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Útdráttur  
 
Í þessari ritgerð er rannsakaður fyrirvari, sem íslenska ríkið gerði við 1. mgr. 20. gr. 
Alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi en þar er 
kveðið á um að ríki leggi með lögum bann við öllum stríðsáróðri. Íslenska ríkið hefur haldið 
því fram í reglulegum skýrslum til mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, sem hefur eftirlit 
með því að ríki standi við skuldbindingar samningsins, að ákvæðið stangist á við 
tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjórnarskrár Íslands. Í byrjun ritgerðarinnar er krufið hvað felst 
í hugtakinu stríðsáróður. Gerð er grein fyrir skuldbindingargildi þjóðréttarsamninga og 
fyrirvörum við þá. Sérstakur kafli er um skýrslurnar sem Ísland hefur sent nefndinni og svör 
nefndarinnar við þeim. Almennar athugasemdir sem nefndin beinir til allra ríkja sem aðild eiga 
að samningnum eru skoðaðar m.a. með tilliti til þess hvaða lagalega stöðu þær hafa. Að lokum 
er ákvæði 73. gr. stjórnarskrