftonbladet. (2018). Kvinnor utan slöja hot mot regimen. Sótt 17. mars. 2019 af 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xR8rzl/kvinnor-utan-sloja-hot-mot-regimen  

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/amish_1.shtml
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xR8rzl/kvinnor-utan-sloja-hot-mot-regimen
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þó bárust fréttir frá Tehran árið 2018 um að ekki yrði kona handtekin fyrir að brjóta gegn skyldu 

sinni að vera slæðu, heldur ætti hún að fara á námskeið um íslam.60  

Í Vestur-Evrópu á það að vera val konu að ganga með slæðu eða ekki, þó er búrka og níkab 

bannaðar í nokkrum löndum og er því ekki val þar sem slíkt bann ríkir. Umræða um að slæðan 

sé kúgun karlmannsins hefur verið áberandi í fjölmiðlum og ekki eru allir á sama máli um hvort 

um sé að ræða val eða kúgun, enda útilokað að vita hvort kona sem segist vilja klæðast búrku 

virkilega vill það eða þori ekki annað en halda því fram. Dæmi eru líka um að mæður láti dætur 

sínar bera slæður, er það auðvitað hluti af trúnni, því sem þær alast upp við og hvernig orð 

Guðs eru túlkuð. Sara Mohammad er dæmi um konu sem var þvinguð, af móður sinni, til að 

klæðast slæðu þó það ylli henni vanlíðan og vanmáttarkennd. Hún ólst upp í Írak en flúði til 

Svíþjóðar og hefur eftir það aldrei klæðst slæðu.61 En það er fjöldi dæma þess að konum sem 

flust hafa til Vestur-Evrópu sé refsað fyrir að vilja ekki bera slæðuna lengur. Þar má nefna 14 

ára stúlku í Svíþjóð sem ekki vildi bera slæðu og bróðir hennar barði hana með hafnaboltakylfu 

og sagði að hún mætti ekki fara út úr húsi slæðulaus.62 Einnig var það 21 árs gömul kona sem 

drepin var af eiginmanni sínum fyrir að vilja hætta að ganga með slæðu og einnig vildi hún 

skilja við hann, sjö mánuðum eftir að þau fluttust til Svíþjóðar.63 Mikilvægt er að hafa þessi 

atvik í huga varðandi trúfrelsið og hvers vegna slíkar slæður hafa verið bannaðar á tilteknum 

stöðum og verður farið dýpra í það í næsta kafla.  

 

3.4. Samantekt 

Fæstar deilur milli trúaðra, eða trúaðra og trúleysingja, eru beinlínis vegna trúar, heldur frekar 

vega trúarlegrar menningar, trúarlegs siðferðis, tengdar venjum og siðum, vegna ólíkrar 

menningar. Þannig telja trúaðir að trúin hafi gildi sem fela í sér siðferði, andstætt því að telja 

að siðferði sé afleiðing af hegðun mannsins. Hjá þeim strangtrúuðustu eru orð Guðs lög, aðrir 

                                                 
60 Elle. (2018). Women in Tehran vill no longer be arrested for not wearing a hijab. Sótt 16. mars 2019 af 
https://www.elle.com/uk/life-and-culture/culture/news/a40693/women-tehran-will-arrested-wearing-hijab  
61 Metro. (2018). Sara Mohammad: Jag blev tvingad att bära slöja och jag hatade den. Sótt 17. mars 2019 af 
https://www.metro.se/artikel/sara-mohammad-jag-blev-tvingad-att-b%C3%A4ra-sl%C3%B6ja-och-jag-hatade-
den  
62 Blekinge Läns Tidning. (2018). Systerns nej till slöja slutade i våld. Sótt 17. mars 2019 af 
http://www.blt.se/karlskrona/slog-kvinna-i-huvudet-med-basebolltra  
63 Aftonbladet. (2017). Bini, 21, dödades efter sju månader i Sverige. Sótt 17. mars 2019 af 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/woyqd/bina-21-dodades-efter-sju-manader-i-sverige  
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telja lögin byggja á aldagömlum hugmyndum um meðfædd og óumbreytanleg réttindi 

einstaklinga, enn aðrir að það eigi einfaldlega að fylgja lögum af því að þau eru lög. 

Trúfrelsi og frelsið til að vera trúlaus felur í sér að mönnum er frjálst að hafa hverja þá skoðun 

sem hér að ofan er nefnd, eða enga þeirra, eða allt þar á milli, en frelsið er lögfest og þá skiptir 

ekki máli hvort menn telji þetta frelsi siðferðislega rétt eða bara lög og burtséð frá því hvort 

lög hafi tengingu við Guð eða guðleysi þá ber mönnum að fara eftir þeim. Einstaklingar þurfa 

að hlýða þeim lögum sem í gildi eru þar sem þeir eru, aðlaga sig, og eigi ólíkir menningarhópar 

að geta búið saman í sátt og samlyndi eru nauðsynlegt fyrir þá hópa að aðlagast hverjir öðrum, 

ekki síst, eins og MDE hefur bent á, er mikilvægt að aðlagast því samfélagi sem fólk flytur í 

eða elst upp í. 

Menning í flestum löndum Evrópu hefur að mörgu leyti mótast af kristinni trú þó nú ríkir þar 

almennt trúfrelsi. Þá reynir á í þeim löndum þegar siðir, hefðir og venjur rekast á, eins og til 

dæmis þegar ákveðnir hópar múslima vilja fylgja sinni trú. Íslam er önnur stærstu trúarbrögð í 

heiminum, Kóraninn er hið heilaga trúarrit þeirra og trúin byggir á fimm stoðum: 

trúarjátningunni, bænum, ölmusu, föstu og pílagrímsferð. Ekkert varðandi þessar fimm stoðir 

er að baki þeim málum sem upp koma varðandi trúarvenjur múslima heldur eru það ákveðnar 

túlkanir á Kóraninum, ekki orð Allah heldur túlkanir og útleggingar á orðum hans sem eru 

orðin að hefð, siðum, venjum. Svo er því háttað með slæðuna, slæðuna má finna víðar en bara 

í íslam en íslam er oft umdeilt vegna slæðuburðar kvenna, þá sérstaklega þegar slæðan hylur 

andlit allt og líkama og margir líta á sem þvingun karlmanna sem sækja vald sitt til Kóransins, 

hvernig þeir túlka hann. Samtímis eru konur sem vilja klæðast þannig, hvort sem þær eru beint 

að fylgja túlkun á orðum Kóransins eða fylgja því sem þær ólust upp við að sé sjálfsagður 

hlutur af þeirra trú. Hvort sem er þá gleymist oft að þarna er aðeins um mjög lítinn hluta 

múslima að ræða en þessi litli hluti er mun meira áberandi og hættan, og tilhneigingin, sú að 

gera ráð fyrir að allir múslimar séu eins. Þeim fer líka fjölgandi, múslimum, sem vilja túlka 

Kóraninn upp á nýtt, færa hann til nútímans og lesa með augum trúaðra í dag, ekki bara halda 

blint í hefðir, siði og venjur fyrri tíma. 
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4. Trúfrelsi 

Trúfrelsi á sér tvær hliðar og hafa þær báðar jafn mikið vægi, önnur hliðin er frelsi einstaklings 

til að trúa, burtséð frá hvaða trúarbrögð eða lífskoðun hann velur sér, hin hliðin er frelsi til að 

trúa ekki, fylgja engum trúarbrögðum. Trúfrelsi er þannig réttur til trúar eða trúleysis og allt 

þar á milli, rétturinn til að skipta þar á milli eða velja sér ný trúarbrögð eða trúfélög, eða standa 

utan þeirra. Einnig má skilgreina trúfrelsið með jákvæðri og neikvæðri skilgreiningu, jákvæða 

skilgreiningin það er frelsi frá trúarbrögðum og skoðunum, að þurfa ekki að iðka trú eða 

tilheyra trúarbrögðum. Neikvæða skilgreiningin felst í rétti til að verða ekki fyrir ofsóknum eða 

áróðri eða þvingunum að aðhyllast tiltekna trú eða skoðanir. Þannig takmarkast frelsi til að 

boða trú eða skoðanir við rétt annarra einstaklinga.64 Trúfrelsi telst til mannréttinda og er talið 

til grundvallarréttinda einstaklinga. Trúfrelsi á sér langa sögu og hefur þróast í tímanna rás, þó 

virðast inntak og markmið hafa verið þau sömu um langt skeið. Í þessum kafla verður fjallað 

stuttlega um þróun trúfrelsis og mannréttindi, hvernig trúfrelsi birtist í gildandi reglum í 

Evrópurétti, inntak trúfrelsis í mannréttindasáttmála Evrópu og að lokum inntak trúfrelsis í 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 

 

4.1. Þróun trúfrelsis og mannréttinda 

Árið 539 fyrir Krist lagði Cýrus II, hinn mikli, í Babýlon grunn að stórveldi Persa, hann setti 

saman réttindaskrá sem greypt var í sívalning. Mælt var þar fyrir um að hann virti öll trúarbrögð 

og siði allra þjóða í ríkinu og að öllum væri frjálst að velja sér trúarbrögð.65 Eru þetta líklega 

fyrstu ákvæði um trúfrelsi sem heimild er fyrir. Mikið vatn rann til sjávar áður en trúfrelsi fór 

að skrásetjast í sáttmála eins og mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna, 

mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrár ríkja.  

Lengi vel var trúarnauðung í mörgum löndum, þar á meðal Norðurlöndum. Á Íslandi var 

trúarnauðung í kaþólskum sið og mönnum annarrar trúar var óheimilt að dvelja á Íslandi. Menn 

sem ekki voru kaþólskir voru taldir villutrúarmenn. Eftir siðaskiptin var lútherstrúar mönnum 

veitt heimild til að dveljast á Íslandi, hægt og rólega þróuðust málin í þá átt að öllum kristnum 

var heimilt að vera á Íslandi, breytingar mátti fyrst og fremst rekja til verslunar og viðskipta 

frekar en sjónarmiða um mannréttindi. Í innleiðingu hegningarlaga árið 1869 var öllum 

                                                 
64 Fahlbeck, R. (2011). Bed och arbeta, Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola.Bls. 185 
65 Jakob Þ. Möller. (2010). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 60 ára. Sótt 8. mars 2019 af 
http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=46  

http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=46
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trúarbrögðum veitt vernd gegn smánun, eftir danskri fyrirmynd. Fullt trúfrelsi var ekki í 

Íslenskri stjórnarskrá fyrr en 1874.66 Trúfrelsi stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/194467 

byggir á sambærilegu ákvæði í danskri stjórnarskrá, en sú hafði fyrirmynd sína úr belgískri 

stjórnarskrá en sú byggði alfarið á frönsku mannréttindayfirlýsingunni.68 

Þrátt fyrir að ekki sé trúarnauðung lengur og trúfrelsi ríki almennt þá má finna ákvæði í hinum 

ýmsu stjórnarskrám sem kveða á um þjóðkirkju eða að þjóðhöfðingjar skulu tilheyra tiltekinni 

trú, sem vissulega felur í sér vissa trúarnauðung fyrir þjóðhöfðingja, en ekki aðra borgara. 

Ákvæði sem þessi má finna í 62. gr. stjskr. um að hin evangelísk-lútherska kirkja skuli vera 

þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og vernda. Á Íslandi eru og 

almennir helgidagar, helgidagar þjóðkirkjunnar skv. 2. gr. laga um helgidagafrið nr. 32/1997. 

Ákvæði 62. gr. stjskr. er svo gott sem orðrétt eins og 4. gr. dönsku stjórnarskrárinnar,69 þá segir 

í 6. gr. hennar að danakonungur skuli tilheyra hinni evangelísk-lúthersku kirkju. Konungur 

Noregs á að viðurkenna evangelísk-lútherska trú skv. 4. gr. grunnlov,70 lögin segja því óbeint 

að Noregur sé kristið land, í 16. gr. sömu laga er tekið fram að trúfrelsi ríki í Noregi en að hin 

evangelísk-lútherska kirkja skuli vera þjóðkirkja og vernduð af ríkinu, en einnig að öll trúfélög 

í landinu skulu vera vernduð til jafns. Ákvæði sem þessi brjóta vissulega á jafnræði trúfélaga 

almennt, þar sem einu trúfélagi er veitt meiri vernd en öðru. Mannréttindadómstóllinn hefur þó 

metið það svo að ákvæði um ríkiskirkju brjóti ekki á ákvæði MSE um trúfrelsi, Darby gegn 

Svíþjóð nr. 11581/85.71 Einnig má í lögskýringargögnum með ákvæði um trúfrelsi stjskr. sjá 

að ekki hafi verið ætlunin að hrófla við ákvæði um þjóðkirkju.72 

Rekja má upphaf mannréttinda í lögum eins og þau eru í dag til réttindayfirlýsingar nýlendubúa 

í Norður-Ameríku, en lýstu þeir yfir sjálfstæði með yfirlýsingunni árið 1776 og settu sér 

stjórnarskrá árið 1787. Árið 1791 var bætt viðauka við stjórnarskrána, var það 

mannréttindaskrá þar sem borgurum voru tryggð helstu borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. 

Árið 1789 í frönsku stjórnarbyltingunni, var gerð réttindayfirlýsing, í henni voru talin helstu 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og eru þau enn í dag grunnur mannréttindaákvæða í 

                                                 
66 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 322-323 
67 Hér eftir stjskr. 
68 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 449 
69 Danmarks Riges grundlov nr. 168 af 5. juni 1953 
70 Lov-1914-05-17 
71 Málið varðaði greiðslu kirkjuskatts, var sú skattheimta ekki brot gegn trúfrelsi og heimilt að innheimta skatt 
fyrir ríkiskirkju. 
72 Stjórnlagaráð. (án dags.). Greinargerð með frumvarpi. Sótt 21. mars 2019 af 
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Greinarger%C3%B0+me%C3%B0+mannr%C3%A9ttinda%C3%A1kv%C3%A6
%C3%B0i+stj.skr.+1995.pdf?ITEM_ENT_ID=33078&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=98  

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Greinarger%C3%B0+me%C3%B0+mannr%C3%A9ttinda%C3%A1kv%C3%A6%C3%B0i+stj.skr.+1995.pdf?ITEM_ENT_ID=33078&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Greinarger%C3%B0+me%C3%B0+mannr%C3%A9ttinda%C3%A1kv%C3%A6%C3%B0i+stj.skr.+1995.pdf?ITEM_ENT_ID=33078&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=98
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flestum stjórnarskrám lýðræðisríkja. Frakkland var því fyrsta ríkið í Evrópu til að setja sér 

stjórnarskrá.73 Mannréttindi byggja á náttúruréttarkenningum heimspekinga sem aðhylltust 

skynsemishyggju og upplýsingu, að allir menn séu fæddir frjálsir. Mannréttindi eru því ekki 

lögfræðileg í grunninn heldur byggja á sjónarmiðum um að mannréttindi séu náttúrulega rétt, 

um sé að ræða réttindi sem einstaklingurinn öðlast við fæðingu.74 Ekki er eitt svar við því 

hvaðan mannréttindi eru komin en margir heimspekingar telja að mannréttindi hafi orðið til út 

frá mannlegri skynsemi og samvisku.75 

Í seinni heimsstyrjöldinni, 1939 til 1945, var verulega brotið á mannréttindum borgara, 

mannréttindi eins og við þekkjum þau í dag má rekja til loka styrjaldarinnar og þeirrar 

samvinnu ríkjanna sem varð í kjölfarið. En trúfrelsisákvæði sem finna má í flestum 

stjórnarskrám í Vestur-Evrópu, mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og 

mannréttindasáttmála Evrópu má rekja alveg aftur til Frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar. 

Löggjöf allra aðildarríkja mannréttindasáttmálans skal gerð með hliðsjón af því að vernda 

mannréttindi og þar með trúfrelsi.  

 

4.2. Trúfrelsi í Evrópurétti  

Trúfrelsi er mannréttindi og er frelsi sem margir tengja við mannréttindasáttmála Evrópu og 

tengja þann sáttmála einnig við Evrópurétt, er þó um aðskilda lagaramma að ræða. Hér verður 

greint frá réttindaákvæðum í Evrópurétti um trúfrelsi og stöðu þess innan mannréttinda. Líkt 

og fram kom í 2. kafla þá var Evrópusambandið stofnað í lok seinni heimsstyrjaldar í þeim 

tilgangi að koma á og viðhalda friði, ekki var kveðið á um mannréttindi í upphaflega 

sáttmálanum. Mannréttindi fengu þó viðurkenningu hjá Evrópudómstólnum strax á fyrsta 

áratugnum frá stofnun sambandsins. Í máli Stauder C-29/69 sagði að mannréttindi nytu 

verndar dómsins og væru hluti af meginreglum í Evrópurétti. Dómstóllinn tók sér þann rétt að 

úrskurða um það hvort lög aðildarríkja brytu gegn mannréttindum, þótt ekki væri kveðið á um 

mannréttindi á þeim tíma.76 Fyrstu lagaákvæði um mannréttindi í ESB voru undirrituð árið 

1992 í Maastricht-sáttmálanum, þá var lögfest dómaframkvæmd Evrópudómstólsins um að 

                                                 
73 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 449 
74 Páll Sigurðsson. (2004). Lagaskuggasjá. Bls. 130 
75 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (án dags.). Hvaðan koma mannréttindi? Sótt 18. apríl 2019 af 
http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvadan-koma-mannrettindi 
76 Evrópuvefurinn. (2011). Hvernig komust mannréttindi á dagskrá í ESB? Sótt 19. apríl 2019 af 
https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=61081 

http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvadan-koma-mannrettindi
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mannréttindi nytu verndar. Með Amsterdam-sáttmálanum árið 1997 var gengið skrefinu 

lengra, að ESB ekki aðeins virði mannréttindi heldur byggi á grundvallarreglum um frelsi, 

lýðræði og virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi skv. 1. mgr. 6. gr. Amsterdam-

sáttmálans. Sáttmáli Evrópusambandsins um grundvallarréttindi77 var undirritaður árið 2000 af 

forsetum Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar. Í sáttmála þessum voru skráð 

þau mannréttindi sem Evrópudómstóllinn hafði úrskurðað um að væru gildandi í ESB. 

Sáttmálinn kveður á um öll borgaraleg, stjórnmálaleg, efnahagsleg og félagsleg réttindi. 

Sáttmálinn öðlaðist lagagildi með Lissabon-sáttmálanum árið 2009, en aðildarríkjunum ber að 

virða þau réttindi sem í sáttmálanum eru, nema Pólland og Bretland sem undanþegin eru 

samningnum.78 Sáttmálinn er rammi utan um mannréttindi sem viðurkennd eru í ESB og er 

CFR einn hluti þess en gildir þó aðeins um lög innan ESB.79 Í 10. gr. CFR segir: „Sérhver 

maður á rétt á að vera frjáls hugsana sinna, samvisku og trúar. Í þessu felst frelsi manna til að 

breyta um trú eða sannfæringu svo og til að rækja trú sína eða sannfæringu, hvort heldur 

einslega eða í samfélagi með öðrum, opinberlega eða á einkavettvangi, með guðsþjónustu, 

boðun, breytni og helgihaldi.“ Rétturinn felur einnig í sér frelsi til að skipta um trú eða 

sannfæringu og, hvort sem er einn eða með öðrum, í einrúmi eða opinberlega, frelsi til að iðka 

trú eða tjá sannfæringu sína, með vegsömun, fræðslu, breytni og fylgni við trú eða skoðun. 

CFR fékk ekki lagalegt gildi fyrr en með Lissabon-sáttmálanum, níu árum eftir að hann var 

undirritaður fyrst, en þá varð ESB aðili að Evrópusamningi um verndum mannréttinda og 

mannfrelsis, og er það Evrópudómstólsins að túlka mál sem ganga gegn samningnum.80 Þá var 

Evrópudómstóllinn kominn með sína réttindaskrá, líkt og MDE er með sína réttindaskrá. 

Lög í aðildarríkjum skulu ekki ganga gegn sáttmálum ESB. Sáttmálinn um starfshætti 

Evrópusambandsins81 er þannig uppbyggður að hvert aðildarríki geti og eigi að viðhalda 

grundvallarfrelsi og mannréttindum. Mælt er fyrir um í 17. gr. TFEU að í fyrsta lagi virði 

sambandið þá stöðu sem kirkjudeildir og trúarsamtök eða trúfélög hafa í aðildarríkjum skv. 

landslögum og dragi hana ekki í efa. Í öðru lagi, á sama hátt, virði Sambandið þá stöðu sem 

lífsskoðunarfélög og samtök, sem ekki eru trúarlegs eðlis, hafa samkvæmt landslögum. Í þriðja 

lagi þá viðurkennir Sambandið slíkar kirkjudeildir, félög og samtök og sérstakt framlag þeirra 

                                                 
77 Hér eftir CFR 
78 Evrópuvefurinn. (2013). Sáttmáli Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. Sótt 25. mars 2019 af 
https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=65639  
79 Equality and human ritgts commission. (2016). What is the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union? Sótt 25. mars 2019 af https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/how-are-
your-rights-protected/what-charter-fundamental-rights-european-union  
80 Ibid. 
81 Hér eftir TFEU  

https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=65639
https://www.equalityhumanrights.com/en/what-are-human-rights/how-are-your-rights-protected/what-charter-fundamental-rights-european-union
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og skal halda uppi opnum, gagnsæjum og reglubundnum skoðanaskiptum við þau. ESB á því 

ekki að beita sér í því að setja reglur sem takmarka stöðu trúarsamtaka, trúfélaga eða 

lífsskoðunarfélaga í aðildarríkjum. Trúfrelsið er ekki sérstaklega varið í grein þessari, en hefur 

þó viðurkenningu. Framkvæmdastjórn ESB sem fer með eftirlit með beitingu sáttmálanna og 

laga ESB skv. 17. gr. sáttmálans um ESB82 fer með mál fyrir Evrópudómstólinn telji hún að 

aðildarríki hafi brotið gegn ákvæðum þeirra. Þar með myndi dómstóllinn dæma í máli eða 

ógilda lög sem sett hefðu verið í aðildarríki sem ekki samræmdust ákvæðum þessum. Til dæmis 

ef lög væru sett í aðildarríki sem myndu takmarka trúfrelsi einstaklinga. 

Af þróun mannréttinda hjá ESB má sjá að aðeins var um grundvallarréttindi að ræða í byrjun 

sem fóru síðan að afmarkast frekar. Trúfrelsi er afmarkað innan mannréttinda skv. 10. gr. CFR, 

en mannréttindi eru eitt af forgangsmálefnum framkvæmdastjórnar ESB.83  

Þeir sem telja að brotið sé á rétti þeirra sem verndaður er í sáttmálum ESB geta leitað til 

Evrópudómstólsins sem og getur framkvæmdastjórn ESB rekið mál fyrir dómstólnum með 

þeim hætti sem lýst er í 2. kafla. Er það helst afleidd löggjöf sem reynir á í slíkum tilfellum og 

er það þá hlutverk Evrópudómstólsins að leysa úr hvort um brot sé að ræða, túlka lögin, gefa 

leiðbeinandi álit og jafnvel ógilda lög. 

Trúfrelsis er ekki sérstaklega getið í EES-samningnum, en samningsaðilar skulu stuðla að 

uppbyggingu Evrópu á grundvelli friðar, lýðræðis og mannréttinda.84 Þá er í gildi afleidd 

löggjöf ESB í EES ríkjunum, einnig eru EES ríkin aðilar að MSE og þar af leiðandi er trúfrelsi 

tryggt í þeim ríkjum þótt ekki sé sérstaklega getið þess í EES- samningnum. 

 

4.3. Trúfrelsi mannréttindasáttmála Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu er réttindaskrá sem mannréttindadómstóllinn fylgir eftir og 

dæmir í málum sem talið eru brjóta gegn frelsisákvæðum sem vernduð eru þar. Trúfrelsi er 

talið til grundvallar mannréttinda einstaklinga og er metið sem einn af hornsteinum 

lýðræðislegs samfélags. Í trúfrelsi felst að hver einstaklingur hefur rétt til sinnar trúar, sinna 

skoðana, að lýsa þeim yfir og breiða þær út, sjálfur eða með öðrum, milli manna eða meðal 

                                                 
82 Hér eftir TEU 
83 European Commission. (án dags.). The European Commission´s priorities. Sótt 19. apríl 2019 af 
https://ec.europa.eu/commission/index_en?fbclid=IwAR1gaJTXGTmE7jjiREH32xULY3oxsmtkrw5z2wAolaPefCL
uQ0RhRxjIY9E 
84 Fylgiskjal 1 eesl. 
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almennings, og réttur til að snúast til annarrar trúar eða skipta um skoðun. Frelsið til eigin trúar 

og skoðana má ekki takmarka. Frelsi til að iðka og boða sína trú og skoðanir má aðeins 

takmarka að því leiti sem lög mæla fyrir um að sé nauðsynlegt til að viðhalda; öryggi 

almennings, reglu, heilsu og siðferði, eða réttindum og frelsi annarra.85  

Ákvæði MSE eru þau ákvæði sem skipta miklu máli í dag varðandi réttindi manna, þar sem 

ákvæðin gilda fyrir aðildarríki sáttmálans. Ákvæði 9. gr. er grundvallaregla og hefur mikið 

vægi í lýðræðissamfélagi. Einstaklingar og lögaðilar geta byggt rétt sinn á ákvæðinu telja þeir 

aðildarríki brjóta á rétti sínum. Ákvæðið tekur til frelsis manna til hugsana, samvisku og trúar, 

heimildar til breyttrar hugsunar, til að skipta um trú eða sannfæringu og frelsis til að rækja trú 

sína sem og heimildar til að rækja enga trú. Ákvæði 9. gr. er því mjög víðtækt en heimilar þó 

ekki að einstaklingur geri eins og honum sýnist, takmarka má frelsið að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Ákvæði 9. gr. MSE byggir að miklu leyti á 18. gr. mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna um að allir skulu vera frjálsir hugsana sinna, samvisku og trúar. Ákvæði 

9. gr. MSE hefur verið í sáttmálanum frá upphafi en reyndi sjaldan á það, en hefur aukist 

töluvert á undanförnum árum, rekja má það til fjölmenningar og fólksflutninga.86 

Mannréttindadómstóllinn hefur bent á mikilvægi þessa frelsis og má þar nefna mál, sem nánar 

verður fjallað um hér á eftir, í máli MDE Kokkinakis gegn Grikklandi nr. 14307/88 þar sem 

deilt var um réttmæti fangelsunar votta Jehóva, en í dómnum segir: „hugsana-, samvisku- og 

trúfrelsi er í merkingu sáttmálans einn af hornsteinum „lýðræðislegs þjóðfélags“. Það er, að 

því er viðkemur trú, einn af mikilvægustu þáttunum sem móta auðkenni trúaðra og hugmyndir 

þeirra um tilveruna, en það er einnig dýrmætt fyrir trúleysingja, trúarlega efahyggjumenn, 

skeptíska og þá sem standa utan við. Fjölhyggjan, sem er óaðskiljanlegur hluti lýðræðislegs 

þjóðfélags og hefur áunnist með verulegum fórnum gegnum aldirnar, hvílir á því.“87 Dómurinn 

fjallar þarna um mikilvægi ákvæðisins bæði fyrir einstakling sem trúir og þann sem ekki trúir, 

frelsið er, eins og útskýrt var í byrjun 4. kafla, tvíhliða.  

Trú er ekki sérstaklega skilgreind í ákvæðinu, né dómum MDE, frekar lagt upp með að ákvæðið 

þurfi að vera sveigjanlegt og það víðtækt að það nái til allra trúarbragða, minni sem stærri, 

nýrra og gamalla, sem og vernda þá sem kjósa að standa utan trúarbragða. Sérstök skilgreining 

                                                 
85 Mannréttindadómstóllinn. (2018). Guide on Article 9 of the European Convention on Human Rights. Sótt 8. 
mars 2019 af https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf Bls. 6 
86 Björg Thorarensen (ritstjóri.). (2017). Mannréttindasáttmáli Evrópu meginreglur, framkvæmd og áhrif á 
íslenskan rétt. Bls. 335 
87 MDE Kokkinakis gegn Grikklandi nr. 14307/88 31. mgr., þýðing: Björg Thorarensen (ritstjóri.). (2017). 
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á trú gæti einnig orðið til þess að takmarka frelsi óhefðbundinna- og minnihlutatrúarhópa.88 

Þótt dómstóllinn fjalli um hvað felst í trúfrelsinu líkt og hér að ofan og verður fjallað um hér á 

eftir, þá má skilgreining ekki vera það þröng að hún nái ekki til breytni.  

Trúfrelsi má skipta í innri og ytri rétt, innri réttur (e.forum internum) er rétturinn til að trúa, 

hugsa og sannfærast, það sem gerist innra með einstaklingnum. Sá réttur er alger og verður 

ekki takmarkaður. Innri rétturinn snýst um að vernda einstaklinginn. Einstaklingurinn má 

hugsa eins og hann vill, hafa hvaða sannfæringu sem er og má trúa hverju sem er, sá réttur 

verður ekki takmarkaður. Þannig mega aðildarríki ekki heldur þvinga einstakling til trúar, 

hugsunar eða samvisku. Í máli MDE Sinan Isik gegn Tyrklandi nr. 21924/05 var deilt um 

sérstaka skráningu undirflokka íslamstrúar á nafnskírteini í Tyrklandi. Í dómnum sagði: „Það 

sem í húfi er, er rétturinn til að gera ekki uppskátt um trú manns eða skoðanir, sem fellur innan 

„forum internum“ hvers einstaklings. Þessi réttur felst í hugmyndinni um trúfrelsið.“89 

Takmörkun getur komið til þeirra réttinda sem kalla má ytri réttindi, en til ytri réttinda telst 

iðkunar trúar opinberlega eða í einrúmi, með guðþjónustu, boðun, breytni og helgihaldi, 

einstaklega eða í samfélagi, fjallað verður um takmarkanir í næsta kafla.90  

Frelsi hugsana, samvisku og trúar er þó ekki þannig að hvað sem er geti fallið undir trú. Hugsun 

einstaks manns er ekki endilega trúarbrögð. Eigi rétturinn til „frjálsrar hugsunar, samvisku og 

trúar“ að gagnast einstaklingum eða söfnuðum þarf „trú, hugsun,“ þeirra að vera til þess fallin 

að vera tekin alvarlega, hafa ákveðið vægi, skýrleika, rökfestu og vera sannfærandi, hafa 

ákveðið samhengi. Sé það skilyrði uppfyllt er það ekki á valdi ríkisins að leggja mat á réttmæti 

trúarbragða eða hvernig þau eru iðkuð. Í MDE Eweida og fleiri gegn UK nr. 48420/10, 

59842/10, 51671/ og 36516/10 setur dómurinn fram skilyrði þess að trú, sannfæring og hugsun 

njóti verndar, en þar segir: „Hugsana-, samvisku- og trúfrelsi vísar til skoðana sem ná tilteknu 

stigi af sannfæringarkrafti og skýrleika (e. cogency), alvarleika, samhengi og mikilvægi [...] 

Sé þetta tilfellið, samrýmist það ekki hlutleysis- og óhæðisskyldu ríkisins að það hafi nokkurt 

vald þess til að meta hvort trúarskoðanir eða iðkun þeirra séu réttmæt [...]91 Þar af leiðandi er 

það ekki hlutverk dómstólsins að taka þátt í deilum á því sviði eða að ákveða hvaða lögmál eða 
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trú er kjarni tiltekinna trúarbragða né að taka að sér að túlka trúarlegar spurningar. Ekki er gerð 

krafa til þess að ríki viðurkenni tiltekna trú til að ákvæðið gildi.92  

Reglan verndar einnig rétt manns til að skipta um skoðun, breyta hugsun, sannfæringu og trú. 

Þannig verndar hún einnig rétt manns til að standa utan trúar kjósi hann svo, hann ræður yfir 

sínum hugsunum, sannfæringu og trú. Ekki má þvinga neinn til að tilheyra tiltekinni trú né 

heldur koma í veg fyrir að hann breyti henni. Eins og fram er komið er trú eitthvað sem að 

miklu leyti er innra með manni og öllum er það frjálst að skipta um skoðun. Er það mikilvægur 

hluti af trúfrelsinu að mega ráða því nákvæmlega hvar einstaklingurinn stendur, en ekki þörf á 

að velja milli trúfélaga eða lífsskoðunarfélaga. Þá má aftur líta til orða MDE í máli Kokkinakis 

gegn Grikklandi en þar segir „Þó að trúfrelsi snúist fyrst og fremst um samvisku hvers og eins 

felur það líka í sér, meðal annars, frelsi til að „rækja trú sína.“ Vitnisburður í orði og verki er 

nátengdur trúarsannfæringu. Skv. 9. gr. njóta menn ekki aðeins frelsis til að rækja trú sína í 

samfélagi með öðrum „opinberlega“ eða í félagi við þá sem deila trúnni með manni, heldur 

einnig „á einkavettvangi“ eða „einslega.“ Að auki felur það að meginstefnu til í sér réttinn til 

að reyna að sannfæra náungann, t.d. „með boðun“ enda væri að öðrum kosti „frelsi til að 

breyta trú eða sannfæringu“ dauður bókstafur.“93 

Þá hefur maður rétt til að rækja trú sína opinberlega eða í einrúmi, með guðþjónustu, boðun, 

breytni og helgihaldi, einstaklega eða í samfélagi. Í ákvæðinu er minnst á guðþjónustu, boðun, 

breytni og helgihald, er það ekki skilgreint nákvæmara og býður því upp á túlkun hverju sinni. 

Þegar litið er til þess að ekki sé nákvæm skilgreining á hvað er trú, þá er ekki heldur hægt að 

skilgreina hvað guðþjónusta eða helgihald nákvæmlega er. Enda snýst iðkun trúarinnar að 

miklu leyti um hvað einstaklingurinn finnur innra með sér. MDE hefur í dómaframkvæmd bent 

á mikilvægi þess að athöfnin sem um ræðir þarf að vera nátengd trúnni til að um vernd 9. gr. 

sé að ræða, svo sem í Eweida og fleiri gegn UK en þar sagði: „Jafnvel í tilfellum þegar trúin 

sem um ræðir nær þeim skýrleika og alvarleika sem til er ætlast er ekki hægt að segja að allar 

gjörðir sem með einhverjum hætti kvikna, knýjast eða verða fyrir áhrifum af henni séu þar með 

„birting“ hennar. Því má segja að, til dæmis, gjörðir eða aðgerðarleysi sem ekki með beinum 

hætti tjá viðkomandi trú, eða sem eru aðeins lítillega tengd forskrift trúar, njóti ekki þeirrar 

verndar sem getið er í 9. grein.“94 
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Boðun og breytni getur falist í að bera trúarleg tákn, tala við aðra og kynna fyrir þeim trú, kenna 

eða dreifa bæklingum, svo eitthvað sé nefnt. Þá þarf að gæta þess að frelsi eins manns til að 

boða trú má ekki ganga svo langt að hann takmarki frelsi annars til að standa utan trúar eða 

takmarki skoðanir hans og hugsun. Á skörun réttinda reyndi í máli MDE Kokkinakis (K) gegn 

Grikklandi nr. 14307/88, málið varðaði trúboð Votta Jehóva og frelsi annars einstaklings til 

að verða ekki fyrir trúboðun, frelsis til að velja sér trú eða sannfæringu. Dómstóllinn benti á 

mikilvægi þess að greina á milli fræðslu og boðunar, eða þá ágengrar boðunar sem væri í þeim 

tilgangi að fá annan aðila til að skipta um trú. 9. gr. MSE veitir bæði frelsi til að boða trú sína 

og kenna en á sama tíma einstaklingi rétt til vera ekki þvingaður til að velja sér trú. Þannig 

varð skörun á frelsi einstaklings til að boða trú sína og annars að verða ekki fyrir þvingunum. 

Frá árinu 1936 hafði K verið handtekinn oftar en 60 sinnum og verið ítrekað dæmdur, 

samkvæmt lögum Grikklands, í fangelsi vegna trúaráróðurs. Niðurstaða dómsins, eins og málið 

lá fyrir honum, var að K hafði rétt til að boða trú sína, þrátt fyrir árekstra á hagsmunum. 

Niðurstaðan byggir á því að grísku lögin, sem K var dæmdur eftir, séu í sjálfum sér sanngjörn 

og réttlát, og í anda 9. gr. MSE, en að dómstóllinn í Grikklandi, sem dæmdi K, hafi dæmt hann 

fyrir að brjóta þau án þess að fyrir lægi með hvaða hætti hann gerði það. Það er; í gríska 

dómnum var talið, nær orðrétt, upp úr lögum hvað K átti að hafa gert sem ekki var löglegt en 

ekki sannað að hann hefði gert það, hefði brotið lögin. Þannig má segja að MDE hafi metið 

meira frelsið en réttinn til að takmarka það. 

Dr. Russell Sandberg er enskur lagaprófessor og doktor í trúar, laga og samfélagsrétti. Hann 

leggur til í grein sinni, „Clarifying the Definition of Religion Under English Law: The Need 

for a Universal Definition“ skilgreiningu sem hann vill meina að sé algild lagaleg skilgreining 

á trú. Hann segir að engin slík hafi verið til en þörf sé fyrir hana, að ólíkar skilgreiningar hafi 

þróast í dómskerfinu og það leitt til óvissu og þversagna.95 Hvort tillaga Dr. Sandberg verði að 

algildri lagalegri skilgreiningu á trú mun tíminn leiða í ljós, en hér er áhugavert að skoða 

hvernig hann skilur milli trúarbragða og þess hvernig trúin er iðkuð. Hann segir að orðið 

trúarbrögð eigi að túlka þannig að það feli í sér allar gerðir af trú og þar með trúleysi, að 

auðvitað komi til þess að þeir sem setja lögin, t.d. löggjafar og dómarar, þurfi að útiloka en að 

sú útilokun eigi að vera vegna hinnar mannlegu hegðunar, þess hvernig trúin birtist, ekki vegna 
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trúarinnar sjálfrar. 96 Haldbær skilgreining verndar ekki trúarsiði og venjur sem ganga of langt 

og að slíkt verði útilokað sem mannleg hegðun ekki vegna trúarinnar.97 Samkvæmt því myndi 

trúfrelsi vernda huglæga trú einstaklingsins, og er það í samræmi við lög og yfirlýsingar að það 

er innri réttur og verður ekki takmarkaður, en trúfrelsi verndar ekki mannlega hegðun. Þannig 

er það, til dæmis, ekki trú að klæðast búrku, það er mannleg hegðun, og ber að meta sem slíka. 

Eins er hægt að skoða hryðjuverkaárásir í því ljósi, þar eru ekki trúarbrögð að baki heldur 

mannleg hegðun. Þá verði beitt þeim lögum sem eiga við í hverju máli, til dæmis 

jafnréttislögum, lögum um tjáningarfrelsi eða lögum um takmarkanir á trúfrelsi, og komist væri 

hjá flóknum og óviðeigandi trúfræðilegum túlkunum.98 

Skoðana- og tjáningarfrelsi er verndað í 10. gr. MSE og má beintengja ákvæði það við trúfrelsið 

sem og önnur ákvæði MSE, en að hafa skoðanir og tjá sig fellur mjög nálægt frjálsri hugsun. 

Skoðana- og tjáningarfrelsi getur runnið svolítið saman, manni er frjálst að hafa skoðanir, 

einnig að tjá sig. En einstaklingur hefur að öllum líkindum myndað sér einhverja skoðun áður 

en hann tjáir sig um hana, skoðun er þá náin hugsanafrelsi 9. gr. MSE. Mannréttindadómstóll 

Evrópu hefur bent á að lýðræði þrífist á tjáningarfrelsi, sem felst í að leysa megi vandamál og 

ágreining með samræðum og án valdbeitingar.99 Tjáningarfrelsið gæti takmarkast við ákveðnar 

skoðanir. Trúarlegt skoðana- og tjáningarfrelsi er heimilt að takmarka skv. 2. mgr. 10. gr. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur byggt á þremur skilyrðum 2. mgr. við mat á takmörkunum 

á tjáningarfrelsinu, þau eru að takmarkanir í lögum verði að vera skýrar, takmarkanirnar verða 

að vera með þeim hætti að þær stefni að markmiðum um þjóðaröryggi, almannaheill, heilsu 

o.fl., eins þarf takmörkunin að vera nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.100 MDE skýrði meginrök 

tjáningarfrelsis í máli MDE Handyside gegn Bretlandi nr. 5493/72, í dómnum segir: 

„Tjáningarfrelsi er einn af hornsteinum [lýðræðislegs] þjóðfélags, eitt af skilyrðum fyrir 

framþróun þess og að hver og einn geti þroskast. Að teknu tilliti til 2. mgr. 10. gr., þá á frelsi 

þetta ekki einungis við „upplýsingar“ eða „hugmyndir“ sem falla í góðan jarðveg eða sem 

litið er á sem meinlausar eða þýðingarlitlar heldur einnig um þær sem móðga, valda hneyksli 

eða fara fyrir brjóstið á ríkinu eða einhverjum hluta þjóðarinnar. Þetta eru kröfur 

fjölhyggjunnar, umburðarlyndisins og víðsýninnar sem einkennir „lýðræðislegt 
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þjóðfélag“.“101 Mál þetta varðar umdeilda skólabók, en skýring dómsins á við tjáningarfrelsi 

almennt og má auðveldlega sjá tengingu við trúfrelsið, t.d. að boða trú þarf ekki endilega að 

falla í góðan jarðveg eins og í máli Kokkinakis hér ofar. 

 

4.4. Trúfrelsi stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 hefur að geyma helstu grundvallarreglur 

stjórnskipulags ríkisins. Lagaákvæði hennar ganga almennum lögum framar og nýtur 

stjórnarskráin meiri verndar en almenn lög.102  

Mannréttindakafli stjskr. kom inn með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, ákvæðunum svipar til 

ákvæða MSE og ber að túlka þau með tilliti til þeirra ákvæða. Ákvæði um trúfrelsi er ekki í 

mannréttindakafla stjskr. enda hefur ákvæðið verið í stjórnarskránni síðan stjórnarskráin frá 

1874 tók gildi, þá í 46. gr. skv. fyrirmynd 81. gr. dönsku stjórnarskrárinnar frá árinu 1849. 

Hljóðaði 46. gr. svo: „[Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim 

hætti, sem bezt á við sannfæringu hvers eins, þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er 

gagnstætt góðu siðferði og allsherjar reglu].“ ákvæðið var tekið óbreytt í stjórnarskrána árið 

1920 og 1944.103 Orðalaginu var breytt með stjórnskipunarlögunum frá 1995 og er í dag í 63. 

gr. stjskr. og hljóðar svo: „Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við 

sannfæringu hvers og eins. Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðu siðferði 

eða allsherjarreglu.“ Um var að ræða orðalagsbreytingu en ekki efnislega breytingu á 

ákvæðinu, orðalagsbreytingin var til þess að orðalag yrði almennt og gæfi frekar til kynna að 

frelsið væri viðtækara en svo að aðeins væri heimilt að velja þjóðkirkju eða annan söfnuð 

guðsdýrkenda.104 

Ákvæðið tekur því til þess sem heimilt er og óheimilt, en orðalag þess mjög vítt og býður upp 

á túlkun líkt og ákvæði MSE, einstaklingur má trúa, tilheyra trúfélagi eða standa utan þess án 

aðgreiningar. Fræðimenn hafa litið svo á að trúfrelsi sé skipt í þrjár aðskildar grundvallarreglur, 
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http://stjornlagarad.is/servlet/file/Greinarger%C3%B0+me%C3%B0+mannr%C3%A9ttinda%C3%A1kv%C3%A6%C3%B0i+stj.skr.+1995.pdf?ITEM_ENT_ID=33078&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=98
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í fyrsta lagi það sem kallast innri trú, sem engar takmarkanir mega á vera, er það frelsi manna 

til frjálsrar hugsunar, samvisku og trúar. Það er þetta innra með manninum, sem gerist í huga 

hans. Í öðru lagi er það réttur manna til að skipta um hugsun, trú eða sannfæringu. Í þriðja lagi 

það sem kallast ytri trú og felst í frelsi til að rækja trú sína eða sannfæringu.105 Frelsið felur í 

sér, rétt til að stofna og iðka trú skv. eigin sannfæringu, að borgaraleg réttindi séu ekki bundin 

við ákveðin trúarbrögð eða trúfélög og að einstaklingum sé ekki gert að greiða í trúfélög sem 

þeir ekki eru aðilar að. Þá er einnig talið að trúfrelsi feli í sér rétt foreldra til að ákveða menntun 

og fræðslu barna sinna í samræmi við trú eða lífsskoðun foreldra.106 Að börn eigi rétt til 

menntunar er tekið til í 2. gr. 1. samningsviðauka við MSE og í síðar málslið þeirrar greinar 

segir að það er skylda hins opinbera að virða rétt foreldra til að tryggja að menntun og fræðsla 

sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra, orðalag er almennt og því mjög víðtækt. Menntun 

og fræðsla barna er á ábyrgð foreldra og er það því réttur þeirra að hið opinbera virði rétt 

þennan, en mikilvægt er að túlka ákvæði þetta í samræmi við önnur ákvæði MSE.107 Ekki hefur 

reynt á þetta fyrir íslenskum dómstólum en fastlega má gera ráð fyrir, sérstaklega í ljósi þess 

að tekið er fram að túlka skuli mannréttindaákvæði stjskr. í samræmi við MSE, að niðurstaðan 

yrði sú sama eða samkynja og í dómi MDE í máli Folgerø o.fl. gegn Noregi nr. 15472/02. 

Tekist var á um hvort kristnifræði í grunnskóla gengi gegn frelsi foreldra til að ráða menntun 

barna sinna hvað trúarbrögð varða. Málið höfðuðu foreldrar barna sem þótti 

trúarbragðafræðsla í skóla ganga gegn þeirra lífsskoðun, fagið var innleitt árið 1997, en fyrir 

þann tíma var í boði kristnifræði eða lífskoðun. Sameining á þessum fögum var til að sameina 

nemendur allra trúar- og lífsskoðunarhópa. Í faginu var mikil áhersla lögð á kristnifræði, því 

sú trú á stóran sess í norskri sögu. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að með því að kenna 

þetta fag sem skyldu væri gengið gegn 2. gr. 1. samningsviðauka MSE. Norska ríkið breytti 

umræddu fagi í kjölfarið í kristni-, trúarbragða- og lífsskoðun og var áherslan á kristni fjarlægð. 

Almenn trúarbragða- og lífsskoðunarfræðsla er þá í lagi og brýtur ekki gegn frelsi foreldra til 

að ráða menntun barna sinna. Sambærilegt fyrirkomulag er í Íslenskum grunnskólum, en 

trúarbragðafræðsla er ætluð að auka skilning barna á ríkjandi trúarbrögðum og ólíkum 

                                                 
105 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 326 
106 Stjórnarráðið. (2007). Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Sótt 7. febrúar 2019 af 
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf  
107 Björg Thorarensen (ritstjóri.). (2017). Mannréttindasáttmáli Evrópu meginreglur, framkvæmd og áhrif á 
íslenskan rétt. Bls. 507-508 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf
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trúarhefðum með umburðarlyndi og víðsýni, er sú kennslugrein undir samfélagsgreinum, ásamt 

sögu, siðfræði, lífsleikni og þjóðfélagsfræði.108 

Börn eru skráð í sama trúfélag eða lífsskoðunarfélag eða utan félags og foreldrar þess sem eru 

í hjúskap eða skráðri sambúð við fæðingu þess, séu foreldrar ekki í sama félagi en í hjúskap 

eða skráðri sambúð taka þau sameiginlega ákvörðun um skráningu barnsins. Þá er barn skráð í 

sama félag eða utan og það foreldri sem hefur forsjá með því, séu foreldrar ekki í hjúskap eða 

skráðri sambúð við fæðingu þess. Þá getur einstaklingur sem náð hefur 16 ára aldri tekið 

ákvörðun um úrsögn eða inngöngu í skráð trúfélag skv. 8. gr. laga um skráð trúfélög og 

lífsskoðunarfélög nr. 108/1999. Það má því segja að trúfrelsi barna sé takmarkað fram að 16 

ára aldri og er háð vilja foreldra þess. 

Trúfrelsisákvæðið gildir um alla borgara landsins sem búa löglega þar, óháð ríkisborgararétti. 

Ekki er skylda að skrá trú- eða lífsskoðunarfélag lögformlega, en hinsvegar má ekki skrá félag 

sem er í þeim tilgangi að kenna eða fremja eitthvað sem er gagnstætt góðu siðferði eða 

allsherjarreglu. Trúfrelsið nær til einstaklinga og trúfélaga, trúfrelsi felur í sér jafnræði manna 

að velja sér trú og skoðun og að þeim verði ekki mismunað vegna þess. 

Ákvæði 64. gr. stjskr. fylgir í beinu framhaldi um að ekki má taka af einstaklingi borgaralegan 

eða þjóðlegan rétt vegna þeirra trúarbragða sem hann iðkar, en sá aðili má heldur ekki, vegna 

iðkunar trúar sinnar, víkja undan almennri þegnskyldu. Eins er öllum frjálst að standa utan 

trúfélaga og þar af leiðandi ekki greiða félagagjöld til þeirra. Borgaraleg réttindi manna mega 

því ekki skerðast vegna þess að aðili er skráður í ákveðið trú- eða lífsskoðunarfélag eða stendur 

utan þess, t.d. með því að takmarka erfðarétt eða heimild manna til að ganga í hjúskap. 

Fræðimenn telja þó að einhver sveigjanleiki sé á skyldum manna, að einstaklingur mætti ekki 

víkja sér undan borgaralegum skyldum vegna trúar sinnar.109 Ákvæði um heimild til að standa 

utan trúfélags og greiðslu félagsgjalda eða sóknargjalda þurfa vart nánari skýringar. 

Tjáningarfrelsi 73. gr. stjskr. er nátengt trúfrelsisákvæðunum, er þeirri grein ætlað að tryggja 

rétt manna til frjálsra skoðana og sannfæringar og svipar til 10. gr. MSE. Tjáningarfrelsið felst 

í því að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar, að öllum sé frjálst að láta í ljós skoðanir 

sínar. Sá sem lætur í ljós skoðanir sínar getur þurft að svara fyrir þær fyrir dómi ef þannig 

                                                 
108 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar. Bls. 196 
109 Stjórnarráðið. (2007). Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Sótt 7. febrúar 2019 af 
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf  

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf
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stendur á. Aðeins má takmarka tjáningarfrelsið með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

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

 

4.5. Samantekt 

Trúfrelsi er réttur til trúar eða trúleysis og allt þar á milli, það á sér langa sögu en í dag telst 

trúfrelsi telst til mannréttinda og grundvallarréttinda hvers einstaklings. Fyrsta heimild um 

trúfrelsi er réttindaskrá frá árinu 539 fyrir Krist en upphaf mannréttinda í lögum eins og þau 

eru í dag má rekja til réttindayfirlýsingar nýlendubúa í Norður-Ameríku árið 1776. 

Mannréttindi eru þó ekki lögfræðileg í grunninn, vissir eru þeirrar skoðunar að þau hafi orðið 

til út frá mannlegri skynsemi og samvisku og stemmir það ágætlega við skoðanir þeirra sem 

segja þau byggja á náttúruréttarkenningum heimspekinga sem aðhylltust skynsemishyggju og 

upplýsingu, hugmyndina um að allir menn séu fæddir frjálsir. 

Trúfrelsið er mikilvægt frelsi, bæði í sjálfu sér og sem mannréttindi, og mannréttindi eiga að 

tryggja trúfrelsi. Þetta eru réttindi sem eiga að ríkja í aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna sem 

og auðvitað Evrópusambandslöndunum og eins og rakið er hér að ofan eru ákvæði um þau 

orðuð með mjög svipuðum hætti í öllum samningum, sáttmálum og lögum og hafa öll þau 

ákvæði sama markmið. Ákvæði um trúfrelsi hefur verið í íslensku stjórnarskránni síðan 1874 

og er eftir breytingu 1995 mjög vítt og býður upp á túlkun líkt og ákvæði MSE. 

Mannréttindakafli stjskr. kom inn árið 1995 og tjáningarfrelsið er verndað í 73. gr. hennar. 

Trúfrelsisákvæði eru almennt það víð að orðið getur skörun á hagsmunum einstaklinga út frá 

sömu réttindum, er það vegna þess að ákvæðið þarf að vera það sveigjanlegt og það víðtækt að 

það nái til allra trúarbragða, minni sem stærri, nýrra og gamalla, sem og vernda þá sem kjósa 

að standa utan trúarbragða. Mikilvægt er, eins og mögulegt er, að við úrlausn mála sé leitast 

við að komast hjá flóknum og óviðeigandi trúfræðilegum túlkunum, að beitt sé viðeigandi 

lögum í hverju máli. Trúfrelsi er líka tvíhliða, annarsvegar rétturinn að trúa og hinsvegar 

rétturinn að trúa ekki. Er þá nauðsynlegt að lög verndi alla einstaklinga og hægt sé að leysa úr 

málum sem upp koma á þann hátt að sem minnst takmörkun verði á frelsi manna.  

Sjálft frelsið til að trúa, hafa skoðun, innri rétt einstaklings, er ekki hægt að takmarka, en réttinn 

til að iðka trú og láta í ljós skoðanir er hægt að takmarka. Dómadæmin hér að ofan sýna að 

frelsisákvæðið er það vítt og takmarkanirnar það þröngar að réttur einstaklingsins virðist vel 
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tryggður með núverandi sáttmálum og lögum, og hvernig þeim er framfylgt í túlkunum og 

dómum. 
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5. Takmörkun á trúfrelsi 

Líkt og fram hefur komið er trúfrelsi eitt af mikilvægustu grundvallarmannréttindunum 

einstaklinga og ein af undirstöðum lýðræðisþjóðfélags. Þegar skerða á þessi réttindi þarf að 

gæta þess að heimild sé fyrir takmörkun, einnig þarf að gæta jafnræðis og meðalhófs. Það er 

almenn regla, þegar skerða á réttindi og frelsi einstaklinga að lög séu skýrð þröngt, en það felur 

í sér að ákvæði séu á engan hátt skýrð rýmra en skv. orðanna hljóðan.110 Í þessum kafla verður 

fyrst fjallað um jafnræði og meðalhóf, það eru reglur sem þarf að hafa með í för þegar takmarka 

á réttindi einstaklinga. Þar á eftir verður fjallað um þær takmarkanir á trúfrelsi sem 

lagaheimildir eru fyrir og þau skilyrði sem þarf að uppfylla. Að lokum verður fjallað um 

trúarleg tákn, þar sem fram koma raunveruleg mál þar reynt hefur á heimild til takmarkana á 

að bera trúarleg tákn. 

 

5.1. Jafnræði 

Reglan um jafnræði og reglan um bann við mismunun er í raun sama reglan, sama markmiðið. 

Um er að ræða meginreglu sem er mjög þýðingarmikil fyrir úrlausn mála bæði hjá 

Evrópudómstólnum og mannréttindadómstólnum, sem og öllum stjórnvöldum sem ákvörðun 

taka um hagi manna.111 Reglan er það þýðingarmikil og viðurkennd að ekki hefur allstaðar þótt 

ástæða til að lögfesta hana, reglan var til að mynda ekki lögfest í stjskr. fyrr en 

mannréttindakafla var bætt við hana árið 1995. Jafnræðisreglan, og bann við mismunun hvað 

mannréttindi varðar, er umfangsmikil og má finna ákvæði í öllum mannréttindasamningum 

sem Ísland er aðili að.112 Jafnræði felst í að lög eigi að vernda alla jafnt og tryggja öllum 

mannréttindi óháð stöðu. Að sambærileg mál fái sambærilega meðferð og að ósambærileg mál 

fái ekki sambærilega meðferð. 

Í íslenskum sem og evrópskum rétti er jafnræðisreglan ein helsta undirstaða stjórnskipan og er 

mikilvægi hennar fólgið í að vera almenn leiðbeiningarregla um bann við mismunun. Hefur 

þannig 65. gr. stjskr. leiðbeiningargildi við lagasetningu, skýringu laga, þar á meðal 

mannréttindaákvæða. Reglan hefur því mikið gildi þegar skýra á lögin um hvernig heimilt er 

að takmarka réttindi. Jafnræðisregluna er að finna í ýmsum mannréttindasamningum sem flest 

lönd í Vestur-Evrópu eru aðilar að, má því segja að jafnræðisreglan gildi við túlkun laga þeirra 

                                                 
110 Davíð Þór Björgvinsson. (2013). Lögskýringar. Bls. 166-169 
111 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 119-120 
112 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 469-470 
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landa, eins eru sérsamningar á vegum Sameinuðu þjóðanna sem hafa það markmið að útfæra 

jafnræðisregluna með mjög ítarlegum hætti.113 Líkt og fram hefur komið hefur 

mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna ekki bein réttaráhrif að þjóðarétti, en markmið 

MSE var að leggja lagalegar skyldur á aðildarríkin.114 Í allri ákvörðunartöku sem áhrif hefur á 

rétt manna þarf að gæta jafnræðis, hvort sem það er takmörkun á rétti eða aukinn réttur. Heimilt 

er að takmarka þau réttindi sem eru varin í MSE, en ekki meiri takmörkun en ákvæðin leyfa, 

þ.e.a.s. skýrt þröngt. 

Ákvæði 14. gr. MSE um bann við mismunun felur í sér að óheimilt er að mismuna mönnum á 

grundvelli réttar og frelsis sem samningurinn hefur að geyma, á „grundvelli kynferðis, 

kynþáttar, litarháttar, tungumáls, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 

þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu.“ Orðalag 

ákvæðisins er það víðtækt að það á að ná til allra óháð mögulegri stöðu. Á ákvæði þetta við 

eins og önnur þegar stjórnvald á samskipti við eða tekur ákvörðun í máli einstaklings. Ákvæðið 

er þó bundið við aðrar efnisreglur MSE, gildir því aðeins um þau réttindi og frelsi sem MSE 

veitir. Reglan um jafnræði er regla sem oft er vísað til samhliða öðrum ákvæðum. 

Jafnræðisreglu stjskr. má finna í 65. gr. um að allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leiti. Þá skulu konur og karlar njóta jafns réttar 

í hvívetna skv. 2. mgr. Orðalagið „… stöðu að öðru leyti …“ er það víðtækt að hver sá sem 

telur brotið á rétti sínum á að geta borið fyrir sig grein þessa, það er; ekki er um tæmandi 

talningu að ræða, um hvernig ekki megi mismuna, heldur eiga allir að vera jafnir. 

Jafnræðisreglan var lengi talin meðal óskráðra grundvallarreglna, en var fyrst tekin inn í 

stjórnarskrána með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Jafnræðisregla stjskr. er ekki bundin við 

ákveðnar aðstæður eða tiltekið svæði, þó innan Íslands. Jafnræðisreglan leggur skyldur á ríkið, 

annarsvegar þá er ríkinu óheimilt að mismuna og hinsvegar þá ber ríkinu skylda til að grípa til 

aðgerða til þess að koma í veg fyrir mismunun. Jafnræðisregluna má finna í fleiri lögum en er 

þá bundin við tiltekin svæði eða aðstæður, svo sem 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en regla 

sú nær aðeins til úrlausnar mála hjá stjórnvöldum. Reglan er einnig víðtækari en 14. gr. MSE 

að því leyti til að regla stjskr. er ekki bundin við önnur ákvæði stjskr.115  

                                                 
113 Alþt. 1994. Þskj. 398, 297. mál, 118. löggjafarþing 
114 Alþt. 1993. Þskj. 105, 102. mál, 117. löggjafarþing 
115 Stjórnarráðið. (2007). Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Sótt 7. febrúar 2019 af 
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-
media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf  

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf
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5.2. Meðalhóf 

Meðalhófsreglan er einnig meginregla og bera að beita við ákvörðun þar sem réttindi 

einstaklinga eru takmörkuð. Reglan felur í sér að finna jafnvægi milli ólíkra hagsmuna og 

takmarkana á réttindum sem lög vernda, svo sem ákvæði MSE og mannréttindaákvæði 

stjskr.116 

Heimild til takmörkunar á trúfrelsi 63. gr. stjskr. felur ekki í sér upptalningu, heldur aðeins að 

ekki megi kenna eða fremja neitt sem er gegn góðu siðferði eða allsherjarreglu. Er það hlutverk 

dómstóla að leysa úr deilu um hvað er gott siðferði eða hvort eitthvað sé gegn allsherjarreglu. 

Meðalhófsregluna má finna víða, t.d. má finna hana í 5. gr. TEU og þá sérstaklega í bókun 2 

um beitingu nálægðarreglunnar og meðalhófsreglunnar. Meðalhófsreglan er ekki sérstaklega 

tekin fram í MSE en hefur birst í dómaframkvæmd,117 sem og fela þær heimildir sem eru í 

sáttmálanum til takmörkunar á réttindum í sér að beita þurfi meðalhófsreglunni. Það sama gildir 

um ákvæði stjskr. enda er takmörkun á réttindum manna háð því að takmörkun sé nauðsynleg 

í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Reglan um meðalhóf hefur verið lögfest í 12. gr. ssl. reglan felur í sér þrennt; að efni 

ákvörðunarinnar sé til þess fallið að ná því markmiði sem stefnt er að, í öðru lagi að ef fleiri en 

ein leið er fær að valið sé vægasta úrræðið og að síðustu að gætt sé hófs við beitingu úrræða.118 

 

5.3. Heimildir til takmörkunar  

Trúfrelsi einstaklinga má takmarka að því marki sem lög leyfa. Mælt er fyrir um í 2. mgr. 9. 

gr. MSE: „Frelsi manna til að rækja trú sína eða sannfæringu skal einungis háð þeim 

takmörkunum, sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 

almannaheilla, til verndar allsherjarreglu, heilsu manna eða siðgæði eða rétti og frelsi“. Það 

er ljóst að trúfrelsið megi ekki takmarka nema með lögum, það þurfa því að vera lagafyrirmæli 

sem segja til um hvernig megi takmarka frelsið. Lögin þurfa að vera í réttmætum tilgangi, þurfa 

að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Ekki er nákvæm skýring á því hvað felst í 

lýðræðislegu þjóðfélagi, er það vegna þess að tímar og viðmið eru breytileg.  

                                                 
116 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 109-110 
117 Alþt. 1993. Þskj. 105, 102. mál, 117. löggjafarþing 
118 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 147 
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Heimildir til að takmarka þau réttindi sem MSE veitir mótast af tveimur grunnreglum, það er 

að takmörkun sé skv. þeim skilyrðum sem í hverju ákvæði segir og í öðru lagi leiðir heimildin 

af 18. gr. MSE um að takmarkanir á réttindum skulu ekki vera í neinum öðrum tilgangi en mælt 

er fyrir um. Takmarkanir heimildarinnar eru ólíkar eftir ákvæðum en í grunninn þurfa heimildir 

að vera skv. lögum, stefna að lögmætu markmiði og nauðsynlegar í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Orðalag ákvæða um heimild til takmörkunar er þannig að það veitir töluvert svigrúm, og því 

ekki alltaf hægt að skýra skv. orðanna hljóðan. Lög sem mæla fyrir um takmörkun fela í sér 

þrennt skv. dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins, í fyrsta lagi að takmörkunin eigi sér 

lagastoð í landsrétti viðkomandi ríkis, í öðru lagi að lögin séu aðgengileg, svo einstaklingur 

geti lesið þau eða vitað af þeim, í þriðja lagi að lögin séu það skýr að einstaklingur geti gert sér 

grein fyrir afleiðingum ef hegðun er gegn lögum. Takmörkun á réttindum þarf að vera í 

lögmætu markmiði, lögmætt markmið til að takmarka trúfrelsi er vegna einhvers sem 

nauðsynlegt er til verndar allsherjarreglu, verndar heilsu manna eða siðgæði eða rétti og frelsi. 

Takmörkun þarf að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi, þá kemur til mat um hversu rík 

sú þörf er fyrir samfélagið og að ekki sé gengið lengra við takmörkun en þörf krefur.119 MDE 

beitir dýnamískri skýringu og lítur á sáttmálann sem lifandi tæki sem þróast í takt við breytingar 

í aðildarríkjunum og í alþjóðlegri samvinnu, þannig er verið að skýra ákvæði MSE við þær 

aðstæður sem eru uppi á hverjum tíma fyrir sig en ekki þær aðstæður sem voru uppi þegar 

sáttmálinn var samþykktur. Þannig er leitast við að skýra ákvæði MSE samhliða þeim 

breytingum sem orðið hafa í samfélaginu og út frá því markmiði sem ákvæðin hafa. 

Það er ekki hlutverk MDE að skýra inntak reglna í aðildarríkjum, heldur þurfa ríki að setja 

reglur sem eðlilegar eru til að tryggja þau réttindi sem ákvæði MSE veita og þær reglur geta 

verið ólíkar milli aðildarríkja, en stefna þó að sama markmiði. Líta þarf til þess hverju sinni 

hvað falli undir þessa reglu, eins er ekki sama túlkun í öllum ríkjum enda skiptir miklu máli 

hver menningin er á hverjum stað, hver þolmörk eru og hvernig lög eru túlkuð og skýrð. Þó 

þarf að hafa í huga að einsleitni ríkir í lagasetningu og gera má ráð fyrir því að í sambærilegum 

málum verði sambærileg niðurstaða. Þó er það ekki alltaf svo, er það vegna þess að einsleitnin 

á ekki við um öll lög og ríkin hafa vald til að setja lög og dómstólar að túlka þau. 

Dómsniðurstaða á Íslandi hefur ekki bindandi áhrif á dómstóla í Noregi. Sem og eru dómar 

mannréttindadómstóls ekki bindandi að Íslenskum landsrétti skv. 2. gr. MSE, en 

samningsaðilar hafa heitið því að hlíta endanlegum dómum dómstólsins skv. 1. tl. 46. gr. MSE. 

                                                 
119 Björg Thorarensen (ritstjóri). (2017). Mannréttindasáttmáli Evrópu meginreglur, framkvæmd og áhrif á 
íslenskan rétt. Bls. 46-48 
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Endanlegur dómur MDE er því bindandi að þjóðarétti þeirra aðila sem hver dómur fjallar um, 

en bindur hinsvegar ekki aðra aðila, en getur þó haft gildi sem fordæmi í öðru sambærilegu 

máli.120 

Eins og fram kemur í 2. mgr. 9. gr. er heimilt að takmarka trúfrelsið með lögum og þurfa þau 

að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna almannaheilla, til verndar allsherjarreglu, 

heilsu manna, siðgæðis, rétti eða frelsi. Almannaheill eru hagsmunir almennings, 

allsherjarreglur eru þau lög og reglur sem í samfélaginu eru og eru talin nauðsynleg, heilsu 

manna þarf vart að útskýra. Siðgæðisreglur eru reglur sem taka almennt á þeim gildum sem eru 

í samskiptum manna og birtast oft í meginreglum laga, þær reglur sem eðlilegar eru og almennt 

viðurkenndar. Hvað varðar rétt og frelsi er vísað í umfjöllun þessarar ritgerðar. 

Trúfrelsið er einnig varið í stjórnarskránni, líkt og fram er komið, ekki er fjallað sérstaklega 

um takmörkunarheimild, en segir í 2. ml. 63. gr. stjskr. að: „Þó má ekki kenna eða fremja neitt 

sem er gagnstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu.“ Við skýringu á ákvæði þessu hefur verið 

lögð meiri áhersla á þær takmarkanir sem hvíla á trúfélagi frekar en einstaklingum hvað 

kennslu varðar, trúfélag er þannig ekki undir verndarvæng 63. gr. stjskr. ef kennt er eitthvað 

sem gagnstætt er góðu siðferði eða allsherjarreglu. Að fremja eitthvað sem gagnstætt er góðu 

siðferði eða allsherjarreglu nær hinsvegar meira til einstaklingsins. Einstaklingur sem fremur 

glæp í trúarlegum tilgangi nýtur því ekki verndar ákvæðisins. Erfitt getur reynst að takmarka 

frelsi einstaklings til að iðka innra með sér á tiltekinn hátt, en ef iðkun eða kennsla væri gegn 

ákvæðinu myndi hvorki trúfélag né einstaklingur njóta verndar 63. gr. Ekki á takmörkun við 

starfsemi trúfélags þótt einstaka einstaklingur innan þess félags fremji glæp. Það eru því 

almannahagsmunir sem eru hin helsta takmörkun á trúfrelsi stjórnarskrárinnar og 

mannréttindasáttmála. Erfitt er að segja til nákvæmlega hvað falli undir almannahagsmuni, en 

gott siðferði og allsherjarregla er breytilegt frá tíma til tíma. Það væri réttmætt að takmarka 

frelsi einstaklings til að hylja andlit vegna trúarlegra ástæðna, þegar andlit þarf að sjást t.d. á 

vegabréfi, væri þá um takmörkun vegna allsherjarreglu að ræða. Takmörkun vegna einhvers 

sem væri gegn góðu siðferði, gæti verið atburður sem ætti sér stað opinberlega og særði 

blygðunarkennd manna. 121 

 

                                                 
120 Björg Thorarensen (ritstjóri.). (2017). Mannréttindasáttmáli Evrópu meginreglur, framkvæmd og áhrif á 
íslenskan rétt. Bls. 60 
121 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 340-341 
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5.4. Trúarleg tákn 

Að bera trúarleg tákn er hluti þess réttar sem trúfrelsið veitir og eru réttindi sem falla undir ytri 

rétt þó ástæða þess að einstaklingar bera trúarleg tákn sé tengd innri trú, þá er heimilt að 

takmarka þann rétt. Takmörkun þarf að vera með þeim hætti sem fjallað hefur verið um hér að 

ofan, takmörkunin þarf að vera heimil í lögum, vegna þeirra ástæðna sem talin eru upp í MSE 

eða stjskr. Fjölmörg mál hafa ratað á borð MDE til úrlausnar þar sem einstaklingar hafa talið 

aðildarríki brjóta á rétti sínum hvað varðar trúarleg tákn, hér að neðan eru fjallað um dóma sem 

varpa ljósi á umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

Í dómi MDE Eweida og fleiri gegn Bretlandi nr. 48420/10, málið varðaði kristna konu (NE) 

sem starfaði í innritun hjá flugfélagi, NE sem var kristinnar trúar var neitað að bera kross um 

hálsinn við vinnufatnað. Vinnudómstóll í Bretlandi hafði komist að þeirri niðurstöðu að NE 

hefði ekki verið mismunað og kærði hún málið til MDE. NE starfaði sem sagt við innritun hjá 

flugfélagi og voru trúartengdir skartgripir ekki leyfðir og aðra skartgripi þurfti leyfi til að bera 

við vinnufatnað, þó voru bæði túrban og híjab leyfðir við vinnufatnaðinn og voru til slík klæði 

sem pössuðu við vinnufatnað fyrirtækisins. Vandamálið kom upp þegar vinnufatnaðinum var 

breytt og hálsmálið varð þannig að hún gat ekki borið krossinn án þess að hann sæist. Var 

henni sagt að fela eða taka niður krossinn eða fara heim, og þá ekki á launum, og gerðist það 

í þrígang frá maí til september 2006. NE var því meinað um að sýna sitt sjálf, sem kristna konu 

sem kaus að bera lítinn kross í keðju um hálsinn, á meðan vinnufélagar hennar mátti bera 

trúarleg tákn svo sem túrban og híjab og tjá þannig sitt sjálf. Í október var NE boðið 

skrifstofustarf hjá fyrirtækinu þar sem hún mætti bera krossinn. NE þáði ekki skrifstofustarfið 

og fór heim launalaus. 1. febrúar 2007 tók gildi ný stefna hjá fyrirtækinu varðandi 

starfsmannafatnaðinn og gekk hún þá inn í sitt gamla starf. NE fékk engar bætur fyrir tekjutap 

né tap á öðrum réttindum. Niðurstaða MDE var að NE hefði verið mismunað á grundvelli trúar 

skv. 9. gr. MSE og voru henni dæmdar bætur vegna þess. 

Í máli þessu hélt ástæða vinnuveitanda til að banna umrætt skart ekki vatni, en þegar var 

leyfilegt að bera híjab og túrban og því mismunun að banna kross um hálsinn. Ástæða til að 

banna það var ekki í almannaþágu, bannið náði ekki jafnt yfir alla. NE var því mismunað af 

sínum vinnuveitanda vegna þess að hún mátti ekki bera kross, á meðan aðrir starfsmenn máttu 

bera híjab og túrban. Í sama máli var tekið fyrir annað tilfelli þar sem takmörkun var heimil. 

 Í dómi MDE Eweida og fleiri (Chaplin) gegn Bretlandi nr. 59842/10, málið varðaði kristna 

konu (SC) sem starfaði sem hjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsi. SC hafði borið kross í keðju um 
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háls sér frá árinu 1971. Á vinnustaðnum var regla um að starfsfólk bæri ekki hálsfestar vegna 

öryggis sjúklinga, bæði vegna hættu á smiti og skaða. Árið 2007 var vinnufatnaði breytt, 

þannig að hálsmálið væri V laga en ekki upp í háls eins og áður var. Krossinn sem SC bar um 

hálsinn var þá sýnilegur og aðgengilegur og var hún beðin að taka af sér festina. SC neitaði 

þeirri beiðni og var flutt í aðra stöðu þar sem hún sinnti ekki sjúklingum. Um 8 mánuðum síðar 

var sú staða lögð niður og kvartaði SC þá til dómstólsins vegna mismununar. Niðurstaða 

dómsins var að þótt mikilvægi krossins væri ekki minni fyrir SC heldur en NE í ofangreindu 

máli, þá hafði vinnuveitandi SC gilda ástæðu til að banna krossinn og var takmörkun á trúfrelsi 

hennar nauðsynlegt í lýðræðislegu samfélagi og því ekki brot gegn 9. gr. MSE.  

Sjúkrahúsið hafði í þessu tilfelli nægilega ástæðu til að banna skart hjá hjúkrunarfræðingum, 

enda var það vegna öryggis sjúklinga og skýrir það einnig að ekki er mismunun vegna trúar 

það að konan gat unnið starf innan sjúkrahússins sem ekki fælist í umönnun og þá borið 

krossinn. Konunni hafði verið gefinn sá kostur að bera spjald með krossi á við vinnufatnað sem 

hún þáði ekki, sjúkrahúsið hafði þannig reynt að komast til móts við hana um að hún mætti 

bera trúarlegt tákn en ekki men um hálsinn. Í máli þessu var vísað til þess að takmörkun væri 

nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

Af þessum tveimur tilvikum er ljóst að mikill munur er á takmörkunum og hvenær þær eru 

lögmætar. Vegna þess hve tákn sem einstaklingur kýs að bera trúar sinnar vegna eru 

missjáanleg er mikilvægt að þegar að takmörkun kemur að sé ekki gerður greinarmunur á hve 

áberandi táknið er. Ræðst það einmitt af því hvort takmörkun sé heimil hvort um raunverulega 

mismunun sé að ræða, hvort takmörkun sé í almannaþágu eða vegna gildra ástæðna, sem 

málefnaleg sjónarmið eru fyrir. 

Nokkur Evrópulönd hafa lagt bann við að hylja andlit sitt með klæðnaði sem hylur andlitið allt 

eða að mestu, bann þetta er í daglegu tali kallað búrkubann, bannið á þó við um allt sem hylur 

andlit, hvort sem um sé að ræða búrku, níkab, grímu, málningu eða annað sem hylur eða breytir 

andliti. Bannið á þó ekki við um nauðsynlegan öryggisbúnað við vissar aðstæður eins og 

mótorhjólahjálm, eða grímur sem notaðar eru við vinnu með hættuleg efni svo eitthvað sé nefnt. 

Búrkubann hefur mest áhrif á þær konur sem aðhyllast íslam sem kjósa að bera búrku eða 

níkab, ekki eru þó allar múslimskar konur sem bera þennan klæðnað, mjög algengt er að þær 

beri höfuðslæður eins og tjador eða híjab, líkt og fram er komið. Bann sem þetta hefur verið 

mjög umdeilt og mikill fréttaflutningur er og hefur verið um hvert tilfelli sem svona bann hefur 

verið samþykkt og afleiðingar þess og réttmæti. Deilur um hvort bannið brjóti á rétti kvenna, 

þá brot á jafnræði, og hvort það sé brot á trúfrelsi. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur slegið 
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því föstu að bann þetta brjóti ekki á trúfrelsi 9. gr. MSE.122 Niðurstaðan er þó ekki bindandi 

fyrir aðra en málsaðila hverju sinni, en álykta má að önnur mál færi á sama veg, vegna sama 

rökstuðnings. 

Frakkland var fyrsta landið til að banna andlitshulu, fyrst í skólum landsins árið 2004 með 

lögum loi n° 2004-228, bannið var víkkað út og náði til banns á öllum almennum vettvangi 

árið 2011 með lögum loi n° 2010-1192.123 Belgía fylgdi fast á eftir og bannaði búrku og níkab 

á almannafæri með lögum árið 2011, í Hollandi tóku í gildi lög árið 2015 þar sem bannað var 

að bera búrku og níkab í skólum, á sjúkrahúsum og í almenningssamgöngum, einnig er bannað 

að hylja andlit á stöðum þar sem nauðsynlegt er að geta auðkennt sig. Búlgaría bannaði 

klæðnað sem hylur andlit alveg eða að mestu á almannafæri árið 2016, árið 2017 gekk í gildi 

bann í Þýskalandi þar sem ekki er heimilt að klæðast búrku eða níkab við akstur ökutækis, 

einnig er hermönnum og forsætisráðherra óheimilt að hylja andlit sitt. Í Austurríki tóku gildi 

lög árið 2017 sem banna andlitshulur á almannafæri, bannið nær einnig til háskóla, dómssala 

og almenningssamgangna.124 Í Danmörku voru sett lög um bann við að hylja andlit á 

almannafæri, í ágúst 2018 með lögum um breytingu á refsilögum þar í landi.125  

Í dómi MDE, S.A.S. gegn Frakklandi nr. 43835/11, málið varðaði múslimska konu (S.A.S.) 

sem taldi lög (loi n° 2010-1192) ganga gegn 3., 8., 9., 10., 11. og 14. gr. MSE, en lögin banna 

að andlit sé hulið á almannafæri. S.A.S. sem kaus að ganga með búrku og níkab var því með 

gildistöku laganna óheimilt að bera þann klæðnað á almannafæri. Daginn sem lögin tóku gildi 

sendi S.A.S. fyrirspurn til MDE varðandi lög þessi og hvort þau brytu gegn ákvæðum MSE. 

S.A.S. gekk hvorki með búrku né níkab daglega heldur kaus að gera það á vissum tímapunktum, 

tímapunktum þegar hún vildi vera nátengdari trú sinni. Hún mótmælti því ekki að við vissar 

aðstæður væri nauðsynlegt að sýna andlit sitt til að auðkenna sig. Rök Frakklands fyrir 

lagasetningunni voru að lagasetningin var nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi í þágu 

allsherjarreglu, heilsu og siðgæðis og til að vernda réttindi og frelsi annarra. Sérstaklega var 

tekið fram um virðingu fyrir jafnrétti karla og kvenna, virðingu fyrir mannlegri reisn og 

virðingu fyrir lágmarkskröfu þess að lifa saman í samfélagi. Niðurstaða dómsins var að bann 

við að hylja andlit bryti ekki gegn umræddum ákvæðum MSE og væri nauðsynlegt til að lifa 

                                                 
122 S.A.S. gegn Frakklandi nr. 43835/11  
123 Ferrari,A. og Pastorell,S. (2013). The Burqa Affair Acrosse Europe. Bls. 8 
124 SVT nyheter. (2018). De här europeiska länderna har infört förbud mot niqab och burka. Sótt 27. febrúar 
2019 af https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-har-landerna-har-infort-forbud-mot-burka-och-niqab  
125 LOV nr. 717 af 08/06/2018 (Tildækningsforbud) 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-har-landerna-har-infort-forbud-mot-burka-och-niqab
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saman á samræmdan hátt við lögin. Dómurinn féllst ekki á rök Frakklands um að lögin væru 

nauðsynleg vegna jafnræðis eða mannlegrar reisnar. 

Niðurstaða dómsins tekur því tillit til þess að nauðsynlegt sé að sýna andlit á almannafæri sem 

þátt í því að lifa saman í samfélaginu, að sýna andlit er ekki aðeins nauðsynlegt í því samfélagi 

heldur er það hluti af menningu og siðferði í Frakklandi. 

Tvö sambærileg mál rötuðu á borð MDE vegna búrkubannsins í Belgíu, mál Oussar gegn 

Belgíu nr. 37798/13 og Dakir gegn Belgíu nr. 4619/12, var þeim báðum vísað frá dómi. 

Þegar á botninn er hvolft snýst bann um að bera klæði sem hylur andlit ekki um að takmarka 

rétt einstaklings til að klæðast tilteknu klæði í trúarlegum tilgangi, heldur að andlit, sem er 

auðkenni einstaklings, sé sjáanlegt þar sem almenningur kemur saman. Að andlit sé sjáanlegt 

auðkenni einstaklings á almannafæri er mikilvægt í lýðræðislegu þjóðfélagi, eða hefur það 

mikilvæga vægi í þeim löndum sem slíkt bann hefur verið sett í lög. Vegna þess að slík lög 

hafa ekki verið sett í öllum ríkjum, þá má álykta að ekki séu sömu áherslur alstaðar um að 

andlit verði að sjást, eða þá að í þeim löndum sem ekki hefur verið sett á slíkt bann að þar eru 

fá eða engin tilfelli þess að konur beri búrkur eða níkab og því ekki farið að reyna á sömu atriði. 

Þá hafa fleiri lönd þær reglur að heimilt sé að banna vissan klæðnað eða tákn á afmörkuðu 

svæði, í Svíþjóð er heimilt að ganga með búrku og níkab, þó mega skólar banna nemendum að 

ganga með búrku eða níkab á skólatíma. Ekki er um að ræða almennt bann, heldur verða 

kennarar og nemendur að finna leið sem virkar, ef kennari nær ekki til nemanda vegna þess að 

nemandinn er í klæðnaði sem hylur andlit, þá þarf að breyta því. Eins þarf við vissa kennslu 

öryggisins vegna að takmarka klæðnað sem getur t.d. fests í vélum. Nemendur þurfa að 

auðkenna sig þegar þess er óskað og við töku prófa.126  

Vissar borgir hafa bannað búrkur og níkab þótt það sé ekki í landslögum, t.d. Barcelona sem 

var fyrsta borgin á Spáni til að banna búrku á almannafæri.127 Á Ítalíu hefur verið bannað að 

hylja andlit á almannafæri síðan árið 1975, en búrka og níkab voru þar undanskilin. Nýlega 

hafa einstakar borgir þar í landi bannað búrku og níkab á almannafæri.128 Óumdeilt er að 

einstaklingar sem bera klæði sem hylur andlit þurfa að sýna andlit á stöðum þar sem 

auðkenningar er krafist, líkt og við landamæragæslu, viðskipti í banka, sjúkrahúsi o.fl., óháð 

hvort leyfilegt eða bannað sé að hylja andlit í því landi. Á Íslandi þar sem ekki er bann við að 

                                                 
126Skolverket. (2012). Elever med heltäckade slöja i skolan. Bls. 5  
127 BBC news. (2010). Barcelona to ban Islamic veils in some public spaces. Sótt 27. febrúar 2019 af 
https://www.bbc.com/news/10316696 
128 Ferrari, A. og Pastorell, S. (2013). The Burqa Affair Acrosse Europe. Bls. 38-39 

https://www.bbc.com/news/10316696
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ganga með búrku þá er nauðsynlegt að sýna auðkenni sitt, við landamæraeftirlit til dæmis er 

nauðsynlegt að vera með gild ferðaskilríki skv. 7. gr. reglugerðar um för yfir landamæri nr. 

866/2017 sbr. 14. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016,129 eins er útlendingum skylt að veita 

aðstoða við að upplýsa hverjir þeir eru skv. 1. mgr. 108. gr. útlendingalaga. Sambærileg lög og 

reglur má finna í öðrum Evrópulöndum.  

Það er heimilt að ganga með búrku eða annað klæði sem hylur andlit á Íslandi, þótt ekki sé 

hefð fyrir því. Þó er lögreglu heimilt skv. 3. tl. 15. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 að banna að 

maður breyti andliti sínu eða hylji það að hluta eða öllu, við óspektir á mótmælafundi, í 

kröfugöngu eða annarri slíkri samkomu. 

Umræða var tekin á Alþingi í janúar 2011 um hvort rétt væri að banna búrku á Íslandi, var það 

vegna fyrirspurnar þingmanns sem þótti ekki búrka samræmast íslensku samfélagi eða íslensku 

samfélagsmynstri.130 Í ræðu þingmanns var vísað til viðtals við félagsfræðinginn Amal 

Tamimi, sem er á þeirri skoðun að banna eigi búrku á Íslandi, að Íslendingar eigi að læra af 

þeim mistökum sem nágrannaþjóðir hafa lent í við aðlögun innflytjenda í samfélaginu. Hún er 

þeirrar skoðunar að búrkan sé ekki hluti af íslam, heldur sé hluti af hefðum og menningu 

karlaveldisins.131 Þessu var afdráttarlaust hafnað af hálfu annarra þingmanna og ráðherra. 

Sjónarmiðin voru að bann sem slíkt leysti ekki vanda og myndi jafnvel einangra konur enn 

frekar, að það væri ekki ríkisvaldsins að ákveða klæðaburð annarra, að ríkið ætti ekki að kúga 

fólk í að snúa frá trú sinni.132 Álykta má að viðhorf og umræða getur breyst þegar málið er farið 

að fjalla um einstaklinga en ekki eitthvað sem mögulega gerist í framtíðinni, þar sem það er 

ekki í Íslenskri menningu eða siðum að hylja andlit. 

Búrkubannið er sú takmörkun á trúfrelsi sem hefur verið fyrirferðamest að undanförnu og er 

vissulega eldfimt umræðuefni og mörg misjöfn sjónarmið sem koma við sögu, deilur á borð 

við hvort klæði þessi séu trúarleg eða ekki, deilt er um hvort konur séu kúgaðar til að klæðast 

þeim eða hvort um sé að ræða val kvenna. Deilur um hvort það sé ríkisins að setja boð og bönn 

um klæðaburð og svo lengi má telja. Sú staðreynd að á vissum svæðum hafa konur ekkert val 

um hvort þær klæðist búrku eða ekki hefur vissulega áhrif á sjónarmið margra, eins jafnvel þó 

svo virðist sem þær velji það, konur sem segjast kjósa sjálfar að ganga í slíku plaggi, þá hefur 

komið í ljós að þær eru þvingaðar til þess af fjölskyldumeðlimum þó þær þori ekki að segja 

                                                 
129 Hér eftir útlendingalög 
130 Alþt. 2011, Þskj. 286, 252. mál á 67. fundi, 139. löggjafarþing 
131 Mbl.is. (2010). Á að banna búrkur á Íslandi? Sótt 26. mars 2019 af 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1358363/  
132 Alþt. 2011, Þskj. 286, 252. mál á 67. fundi, 139. löggjafarþing 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1358363/
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það. En svo eru vissulega konur sem eru harðar á því að þær kjósi sjálfar að ganga með búrku 

og berjast fyrir þeim rétti. Ekkert eitt svar er á reiðum höndum, en andlit er og verður auðkenni 

einstaklinga og verður hvert ríki fyrir sig að ákveða hvað gera skal á hverjum stað og þá hvaða 

hagsmunir eru í húfi. Helstu rökin fyrir banni er að auðkenni sé mikilvægt í almannaþágu og 

hluti af því að lifa saman í samfélaginu. Bannið er þó lögmætt þegar slíkt bann hefur verið 

lögfest og í þeim tilgangi að lifa saman í samfélagi manna. 

 

5.5. Samantekt 

Ljóst er að heimilt er að takmarka ytra trúfrelsi einstaklinga, en þá aðeins að því marki sem 

sáttmálar og lög leyfa og þurfa þau lög að vera skýr, skiljanleg og aðgengileg og við beitingu 

þeirra gætt jafnræðis og meðalhófs. Jafnræði, eða bann við mismunun, felur í sér að lög eigi að 

vernda alla jafnt og tryggja öllum mannréttindi óháð stöðu, tryggja að sambærileg mál fái 

sambærilega meðferð og að ósambærileg mál fái ekki sambærilega meðferð. Meðalhófsreglan 

felur í sér að finna jafnvægi milli ólíkra hagsmuna og takmarkana á réttindum sem sáttmálar 

og lög vernda. Meðalhófsreglan er meginregla og þó hún sé ekki sérstaklega tekin fram í MSE 

hefur hún birst í dómaframkvæmd. 

Heimildir til að takmarka þau réttindi sem MSE veitir mótast af þeim skilyrðum sem í hverju 

ákvæði segir og því að takmarkanirnar séu ekki í neinum öðrum tilgangi en mælt er fyrir um. 

Takmörkun á réttindum þarf að vera vegna einhvers sem nauðsynlegt er til verndar 

allsherjarreglu, verndar heilsu manna eða siðgæði eða rétti og frelsi og nauðsynleg í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Leitast er við að skýra ákvæði MSE samhliða þeim breytingum sem 

orðið hafa í samfélaginu og út frá því markmiði sem ákvæðin hafa. Dómaframkvæmd 

mannréttindadómstólsins sýnir að eigi lög að fela í sér takmörkun þá þurfi takmörkunin að eiga 

sér lagastoð í landsrétti viðkomandi ríkis, að lögin þurfi að vera aðgengileg og það skýr að 

einstaklingur geti gert sér grein fyrir afleiðingum ef hegðun er gegn lögum. Ríki þurfa að setja 

reglur sem eðlilegar eru til að tryggja þau réttindi sem ákvæði MSE veita og þó þær getir verið 

ólíkar milli ríkja þurfa þær að stefna að sama markmiði.  

Trúfrelsið er varið í íslensku stjórnarskránni en ekki er fjallað sérstaklega um heimildir til 

takmörkunar, þó segir í 2. ml. 63. gr. stjskr. segir að ekki megi kenna eða fremja það sem er 

andstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu. 
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Að bera trúarleg tákn eru réttindi sem falla undir ytri rétt, enda þótt ástæða þess að einstaklingar 

bera trúarleg tákn sé tengd innri trú, þá er heimilt að takmarka þann rétt. Dómar sýna að munur 

er á takmörkunum og hvenær þær eru lögmætar. Við takmörkun er, til dæmis, mikilvægt að 

ekki sé gerður greinarmunur á hve áberandi táknið er, ræðst það einmitt af því hvort takmörkun 

sé heimil hvort um raunverulega mismunun sé að ræða, hvort takmörkun sé í almannaþágu eða 

vegna gildra ástæðna, sem málefnaleg sjónarmið eru fyrir.  

Svo kallað búrkubann hefur leitt af sér deilur um hvort bannið sé brot á trúfrelsi en 

mannréttindadómstóll Evrópu hefur slegið því föstu að svo sé ekki. Bannið snýst ekki um að 

takmarka rétt einstaklings til að klæðast tilteknu klæði í trúarlegum tilgangi, heldur um að 

auðkenni einstaklings sé sjáanlegt þar sem almenningur kemur saman, slíkt sé mikilvægt í 

lýðræðislegu þjóðfélagi, að minnsta kosti þeim löndum þar sem slíkt bann hefur verið sett í 

lög.  
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6. Mismunun á vinnumarkaði á grundvelli trúar 

Fjallað hefur verið um hvernig trú, siðferði og menning tengjast sterkum böndum, fjallað hefur 

verið um íslam og slæðuna og trúfrelsi og hvernig heimilt er að takmarka það frelsi 

einstaklings, þar með hið svokallaða búrkubann eða bann við að bera trúarleg tákn. Þegar á 

vinnumarkað er komið geta verið kröfur um vissan klæðaburð og kröfur hjá fyrirtækjum um 

ákveðið hlutleysi, það getur haft áhrif á burð trúarlegra tákna á vinnustað. Einnig hefur verið 

fjallað um jafnræði og ákvæði um bann við mismunun í MSE og stjórnarskrá. Í þessum kafla 

verður fjallað um bann við mismunun á grundvelli trúar á vinnumarkaði, tilskipun ESB um 

bann við mismunun á vinnumarkaði og afleidda löggjöf hennar, útskýrðar verða ólíkar tegundir 

mismununar, jafnframt verður stiklað á stóru um heimila mismunun í formi hæfniskrafna, að 

lokum verður fjallað um þau mál sem vöktu áhuga höfundar á ritgerðarefni þessu, hin 

svokölluðu handabandsmál, þar sem trú, menning og siðferði rekast á. 

 

6.1. TILSKIPUN 2000/78/EB 

Atvinnutilskipun 2000/78/EB133 mælir fyrir um bann við mismunun á grundvelli trúar og trúar- 

eða lífsskoðana, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar, í ljósi meginreglunnar um jafnrétti í 

aðildarríkjunum. Tilskipunin var gerð með hliðsjón af 13. gr. Rómarsáttmálans í samræmi við 

6. gr. um meginregluna um frelsi, lýðræði, virðingu fyrir mannréttindum og fyrir 

grundvallarfrelsi og meginreglum réttarríkisins. 

Markmið tilskipunarinnar er að setja almennan regluramma til að berjast gegn mismunun 

samhliða því að fylgja eftir meginreglunni um jafnrétti hjá aðildarríkjunum. Tilskipunin kveður 

á um bann við mismunun hvort sem um er að ræða beina, óbeina eða fjölþætta mismunun, 

einnig telst áreitni til mismununar, bann það tekur til einstaklinga og hópa óháð trú eða 

lífsskoðun, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar. Verður fjallað nánar um þessa mismunandi flokka 

hér á eftir. Þá er kveðið á um öfuga sönnunarbyrði í 10. gr. tilskipunarinnar, felst hún í því að 

þegar kærandi hefur lagt fram staðreyndir sem benda til mismununar þá er það varnaraðili í 

máli sem sanna þarf að hann ekki hafi mismunað en ekki kæranda að sanna að honum hafi 

verið mismunað. Þó kemur fram í ákvæðinu að varnaraðila ber ekki að sanna að kærandi sé 

tiltekinnar trúar eða hafi tiltekna lífsskoðun, sé haldin ákveðinni fötlun, sé á ákveðnum aldri 

eða hafi ákveðna kynhneigð. Það að einstaklingur sem verður fyrir mismunun sé tiltekinnar 

                                                 
133 Hér eftir atvinnutilskipun 
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trúar, hafi tiltekna lífsskoðun eða annað sem lögin vernda skiptir ekki máli, það nægir að hafa 

verið mismunað á grundvelli einhverra þátta sem lögin vernda og er það varnaraðila í máli 

hverju að sanna að hann hafi ekki mismunað aðilanum á þeim grundvelli sem fram kemur í 

kæru.134 Þannig þarf einstaklingur sem ekki fengi starf á forsendum tiltekinnar trúar ekki að 

sanna að hann sé annarrar trúar til að sýna fram á mismunun heldur hefur viðkomandi verið 

mismunað vegna trúar. 

Atvinnutilskipunin er tilskipun og því tekur hún ekki sjálfkrafa lagalegt gildi í aðildarríkjunum, 

heldur kveður tilskipunin á um lágmarkskröfur og skulu aðildarríkin setja í landslög reglu þessa 

en ráða útfærslu hennar, svo framalega sem markmiði tilskipunarinnar sé náð. Aðildarríkin 

mega setja lög sem eru strangari en þær reglur sem í tilskipuninni eru, en aðildarríki sem þegar 

er með lög sem verndar þennan rétt einstaklinga er ekki heimilt að breyta lögum og draga úr 

þeim réttindum sem þegar eru til staðar og fara þannig í lágmarkskröfurnar. Tilskipunin hefur 

því áhrif á öll aðildarríki þótt ekki sé um beina lagasetningu að ræða. 

Lög á grundvelli atvinnutilskipunarinnar hafa einnig tekið gildi í Noregi og á Íslandi þó mun 

síðar en hjá aðildarríkjum ESB. Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018135 tóku 

gildi á Íslandi 1. september 2018 og er markmið þeirra að vinna gegn mismunun, koma á og 

viðhalda jafnri meðferð einstaklinga á vinnumarkaði og, skv. 2. gr. jmv., einnig að stuðla að 

virkri þátttöku á vinnumarkaði hjá þeim einstaklingum sem eru líklegri til að einangrast 

félagslega. Virk þátttaka á vinnumarkaði á líka að stuðla gegn fátækt. Lögin voru gerð með 

hliðsjón af efni atvinnutilskipunarinnar, einnig var tilskipun 2000/43/EB um jafna meðferð 

manna óháð kynþætti eða þjóðerni höfð til hliðsjónar, en aðeins sá hluti hennar sem viðkemur 

vinnumarkaði. Ekki er um að ræða eiginlega innleiðingu tilskipunarinnar, en efni hennar á ekki 

formlega heima undir EES-samningnum. Lögunum er ætlað að tryggja einsleitni á innri 

markaði og tryggja þannig samræmi í íslenskri löggjöf og þeirri sem er í ESB. Þar sem ekki er 

um eiginlega innleiðingu tilskipunarinnar að ræða hefur EFTA dómstóllinn ekki eftirlit með 

framkvæmd laganna en þó er gert ráð fyrir að horft verði til dómaframkvæmdar 

Evrópudómstólsins við túlkun tilskipunarinnar.136 

Fyrir gildistöku laganna hafði mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna og sérfræðinefnd gert 

kröfu á íslensk stjórnvöld að setja löggjöf um bann við mismunun á grundvelli 

atvinnutilskipunarinnar. Einnig var vöntun á lagasetningu á þessu sviði á Íslandi brot gegn 1. 

                                                 
134 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (2014). Bann við mismunun. Bls. 24 
135 Hér eftir jmv. 
136 Alþt. 2017-2018, þskj. 551, 394. mál, 148. löggjafarþing 
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og 15. gr. félagsmálasáttmála Evrópu. Mannréttindaskrifstofa Íslands hafði gagnrýnt um 

nokkurn tíma að á Íslandi væri ekki heildstæðari jafnréttislöggjöf, eins og á Norðurlöndunum, 

sem byggð væri á atvinnutilskipuninni. Einnig var gagnrýnt að Ísland hafi ekki gerst aðili að 

12. viðauka MSE og ekki heldur fullgilt samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks.137 

Lögin taka til fleiri hópa en atvinnutilskipunin tekur til og eru því víðtækari að því leyti að þau 

vernda marga hópa einstaklinga, þar á meðal einstaklinga óháð trúarbrögðum, en einskorðast 

við vinnumarkaðinn. Lögin varða; aðgang einstaklinga að störfum, sjálfstæða 

atvinnustarfsemi, ráðningar og framgang í starfi, aðgang að náms- og starfsráðgjöf, 

starfsmenntun og starfsþjálfun, launatengdar ákvarðanir og önnur starfskjör, uppsagnir og 

þátttöku í samtökum launafólks eða atvinnurekenda auk hlunninda sem samtök veita 

félagsmönnum. Þá gilda lögin jafnt hvort sem er um að ræða starf á almennum vinnumarkaði 

eða hjá hinu opinbera.138 

Lög sem byggja á atvinnutilskipuninni gera ráð fyrir að einstaklingar geti borið þá meðferð 

sem þeir fá, saman við þá meðferð sem aðrir einstaklingar í sambærilegri stöðu fá. Það þýðir 

að múslimi getur borið sig saman við kristinn mann, og öfugt, þegar þeir sækja um sama starf. 

Fatlaður einstaklingur getur borið sig saman við ófatlaðan og aldraður við ungan.139 Fái þeir 

ekki sambærilega meðferð er töluverðar líkur á því að verið sé að mismuna hvort sem það sé 

með beinum hætti, óbeinum eða jafnvel fjölþættum hætti. 

Þegar lagt er mat á hvort mismunun hafi átt sér stað þarf að finna samanburðartilvik, en það 

verður að vera sambærilegt eða mjög líkt til að vera samanburðarhæft. Slíkt getur reynst erfitt 

og ef ekki finnst samanburðartilvik þá má notast við fræðilegt dæmi. Þá þarf að meta hvort 

meðferð sé réttlætanleg með hlutlægum og málefnalegum ástæðum.140 

 

6.2. Bein mismunun 

Bein mismunun á vinnumarkaði er þegar einstaklingar í sambærilegri stöðu fá ekki 

sambærilega meðferð, til dæmis ef tveir einstaklingar sækja um sama starf og eru jafn hæfir en 

annar er ekki ráðinn vegna trúar sinnar er það bein mismunun. Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 3. gr. 

                                                 
137 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (2014). Bann við mismunun. Bls. 5 
138 Alþt. 2017-2018, þskj. 551, 394. mál, 148. löggjafarþing 
139 Alþt. 2017-2018, þskj. 551, 394. mál, 148. löggjafarþing 
140 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (2014). Bann við mismunun. Bls. 21 
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jmv. er bein mismunun: „Þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð en annar einstaklingur 

fær, hefur fengið eða myndi fá við sambærilegar aðstæður vegna einhverra þeirra þátta sem 

um getur í 1. mgr. 1. gr.“ Sem er sambærilegt við bann við mismunun í lögum um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008141, svipað mál væri ef karl og kona sæktu um sama 

starf og væru jafn hæf, þá leiðir af jafnréttislögum að ráða skuli það kyn sem minna er af á 

vinnustaðnum, annars væri það mismunun. Forgangsregla þess kyns sem hallar á á vinnustað 

hefur margsinnis verið staðfest hjá dómstólum.  

Bein mismunun er því þegar komið er öðruvísi fram við einstakling eða hóp vegna einhverra 

þeirra þátta sem taldir er upp í 1. mgr. 1. gr. jmv. eða vegna kyns skv. jafnréttislögum. Þátta 

sem hafa ekki áhrif á getu einstaklings til að sinna starfi. Þá mætti til dæmis setja fram að tvær 

konur sæki um sama starf, þær uppfylli báðar þau skilyrði sem sett eru til umsækjenda, önnur 

gengur með íslamska höfuðslæðu en hin ekki. Sú með slæðuna er örlítið hæfari til starfsins, en 

sú sem ekki er með slæðu er ráðin til starfa. Er þá verið að mismuna þeirri með slæðuna beint 

vegna slæðunnar, nema annað sé sannað. 

 

6.3. Óbein mismunun 

Óbein mismunun á vinnumarkaði er þegar einstaklingar í sambærilegri stöðu fá ekki 

sambærilega meðferð til dæmis vegna reglna sem virðast í fyrstu ganga jafnt á alla óháð stöðu 

en mismunar þeim vegna, til dæmis trúarbragða, þess að óheimilt sé að bera trúarleg tákn. 

Óbein mismunun, skv. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. mys., er: „Þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, 

viðmið eða ráðstöfun kæmi verr við einstaklinga vegna einhverra þeirra þátta sem um getur í 

1. mgr. 1. gr. borið saman við aðra einstaklinga nema slíkt sé unnt að réttlæta á málefnalegan 

hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná þessu markmiði séu viðeigandi og 

nauðsynlegar.“ Óbein mismunun á vinnumarkaði getur falist í reglu um að allir eigi að vinna 

á sunnudögum, sem kemur sér illa fyrir þá sem iðka trú sína í sunnudagsmessu. Það getur líka 

verið regla sem bannar öllu starfsfólki að vera með höfuðfat, reglan gildir jafnt fyrir alla en 

hefur augljóslega mest áhrif á einstaklinga sem vegna trúar sinnar bera höfuðfat, þannig að ef 

ekki liggur fyrir málefnaleg, hlutlæg, ástæða fyrir reglunni þá er ólíklegt að reglan standist. 

Líkt og fram kom í máli C-157/15142 getur regla sem gengur jafnt yfir alla um að ekki megi 

                                                 
141 Hér eftir jafnréttislög 
142 Málið varðaði konu sem kaus að bera höfuðslæðu, en það var óskrifuð regla hjá fyrirtækinu að starfsmenn 
ættu að vera hlutlausir gagnvart viðskiptavinum. Málið er reifað síðar í kaflanum. 
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bera trúarleg-, heimspekileg- eða pólitísk tákn á vinnustað verið óbein mismunun og er það 

matsatriði hverju sinni. En reglan sem slík þó heimil skv. Evrópudómstólnum. 

Óbein mismunun er því þegar eins er komið fram við alla og sá ósveigjanleiki kemur í veg fyrir 

að vissir einstaklingar eða hópar njóti sömu réttinda og aðrir.  

 

6.4. Áreitni 

Áreitni telst til mismununar á vinnumarkaði ef hún felur í sér hegðun sem er í óþökk eða 

særandi fyrir þann sem fyrir henni verður, til dæmis þegar gert er gys af höfuðfati einstaklings 

ákveðinnar trúar. Um er að ræða upplifun þess sem fyrir áreitninni verður, viðkomandi upplifir 

hegðunina sem árás á sig eða sína trú. Áreitni telst til mismununar þegar áreitnin tengist þeim 

þáttum sem upp eru taldir í 1. mgr. 1. gr., skv. 7. gr. jmv. Skv. 4. tl. 1. mgr. 3. gr. jmv. er áreitni: 

„Hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að 

misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, 

niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna.“  

Þegar meta á hvað telst til áreitni verður að hafa í huga að það mat er huglægara en þegar um 

beina eða óbeina mismunun er að ræða. Til að atvik teljist til áreitni þarf ekki að vera um 

ásetning að ræða, nóg er að afleiðing atviks brjóti gegn mannlegri reisn. Áreitni getur því verið 

bæði vilja- og óviljaverk. Þegar meta á hvort um áreitni sé að ræða eða ekki er ekki krafa um 

samanburðartilvik, heldur snýr það að upplifun einstaklings sem fyrir áreitninni verður.143 

Áreitni getur einnig verið hefndaraðgerð, tekið er sérstaklega fram í atvinnutilskipuninni að 

aðildarríkin skulu tryggja að einstaklingar verði ekki látnir gjalda fyrir að hafa kvartað yfir eða 

höfðað mál vegna mismununar. Leiðir það einnig af 2. mgr. 7. gr. jmv. en atvinnurekendur, 

stéttarfélög og samtök þeirra skulu vinna markvisst að jafnri meðferð á vinnumarkaði. Vernda 

þarf þann einstakling sem kvartar eða kærir mismunun, einnig þarf að vernda þá sem bera vitni 

í málum sem slíkum eða tengjast á annan hátt. 

 

6.5. Fjölþætt mismunun 

Fjölþætt mismunun er þegar einstaklingi eða hópi manna er mismunað á fleiri en einum 

grundvelli. Fjölþætt mismunun getur verið bein, óbein og áreitni, einnig blanda af þessum 

                                                 
143 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (2014). Bann við mismunun. Bls. 22 
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þáttum, erfitt getur verið að greina á milli mismununarþátta. Einstaklingur ákveðinnar trúar 

sem einnig er fötluð getur verið mismunað vegna trúar sinnar og fötlunar á sama tíma. Fyrir 

gildistöku atvinnutilskipunarinnar og laga um jafna meðferð á vinnumarkaði voru ekki lög sem 

tóku á fjölþættri mismunun, jafnréttislög taka ekki til sömu þátta.144 Erfitt getur verið að finna 

samanburðartilvik þegar um fjölþætta mismunun er að ræða þar sem minni líkur eru á að öðrum 

einstaklingi hafi verið mismunað á þeim sama grundvelli. Það getur verið um að ræða beina 

mismunun vegna trúar og á sama tíma óbeina mismunun vegna fötlunar, eða þjóðernis. Er það 

þeirra sem sakaðir eru um mismunun að sanna að ekki sé um mismunun að ræða og þá 

úrskurðarvaldsins að ákveða hvort svo sé eða ekki. 

 

6.6. Heimil mismunun 

Vissar aðstæður geta leitt til þess að mismunun sé heimil. Það er til dæmis þegar trúarleg tákn 

geta ógnað eigin öryggi eða annarra. Má þar nefna dóm MDE Eweida og fleiri (Chaplin) gegn 

Bretlandi nr. 59842/10 þar sem starfsmanni sjúkrahúss var óheimilt að bera kross í hálsfesti á 

vinnustað, vegna öryggis sjúklinga. Í því máli var um trúarlegt tákn að ræða en öllum 

starfsmönnum var óheimilt að bera skart af svipuðum toga hvort sem þau væru trúarleg eða 

ekki.  

Heimil mismunun getur einnig falið í sér sértækar aðgerðir sem eru í lögmætum tilgangi og eru 

í þeim tilgangi að ná fram markmiðum laga. Sértækar aðgerðir geta falist í því að rétta mun, 

eins og markmið jafnréttislaga er að rétta mun kynjanna. Aðgerðir geta falist í starfsþjálfun 

tiltekinna hópa sem eru í minnihluta í ákveðnum störfum.145 

Til eru störf sem krefjast ákveðins hæfis og eru þá hlutlægar og málefnalegar ástæður þar á 

bakvið. Þegar ráða á sturtu- eða baðvörð til starfa þykir eðlilegt að sá starfsmaður sé af því kyni 

sem sá sturtuklefi á við. Ef ráða á einstakling til starfa í líkamlega erfitt starf, þá er eðlileg og 

réttmæt krafa að starfsmaður hafi líkamlega burði til að sinna því starfi. Réttmætt er að óska 

eftir einstaklingi í stöðu leikara sem uppfyllir þau einkenni persónu sem á að leika. Þau skilyrði 

sem sett eru fram þurfa að vera til að ná markmiði um að einstaklingur sé hæfur til að sinna því 

                                                 
144 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (2014). Bann við mismunun. Bls. 10 
145 BSRB. (án dags.) Val á umsækjendum. Sótt 17. febrúar 2019 af https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/upphaf-
starfs/val-a-umsaekjendum 

https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/upphaf-starfs/val-a-umsaekjendum
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/upphaf-starfs/val-a-umsaekjendum
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starfi sem hann sækist eftir. Er þá um eðlilega kröfu að ræða til að uppfylla skilyrði þess 

starfs.146 

Lög geta kveðið á um skilyrði fyrir að einstaklingur sinni starfi og eru það þá lögmætar kröfur, 

en ekki verið að mismuna þeim sem ekki uppfylla þau skilyrði. Þar má nefna hæfisskilyrði 

dómara við Hæstarétt Íslands, að þurfa að hafa náð 35 ára aldri, vera íslenskur ríkisborgari, 

hafa andlega og líkamlega getu til að gegna embættinu, vera lögráða og ekki hafa misst forræði 

á búi sínu og með hreint sakavottorð, síðan eru menntunar og kröfur um reynslu skv. 1.-8. tl. 

2. mgr. 13. gr. laga um dómstóla nr. 50/2016. Sambærilegar hæfiskröfur eru á dómara í 

Landsrétti og héraðsdómi, en í héraðsdómi er krafan varðandi aldur að umsækjandi hafi náð 30 

ára aldri. Þá má nefna að einstaklingur sem vill bjóða sig fram í embætti forseta Íslands verður 

að hafa náð 35 ára aldri og þarf að hafa kosningarrétt til Alþingis skv. 4. gr. stjskr. Kröfur 

þessar eru ekki til að mismuna þeim sem yngri eru heldur eru lögmæt skilyrði sem fest hafa 

verið í lög. 

Þegar starf er auglýst er mikilvægt að kröfur sem gerðar eru til umsækjenda séu málefnalegar 

og skipti máli fyrir starfið sjálft. Kröfurnar sem gerðar eru þurfa að hafa það markmið að ráðinn 

sé sá einstaklingur sem hæfastur er til starfsins. Ef krafa er gerð um að einstaklingur hafi bílpróf 

en í starfinu felst ekki að keyra bíl, er um ómálefnalega kröfu að ræða og getur leitt til 

mismununar. Kröfur sem settar fram eru eiga ekki að vera umfram það sem þarf til að sinna 

tilteknu starfi. Ekki er um mismunun að ræða þegar farið er fram á tiltekna menntun eða tiltekna 

starfsreynslu eða aðra hæfileika sem nauðsynlegt er að hafa til að geta sinnt tilteknu starfi. 

Kröfurnar mega ekki heldur vera í þeim tilgangi að útiloka þær sem sá sem er að ráða í starfið 

telur óæskilegar umsóknir. 

 

6.7. Trúarleg tákn á vinnustað 

Margir einstaklingar bera einhverskonar tákn, trúarleg, heimspekileg eða pólitísk, sem og 

önnur tákn sem hafa einhverja merkingu fyrir þá sem bera það, en minna fyrir aðra sem sjá 

þau. Að bera tákn er vissulega réttindi einstaklings, hvort sem það eru trúarleg réttindi eða 

tjáningarfrelsi, jafnvel þegar engin tjáning er fólgin í því að bera táknið. Þegar á vinnumarkað 

er komið koma fram allskyns kröfur, það geta verið kröfur um vissan klæðnað, jafnvel 

vinnufatnað sem vinnuveitandi útvegar. Einstaklingur með húðflúr getur verið beðinn um að 

                                                 
146 Mannréttindaskrifstofa Íslands. (2014). Bann við mismunun. Bls. 22 
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vera í fatnaði sem hylur flúrið, það kann að fara fyrir brjóstið á öðrum einstaklingum. Að bera 

skartgrip, flúr eða slæðu er ákveðin tjáning og að banna slíkt getur hamlað tjáningarfrelsi 

einstaklings sem og trúfrelsi, en hvar liggja mörkin? Bann við slíku getur verið í almannaþágu, 

þágu viðskiptavina eða þágu fyrirtækis, svo eitthvað sé nefnt. Mannréttindadómstóll Evrópu 

hefur greitt úr málum þar sem rákust á hagsmunir vinnuveitanda og starfsmanns vegna burðar 

trúarlegra tákna eins og í máli Eweida og fleiri gegn Bretlandi nr. 48420/10, 59842/10, 51671/ 

og 36516/10, sem fjallað var um í köflunum um trúfrelsi og takmörkun á trúfrelsi. 

Vinnuveitendur og stjórnendur víðsvegar hafa nýtt sérheimild til að banna starfsmönnum að 

ganga með trúarleg-, heimspekileg- eða pólitísk tákn á vinnutíma, var sú regla staðfest hjá 

Evrópudómstólnum í tveimur forúrskurðum um túlkun á atvinnutilskipuninni, annað í Belgíu 

og hitt í Frakklandi. 

Í máli C- 157/15, málið varðaði múslimska konu (SA) sem starfaði í afgreiðslu fyrirtækis í 

Belgíu, á vinnustaðnum var óskrifuð regla um bann á að bera trúarleg-, heimspekileg- eða 

pólitísk tákn á vinnustað, þegar SA hóf störf í febrúar 2003. Í apríl 2006 tilkynnti SA 

vinnuveitanda sínum að hún hygðist bera íslamska höfuðslæðu á vinnutíma, var henni tjáð að 

það væri ekki ásættanlegt, SA var frá vinnu vegna veikinda um tíma en tilkynnti að hún kæmi 

til vinnu 15. maí og myndi þá bera höfuðslæðu á vinnutíma. Í lok maí var samþykkt breyting á 

vinnustaðareglum og tóku þær gildi 13. júní 2006 um bann við að bera trúarleg-, heimspekileg- 

eða pólitísk tákn á vinnustað. SA tók ekki tilmælum vinnuveitanda og var því vikið frá störfum. 

Höfðaði SA mál gegn vinnuveitanda sínum á grundvelli þess að henni væri mismunað á 

grundvelli trúar. 

Niðurstaða forúrskurðar sagði að bann við mismunun feli í sér bann við beinni eða óbeinni 

mismunun, regla fyrirtækisins banni alla tjáningu með táknum, trúarlega, heimspekilega og 

pólitíska, og því ekki um mismunun að ræða heldur reglu sem gengur jafnt á alla og er því ekki 

verið að mismuna á grundvelli trúar. Bann sem þetta þarf að vera í lögmætum tilgangi, regla 

fyrirtækisins stefnir að hlutleysi gagnvart viðskiptavinum sínum. Reglan verður að ná til allra 

sem eru í samskiptum við viðskiptavini. 

Í kjölfarið af forúrskurði Evrópudómstólsins var verkefni belgíska dómstólsins að komast að 

því hvort reglan hafi náð til allra starfsmanna sem voru í samskiptum við viðskiptavini. Væri 

svo væri ekki um beina mismunun að ræða og reglan heimil. Heimild til að takmarka að 

einstaklingur beri trúarleg-, heimspekileg- eða pólitísk tákn á vinnustað er ekki mismunun þar 

sem reglan gildir jafnt á alla óháð því hvaða trú þeir aðhyllast, heimspekileg eða pólitísk 
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sjónarmið. Reglan gæti þó talist til óbeinnar mismununar, er það matsatriði eftir því hve þungt 

reglan bitnar á innri manni einstaklings. 

Í máli C-188/15, málið varðaði múslimska konu (AB) sem starfaði sem hönnunarverkfræðingur 

hjá fyrirtæki (M) í Frakklandi. Á stúdentaráðstefnu í október 2007 átti hún fund með fulltrúa 

M, hann upplýsti hana um að það gæti valdið vandræðum í samskiptum við viðskiptavini M að 

klæðast íslamskri slæðu. AB hóf störf hjá M í febrúar 2008 á reynslutímabili og var hún þá 

með einfaldan hárklút, en fór síðan að bera íslamska slæðu á vinnutíma. Að reynslutímabili 

loknu var AB fastráðin hjá M. Eftir að viðskiptavinur M kvartaði, ítrekaði fulltrúinn mikilvægi 

þess að sýna hlutleysi varðandi viðskiptavini og bað hana hætta að ganga með slæðu í 

vinnunni. AB var mótfallin því og í framhaldinu var henni sagt upp starfinu. Höfðaði AB mál í 

kjölfarið. 

Niðurstaða forúrskurðar var að með vísan til máls C-157/15 væri það franskra dómstóla að 

kanna hvort AB hefði verið sagt upp vegna þess að hún hlýddi ekki reglu fyrirtækisins og 

komast að því hvort reglan næði til allra starfsmanna sem voru í samskiptum við viðskiptavini. 

Ef í ljós kæmi að AB hefði verið sagt upp en ekki væri slík regla gild þá væri um beina 

mismunun að ræða.  

Eitt dæmi úr annarri átt sem er athyglisvert að skoða með í huga dómana hér að ofan og kröfur 

á vinnumarkaði um vissan klæðnað, jafnvel vinnufatnað sem vinnuveitandi útvegar. 

Atvinnuknattspyrnumenn þurfa að klæðast mjög ákveðnum búnaði þegar þeir ganga til leiks 

og hlýða ákveðnum reglum um framkomu. 16. mars 2019 gerðist það í leik í ensku 

úrvalsdeildinni í knattspyrnu að leikmaður fagnaði marki með því að lyfta treyjunni og sýna 

bol sem á stóð „H.Í.F. Sophie ég elska þig“ til minningar um Sophie, 5 ára gamla stúlku sem 

hann hafði kynnst og stutt í veikindum hennar og var hún þá nýlátin af völdum 

beinkrabbameins.147 Dómari leiksins sýndi honum gula spjaldið, bókaði hann fyrir athæfið, 

eins og reglur gera ráð fyrir en hlaut fyrir það harkalega gagnrýni, að hann hefði ekki átt að 

bóka leikmanninn, en leikmaðurinn sjálfur kom dómaranum til varnar og sagði: „… hann er 

bara að vinna vinnuna sína, hann hefur ekkert val.“148 

                                                 
147 BBC news. (2019). Super Strong Sophie: James Maddison dedicates Burnley goal til Norwich girl.Sótt 20. 
mars 2019 af https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-47604247 
148 Soccer. (2019). Mark Clattenburg says Michael Oliver had no choice but to book James Maddison for taking 
off his shirt. Sótt 20. mars 2019 af https://soccer.10ztalk.com/2019/03/18/mark-clattenburg-says-michael-
oliver-had-no-choice-but-to-book-james-maddison-for-taking-off-his-shirt 

https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-47604247
https://soccer.10ztalk.com/2019/03/18/mark-clattenburg-says-michael-oliver-had-no-choice-but-to-book-james-maddison-for-taking-off-his-shirt/
https://soccer.10ztalk.com/2019/03/18/mark-clattenburg-says-michael-oliver-had-no-choice-but-to-book-james-maddison-for-taking-off-his-shirt/
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Í reglum Alþjóða knattspyrnusambandsins149 segir í 5. tl. 4. gr.150 um búnað leikmanna: 

„Leikmenn mega ekki sýna undirfatnað með pólitískum, trúarlegum, eða persónulegum 

slagorðum, … Leikmönnum og/eða liðum verður refsað fyrir öll brot.“ Þessi regla tengist 3. tl. 

12. gr. sömu reglna FIFA þar sem sagt er að bóka skuli leikmann sem fer úr treyjunni til að 

fagna marki og skýringu við þá reglu þar sem skýrt er tekið fram að allir leikmenn sem fara úr 

treyjunni eða lyfta henni upp eigi að fá gult spjald. Með svona reglufestu kemur FIFA í veg 

fyrir mismunun, allir sem fara úr treyjunni eða lyfta henni upp eru bókaðir, óháð því hvort þeir 

sýna einhver slagorð eða ekki og, ekki síst, hvers eðlis slagorðin eru. Dómarinn hefur ekkert 

val, leikmaðurinn hefur ekkert val, allir fá jafna meðferð, reglan nær jafnt yfir alla. Tilfelli þetta 

á ekki við um trúarlegt tákn, en reglan er sú saman. 

Ljóst er að fyrirtækjum er heimilt að setja reglu sem bannar trúarleg-, heimspekileg- og pólitísk 

tákn á vinnustað í þeim tilgangi að halda hlutleysi við viðskiptavini sína, reglan verður að ná 

jafnt yfir alla starfsmenn sem eru í samskiptum við viðskiptavini og er þá ekki um beina 

mismunun að ræða. Ekki skiptir þar máli hvort um sé að ræða lítið nett nisti um hálsinn eða 

slæðu sem vafið er um höfuð og er þeim mun meiri áberandi, eða nælu merkt pólitískum flokki 

í jakkakraganum. Bann sem þetta er ekki beinlínis í almannaþágu en hefur þó gildi fyrir 

fyrirtæki sem vill halda hlutleysi gagnvart viðskiptavinum sínum.  

Heimild til að takmarka tákn sem þessi er ekki lögfest almennt, en ekki heldur bannað með 

lögum að setja slíka takmörkun. Nauðsynlegt er að ganga ekki lengra en þörf er til að ná því 

markmiði sem unnið er að. Passa að ekki sé eitthvað eitt tákn sem er bannað, en það fæli í sér 

mismunun og þegar banna á tákn að það sé sama regla sem gildir um alla, sbr. reglu FIFA hér 

að ofan, sama hverrar trúar eða skoðana þeir eru. 

 

6.8. Handaband 

Aftur er komið að menningu, siðferði og trú og hvernig ytri trú einstaklings getur stangast á 

við siðferði og menningu en verið samt hluti af þeim. Hvernig trúfrelsi takmarkast án þess að 

lög kveði á um heimila takmörkun. 

Í hinum vestræna viðskiptaheimi er handaband fylgifiskur funda og samninga, handaband er 

einnig það sem talið er eðlilegt að gera þegar fólk heilsast í fyrsta sinn eða við vissar aðstæður. 

                                                 
149 Hér eftir FIFA 
150 IFAB. (2017). Laws of the Game 2017/18. Sótt 20. mars 2019 af https://football-
technology.fifa.com/media/1245/lotg_17_18_en.pdf 

https://football-technology.fifa.com/media/1245/lotg_17_18_en.pdf
https://football-technology.fifa.com/media/1245/lotg_17_18_en.pdf
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Handaband er í menningu vesturlanda og er íbúum eðlilegt, góður siður og kurteisi. Hvernig 

kveðja er getur verið misjafnt eftir stöðum og aðstæðum, t.d. í Japan er algengt að leggja hendur 

saman og bukta sig, þar er líka mis djúpt bukt eftir virðingarstigi.151 Það þætti dónalegt að reka 

út úr sér tunguna til að heilsa á Íslandi, en þykir það ekki í Tíbet, en munkar í Tíbet heilsa 

gjarnan með því að reka út úr sér tunguna.152 Hvernig einstaklingar heilsa er tengt menningu 

þess lands sem maður er staddur í. Þeir múslimar sem túlka trú sína á þann hátt að þeir snerta 

ekki gagnstætt kyn, heilsa að jafnaði með því að leggja hönd sína á hjartastað og heilsa þannig. 

Veldur svona mismunandi háttur á að heilsa árekstrum í hinu vestræna samfélagi, þar sem 

jafnrétti kynjanna er oft töluvert sterkara en önnur réttindi.  

Í Svíþjóð, sem hefur verið aðili að ESB síðan árið 1995, eru í gildi lög „diskrimineringslagen“ 

153 en þau byggja á atvinnutilskipuninni. Diskrimineringslagen tóku gildi 1. janúar 2009, en 

fyrir þann tíma voru mörg lög sem vernduðu mismunandi hópa, í líkingu við það fyrirkomulag 

sem sjá má í íslenskum lögum. Diskrimineringslagen gilda víðar en aðeins á vinnumarkaði. 

Atvik sem eiga við um trúfrelsi eða mismunun á grundvelli trúar verða að falla undir 9. gr. 

MSE til þess að eiga undir ákvæði diskrimineringslagen.154  

Í Svíþjóð reynir reglulega á mismunun og trúfrelsi, þá hafa svokölluð „handabandsmál“ verið 

nokkur að undanförnu, sem dæmi: 

Dómur sænska Arbetsdomstolen nr. 51/18 í máli nr. A 46/17, málið höfðaði 

„diskrimineringsombudsmannen“ fyrir hönd konu (F.A.) sem sótti um starf túlks hjá 

fyrirtækinu S. Túlkastarfið sem F.A. sótti um fól í sér að túlkaþjónustan færi fram í gegnum 

myndsíma eða síma og því sjaldan um líkamlega nærveru viðskiptavina að ræða. F.A. er 

múslimi og er í þeim hóp múslima sem túlka og iðka trú sína á þann veg að hún ber höfuðklút, 

híjab, og forðast snertingu við einstakling af gagnstæðu kyni sem eru utan nánustu fjölskyldu. 

Hún er ein þeirra hóps innan íslam sem túlkar orð Kóransins á þann hátt að það sé synd ef 

konur skýli sér ekki í návist við karlmenn utan nánustu fjölskyldu og synd að snerta gagnstætt 

kyn, hún komist þá ekki í Paradís eftir dauða sinn. 

                                                 
151 Kyuhoshi. (án dags.). Japanese greetings etiquette. Sótt 30. mars 2019 af 
https://www.kyuhoshi.com/japanese-greetings-etiquette  
152 Psychology Today. (2015). What does it mean when we stick our tongues out? Sótt 30. mars 2019 af 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201509/what-does-it-mean-when-we-stick-
our-tongues-out?fbclid=IwAR27oEYFjvGStMK1j3R1jJwzlAnlpO6l4YTXsOTzTflqjRKbpLdSytOizUk  
153 Diskrimineringslag 2008:567 
154 Fahlbeck, R. (2011). Bed och arbeta, Ora et labora : om religionsfrihet i arbetsliv och skola. Bls. 177 

https://www.kyuhoshi.com/japanese-greetings-etiquette
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201509/what-does-it-mean-when-we-stick-our-tongues-out?fbclid=IwAR27oEYFjvGStMK1j3R1jJwzlAnlpO6l4YTXsOTzTflqjRKbpLdSytOizUk
https://www.psychologytoday.com/us/blog/evolution-the-self/201509/what-does-it-mean-when-we-stick-our-tongues-out?fbclid=IwAR27oEYFjvGStMK1j3R1jJwzlAnlpO6l4YTXsOTzTflqjRKbpLdSytOizUk
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F.A. mætti í atvinnuviðtal þar sem hún fyrst hitti hópstjóra, síðan annan túlk og væntanlegan 

yfirmann (K.G.), sá sleit viðtalinu þegar F.A. heilsaði honum ekki með handabandi. F.A. 

heilsaði ekki með handabandi því það er gegn hennar trú. Krafa um að hún heilsaði með 

handabandi mundi því þvinga hana til að lifa í synd. 

Fyrirtækið S, hafði þá kröfu að starfsmenn kæmu jafnt fram við viðskiptavini sama af hvaða 

kyni þeir væru og þannig, skv. stefnu fyrirtækisins, máttu starfsmenn ekki koma sér undan að 

heilsa með handabandi á grundvelli kyns, þó var viðurkennt að einstaklingar með sýklafóbíu 

eða einhverfu hefðu lögmæta ástæðu til að forðast að heilsa með handabandi. Fyrirtækið leyfði 

starfsmönnum að bera trúarleg tákn, svo sem híjab. Fyrirtækið vildi ekki meina að um 

mismunun skv. lögum væri að ræða þar sem það túlkaði lögin þannig að þau vernduðu ekki 

sérstakan hóp innan íslam og vildi meina að flestir múslimar heilsuðu með handabandi 

einstaklingi af gagnstæðu kyni. 

Hjá fyrirtækinu, sem sinnir túlkaþjónustu og þýðingum, starfa einstaklingar af mismunandi 

þjóðernum og í mismunandi trúarhópum, þar sem auðveldlega geta komið upp árekstrar. Til 

að forðast árekstra er það stefna fyrirtækisins að töluð væri sænska á sænsku skrifstofunni, 

finnska á þeirri finnsku og norska á þeirri norsku. Enska er tungumálið sem næst er gripið til 

ef ekki allir á skrifstofu skilja hitt málið. Áhersla er lögð á að komið sé fram við konur og karla 

á sama hátt. 

Hjá dómstólnum kom til álita hvort neitun um að snerta gagnstætt kyn væri verndað í MSE og 

diskrimineringslagen. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að iðkun trúar með þeim hætti 

sé nátengt trúnni og er því verndað í 9. gr. MSE og eins óheimilt að mismuna á þeim grundvelli 

skv. diskrimineringslagen. Annað álitamál var hvort stefna fyrirtækisins um að starfsmenn 

mættu ekki víkja sér undan að heilsa með handabandi á grundvelli kyns væri lögmæt. Tekið 

var fram að í Svíþjóð er algengast að heilsa með handabandi í fyrsta sinn sem fólk hittist. En 

hvað varðar stefnu fyrirtækisins þá væri í hófi að krefja F.A. um að heilsa öllum eins, þá með 

að leggja hönd á hjartastað, en ekki aðeins karlmönnum. Einnig var bent á að það eitt að heilsa 

með handabandi myndi ekki hafa áhrif á starfsgetu hennar, enda væri lítil sem engin þannig 

snerting í samskiptum við viðskiptavini. 

Niðurstaða dómsins var að F.A. varð fyrir óbeinni mismunun, stefna fyrirtækisins væri 

ónauðsynleg til að ná fram markmiðum um jafna framkomu við bæði kyn, var reglan því þess 

eðlis að hún mismuni vissum hópi einstaklinga, þá óbeinni mismunun.  
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Í máli þessu var markmið fyrirtækisins að eins væri komið fram við karla og konur en gengið 

of langt fram til að ná því. Markmiðið fyrirtækisins um að koma í veg fyrir mismunun varð til 

að umsækjanda var mismunað óbeint. Til að eins sé komið fram við karla og konur þarf ekki 

að þvinga alla að heilsa með handabandi heldur þarf að heilsa einstaklingum eins. Það felur þá 

í sér að F.A. heilsi öllum, hvort sem það er konum eða körlum, með því að leggja hönd á 

hjartastað, en aðrir sem heilsa með handabandi gera það. Dómendur sem voru fimm talsins 

skiptust í meirihluta og minnihluta, en tveir skiluðu sératkvæði, töldu báðir að ekki hafi verið 

um óbeina mismunun að ræða, að F.A. hafi með því að heilsa ekki með handabandi ekki verið 

ráðningarhæf þar sem hún væri ekki tilbúin að aðlagast vinnustað sem þessum, þar sem mikill 

fjölbreytileiki er. Einnig að þótt starfið fæli aðallega í sér að túlka í gegnum síma eða 

myndsíma, þá væri alltaf möguleiki á að þurfa hitta viðskiptavini fyrirtækisins í persónu. 

Sambærilegt tilvik átti sér stað í Noregi með annarri niðurstöðu. Noregur er ekki aðili að ESB, 

en er aðili að EES. Þegar neðangreint atvik átti sér stað voru ekki komin í gildi lög á grundvelli 

atvinnutilskipunarinnar og var því úrskurðað á grundvelli eldri laga, laga um bann við 

mismunun vegna þjóðernis.155 Lög á grundvelli atvinnutilskipunarinnar „likestillings- og 

diskrimineringslov“156 tóku gildi 1.janúar 2018. Þau lög gilda á öllum sviðum samfélagsins en 

ekki aðeins á vinnumarkaði, lögin taka til fleiri þátta en tilskipunin segir til um, en lögin vernda 

kyn, meðgöngu, fæðingarorlof, ættleiðingu, fjölskylduábyrgð og lífsskoðun, auk þeirra þátta 

sem tilskipunin tekur til. 

Í úrskurði norsku Diskrimineringsnemnda í máli 48/2018, varðaði málið spurningu um hvort 

maður hefði orðið fyrir mismunun þegar Oslo kommune (sveitarfélagið) framlengdi ekki starf 

hans við skóla þar í borg. 

Maðurinn sem málið varðaði er múslimi, var hann í starfsþjálfun sem aðstoðarmaður í 

umræddum skóla í byrjun, eftir það var hann í hlutastarfi. Í nóvember 2017 var honum tilkynnt 

að hann gæti fengið áframhaldandi varanlega ráðningu ef hann myndi byrja að heilsa konum 

með handabandi. Hann hafði, trúar sinnar vegna, ekki heilsað konum með handabandi heldur 

lagði hann hönd sína á hjartastað og sagði: „Vegna trúar minnar get ég ekki heilsað konum 

með handabandi, ég vona að það sé í lagi“. En hann gat heilsað karlmönnum og börnum af 

báðum kynjum með handabandi. Krafan um að hann heilsaði konum með handabandi hafði 

ekki komið til umræðu fyrr en til stóð að ráða hann í varanlegt starf. Maðurinn var vel liðinn 

í starfi og vann starfið sitt vel. Hann hafði ekki upplifað að konur, hvorki mæður nemenda né 

                                                 
155 Diskrimineringsloven om etnisitet Lov-2013-06-21 
156 Likestillings- og diskrimineringsloven Lov-2017-06-16 
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samstarfskonur, krefðust þess að hann heilsaði þeim með handabandi. Maðurinn benti á 

mikilvægi þess að kenna börnum um ólíka siði og menningu og þá hvernig aðilar heilsi á ólíka 

vegu. 

Skólinn gaf það út að ekki hefði verið lögð krafa á manninn að heilsa með handabandi á meðan 

hann var í nauðsynlegri starfsþjálfun og samþykkti þá tímabundið að hann ekki heilsaði konum 

með handabandi. Í reglum fyrir starfsfólk sveitarfélagsins sagði að starfsfólk skyldi koma fram 

við aðra af virðingu og koma fram á þann máta að ekki skaðaði sveitarfélagið. Þá var bent á 

að starfsfólk innan skólans væri fyrirmyndir og mótandi fyrir börn, nauðsynlegt væri að kenna 

börnunum kurteisi og virðingu og í norskri menningu væri það ókurteisi og mismunun að heilsa 

bara karlmönnum með handabandi en ekki konum. Nemendur eigi ekki að upplifa að ekki sé 

eins komið fram við konur og menn. 

Nefndin skiptist í meiri- og minnihluta um niðurstöðu málsins. Minnihlutinn komst að þeirri 

niðurstöðu að manninum hafi verið mismunað á grundvelli trúar sinnar og sú mismunun væri 

ólögleg. Meirihlutinn hinsvegar komst að þeirri niðurstöðu að mismunun hafi verið lögleg, þar 

sem í Noregi vegi jafnrétti kynja meira og mikilvægt sé að eins sé komið fram við alla óháð 

kyni. 

Vísað var til sænska dómsins í málinu, en nefndin hafnaði því að um sambærilegt mál væri að 

ræða, nefndin tók sérstaklega fram að í sænsku lögunum væri minna svigrúm til mismununar 

en í norskum lögum, eins að niðurstaða sænsks dóms væri ekki bindandi í norskum rétti, í 

norskri menningu er jafnrétti kynjanna algert grundvallarmál. Ómögulegt er að segja til um 

hvort niðurstaðan hefði verið önnur ef málið væri úrskurðað á grundvelli nýrra laga, þar sem 

lögin breyta ekki áherslu á norska menningu. Vert er að taka fram að handaband er hvorki réttur 

né skylda skv. lögum, heldur aðeins venja og hefði bæði í Noregi og í Svíþjóð. 

Handaband telst varla til almannahagsmuna, en gæti fallið undir gott siðgæði. Er það þá í 

höndum löggjafavalds, úrskurðavalds og dómstóla að ákveða hvort krafa um handaband brjóti 

gegn frelsi manna eða ekki. Má sjá af þessum tveimur dæmum að það er ólíkt milli landa hvar 

línan liggur og hvenær menning eða venja er sterkari en önnur frelsi. Þar sem ekki eru lög sem 

segja til um að einstaklingur verði að heilsa með handabandi er krafa um slíkt brot á 

trúfrelsisákvæði MSE, einnig er það brot gegn afleiddum lögum atvinnutilskipunarinnar, þar 

sem skv. þeim er óheimilt að mismuna einstaklingum á grundvelli trúar. Hinsvegar gæti það 

orðið svo að Evrópudómstóllinn gæti dæmt í svona máli á svipaðan veg og með trúarleg tákn, 
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ef regla er hjá fyrirtæki að heilsað sé með handabandi þá væri það einhverskonar hlutleysi 

gagnvart viðskiptavinum. 

Dæmin eru fjölmörg í fréttum um uppákomur varðandi handaband í Vestur-Evrópu, flest 

tengjast atvinnuviðtali eins og í framangreindum tveimur málum með sínum tveimur ólíku 

niðurstöðum. Lög kveða ekki á um takmörkun á trúfrelsi hvað handaband varðar og enn hefur 

ekki verið mótuð regla hjá Evrópudómstólnum eins og með trúarleg-, heimspekileg- og pólitísk 

tákn, en ljóst er að málum af þessu tagi á eftir að fjölga. 

Forvitnilegt væri að sjá hvernig mál sem þessi færu í Danmörku, hvort slík mál yrðu ólík eftir 

því hvort það væri danskur ríkisborgari sem væri að sækja um starf eða erlendur aðili. Í 

ársbyrjun 2019 tók í gildi breyting á lögum um ríkisborgararétt í Danmörku. Einstaklingur sem 

sækist eftir dönskum ríkisborgararétti þarf að uppfylla skilyrði laga, en það nýja er að það er 

hátíð þegar ríkisborgararéttur er afhentur og þá þarf umsækjandi að taka í hönd þess 

borgarstjóra sem veitir réttinn. Ef ekki er tekið í höndina, þá er ríkisborgararétturinn ekki veittur 

þar sem umsækjandi hefur ekki skilið hvað felist í að vera Dani og hluti af danskri menningu. 

Má því álykta að danskur múslimi eigi að geta heilsað með handabandi við önnur tækifæri í 

dönsku samfélagi. 

 

6.9. Samantekt 

Í baráttu við mismunun hefur atvinnutilskipunin mikilvægt hlutverk sem og afleidd löggjöf 

hennar. Markmiðið var að setja á regluramma til að vernda einstaklinga og hópa fyrir 

mismunun á grundvelli trúar eða lífsskoðun, fötlunar, aldurs eða kynhneigðar. Með slíkri vernd 

gefst tækifæri á að bera saman sambærileg mál þannig að einstaklingum sem telja sig hafa 

orðið fyrir mismunun tækifæri til að bera sig og meðferð sem þeir fá saman við aðra óháð 

stöðu. Að múslimi getur borið sig saman við kristinn mann og öfugt, trú eða sannfæring 

einstaklingsins á ekki að hafa áhrif á meðferð sem hann fær. Um er að ræða tvo einstaklinga 

sem eru í sambærilegri stöðu, þó geta komið tilvik þar sem erfitt reynist að finna sambærilega 

stöðu og er þá notast við fræðileg dæmi og þarf þá að meta aðstæður hvort takmörkun eða 

mismunun hafi verið réttlætanleg með hlutlægum eða málefnalegum ástæðum. En einnig að 

mál sem ekki eru sambærileg fái ekki sambærilega meðferð, enda væri það mismunun. 

Lög sem byggja á atvinnutilskipuninni vernda marga mismunandi hópa og eru mismunandi 

eftir ríkjum, fer það eftir hvaða útfærsla hefur verið gert við lagasetningu. Í Svíþjóð og Noregi 
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vernda lögin sömu hópa og í íslenskum lögum, en inn í lögin hafa verið teknar fleiri aðstæður, 

sem má sjá verndað í fleiri lögum á Íslandi. 

Þegar kemur að starfskröfum þarf að gæta þess að kröfur gangi ekki lengra en þarf til að gegna 

starfinu, gæta þarf meðalhófs. Í lögunum er ekki sérstaklega getið til um að ekki megi mismuna 

á grundvelli hárlitar eða að einstaklingur þurfi að vera sérstaklega fríður, en við ákvörðunartöku 

væri aldrei málefnalegt að láta slík atriði ráða ferð. Ekki má mismuna á grundvelli trúar, en þar 

sem búrkubann er ekki í lögum landsins væri það mismunun að ráða ekki til starfa konu á 

grundvelli þess að hún klæðist búrku. Á Íslandi er ekki búrkubann, en er það ríkt í íslenskri 

menningu að andlit séu sjáanleg og ólíklegt væri að ráðinn yrði einstaklingur í afgreiðslu sem 

bæri búrku, væri það þá mismunun ef ekki væri regla hjá fyrirtækinu að starfsmenn beri ekki 

trúarleg-, pólitísk- eða heimspekileg tákn. 
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7. Niðurstaða 

Lagt var að stað með rannsóknarspurninguna Er heimilt að takmarka trúfrelsi vegna 

almannahagsmuna? Svarið við þeirri spurningu er einfaldlega já, það er heimilt. Eftir því 

sem vinnsla ritgerðarinnar þróaðist varð höfundi ljóst að spurningin átti ekki við markmið 

ritgerðarinnar var því rannsóknarspurningu breytt í  

Hvernig má takmarka trúfrelsi og á hvaða hátt má takmarka trúfrelsi á vinnumarkaði án 

þess að um mismunun sé að ræða? Stutta svarið er að takmarka má trúfrelsi með lögum, og 

þurfa þau að vera nauðsynleg í samfélagi einstaklinga og í þeim tilgangi að vernda 

samfélagið. Takmörkun á vinnumarkaði er með öðrum hætti, takmörkun sem ekki er endilega 

getið í lögum, en snýr þá yfirleitt að hlutleysi fyrirtækja og starfsmanna gagnvart 

viðskiptavinum. 

Trúfrelsið er ríkt frelsi sem allir einstaklingar og lögaðilar hafa óháð stöðu að nokkru leiti, á þó 

trúfrelsið aðeins við um einstaklinga sem búa í þeim ríkjum þar sem trúfrelsið er ríkjandi. 

Heimilt er að takmarka þetta frelsi, en aðeins í þeim tilgangi sem lög leyfa. Aðeins er heimilt 

að takmarka frelsið með fyrirmælum í lögum og þarf að vera nauðsynlegt í lýðræðislegu 

þjóðfélagi vegna almannaheilla, til verndar allsherjarreglu, heilsu manna eða siðgæði eða rétti 

og frelsi skv. 2. mgr. 9. gr. MSE. Einstaklingur getur ekki gengið út frá því að trúfrelsið sé eins 

í öllum aðildarríkjum MSE né heldur að takmörkun á frelsinu sé eins í öllum ríkjum. Líkt og 

fram er komið í ritgerð þessari eru ekki sömu mörk í öllum ríkjum. Eins og í þeim ríkjum þar 

sem sett hefur á búrkubann, þar hefur það verið metið réttmætt í þágu lýðræðislegs þjóðfélags. 

Innra trúfrelsi einstaklings verður ekki takmarkað og er það verndað þannig að öðrum er 

óheimilt að þvinga einstakling til að trúa öðru en hann kýs. Ytra trúfrelsi er heimilt að takmarka 

en það snýr að hegðun manna vegna sinnar trúar. Þegar sú hegðun samræmist ekki lögum þá 

er um takmörkun á trúfrelsi að ræða. Er því mikilvægt að hafa í huga að innra trúfrelsi er alltaf 

til staðar en um leið og trúin snýst um hegðun manna út á við þá getur komið til takmörkunar. 

Trúfrelsið er afgerandi orðað í 63. gr. stjskr. um að það ríki trúfrelsi, en takmörkunarheimildir 

eru óljósar. Ekki er þar tekið fram nákvæmlega hvernig heimilt er að takmarka það frelsi, aðeins 

að ekki megi kenna eða fremja neitt sem gagnstætt er góðu siðferði eða allsherjarreglu. Gefur 

ákvæðið til kynna að trúfrelsið ríki almennt þar til gengið er gegn góðu siðferði eða 

allsherjarreglu, sem er þá matsatriði. Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar skal túlka í 

samræmi við ákvæði MSE, má því gera ráð fyrir að skilyrði MSE þurfi að uppfylla til að 

takmarka megi trúfrelsið í íslenskum rétti. 
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Ekki er sérstök heimild til að takmarka trúfrelsi á vinnumarkaði, en óheimilt er að mismuna 

einstaklingum á vinnumarkaði á grundvelli trúar. Þó hefur Evrópudómstóllinn mótað reglu sem 

heimilar fyrirtækjum að takmarka rétt einstaklinga að bera trúarleg tákn á vinnustað sem er 

vissulega takmörkun á ytra trúfrelsi einstaklings, en ekki talin bein mismunun, vegna þess að 

reglan gengur jafnt á alla óháð trúarbrögðum. Afleidd löggjöf atvinnutilskipunarinnar er 

vissulega lík að mörgu leiti, en áherslur ríkja ekki þær sömu. Ríkin hafa þann sveigjanleika að 

setja sér löggjöf sem uppfyllir þær lágmarkskröfur sem tilskipunin nær til að lögum sem veitir 

meiri rétt. Ólík nálgun og ólíkar áherslur verða til þess að sambærileg mál fái ólíka niðurstöðu. 

Eins og var í handabandsmálunum, þó með þeim fyrirvara að í Noregi voru ekki tekin í gildi 

lög á grundvelli atvinnutilskipunarinnar. En eins og Evrópudómstóllinn komst að þá þarf að 

ríkja jafnræði þegar takmarka á trúarleg tákn á vinnustað. 

Ef mál sem þessi færu fyrir mannréttindadómstól Evrópu mætti álykta að niðurstaða 

dómstólsins yrði á þann veg að um takmörkun á trúfrelsi væri að ræða og einnig mismunun, 

brot á 9. og 14. gr. MSE. Fyrir Evrópudómstólnum gæti hins vegar niðurstaðan orðið 

vinnuveitanda í vil, ef á vinnustaðnum gilti sú regla að allir ættu að heilsa með handabandi, til 

að halda hlutleysi fyrirtækis. Að um sambærilega reglu væri að ræða og með trúarleg-, pólitísk- 

eða heimspekileg tákn. Á sama tíma gæti það mál farið öfugt, þar sem reglan sem slík gæti 

verið brot gegn 10. gr. CFR sem og brot gegn ákvæðum atvinnutilskipunarinnar og væri því 

óheimil mismunun. 

Að lokum má svara spurningunum um Jama sem var á leið í atvinnuviðtal, var honum 

mismunað vegna trúar sinnar? Já, það var vegna trúar hans og túlkun á trú sem hann ekki fékk 

viðtalið. Var væntanlegur vinnuveitandi að gæta jafnrar stöðu karla og kvenna? Vissulega má 

halda því fram að væntanlegur vinnuveitandi væri að gæta jafnréttis kynjanna. Var menning að 

vega þyngra en trúfrelsið? Í tilfelli Jama var það svo, og er það fastmótað í norskri menningu 

að einstaklingar heilsast með handabandi. Færi þetta mál fyrir úrskurðarnefnd eða dómstóla er 

ekki ólíklegt að vinnuveitandi myndi vinna það mál ef litið er til handabandsúrskurðar í Noregi, 

en í Svíþjóð myndi hann líklega vinna málið. Er það þetta sveigjanlega mat sem ræður ferð. Þá 

má vísa til ummæla hér að ofan um hvernig slíkt mál gæti endað hjá Evrópudómstólnum og 

mannréttindadómstól Evrópu. 



 

66 

8. Lokaorð 

Við vinnslu þessarar ritgerðar hefur það vakið athygli höfundar hvað trú er stór hluti af 

menningu og siðferði. Hvað trú hefur mikil áhrif í samfélagi manna. Að trú, menning og 

siðferði sé þríeyki sem verður ei slitið í sundur þegar um ytri trú er að ræða. Höfundur hafði 

ekki gert sér grein fyrir muninum á innri og ytri trú og telur það mikilvægt að gerður sé 

greinarmunur á innri og ytri trú þegar fjalla á um trúfrelsi einstaklinga. Vegna þess að innri trú 

verður ekki takmörkuð heldur snúa takmarkanir ávalt að ytri trú, sem er hegðun manna á 

grundvelli trúar sinnar. 

Þetta eru atriði sem verður að hafa í huga þegar fjölmenning eykst, þegar trúarbrögðum fjölgar 

í samfélagi manna. Landslög í einu landi byggja mikið á menningu þess og siðferði, einnig 

þeirri þjóðtrú sem lengi hefur ríkt í landinu. Vissulega verða breytingar en víða má finna 

tengingar. Á sama tíma ríkir trúfrelsi sem flestir samþykkja en ekki allir borgarar átta sig á því 

hvað felst í trúfrelsi og hvað er verið að takmarka þegar um takmörkun á trúfrelsi er að ræða. 

Höfundi hefur einnig orðið það ljóst að trúfrelsi er ekki bara flott orð yfir mikilvæg réttindi 

heldur hefur frelsið mikla þýðingu, þá kannski sérstaklega fyrir einstaklinga sem flytjast til 

landa þar sem trúfrelsi ríkir en var ekki í því landi sem þeir koma frá. Þannig hefur trúfrelsi 

meiri þýðingu fyrir tiltekna hópa einstaklinga, einstaklinga sem eru að upplifa þetta frelsi í 

fyrsta skipti. Því er mikilvægt að einstaklingar, og fólk almennt, átti sig á muninum á innri og 

ytri trú, hvenær til takmörkunar getur komið. Takmörkunin þarf að vera í lögum og nauðsynleg 

í lýðræðislegu þjóðfélagi en sú nauðsyn getur talist ónauðsynleg fyrir þá sem ekki þekkja 

menningu og siði þess lands sem þeir hafa flutts til. En einstaklingar verða að aðlagast og fara 

að lögum þess lands sem þeir eru í. 

Þótt trúfrelsi og mannréttindi séu lögfest þá eru mannréttindi þannig að lagaákvæðin eru ekki 

eins og önnur lög um boð og bönn, heldur það sem er talið til réttinda einstaklinga. Nú, og 

hvaðan koma þessi réttindi, það eru menn sem setja lögin, þennan rétt og hlýtur þá að byggja 

á sannfæringu þeirra, sem tengja má við trú, menningu og siðferði. Er það þess vegna að 

umfjöllun um trúfrelsi sem þessi verður aldrei einskorðuð við lögfræðilega nálgun. 
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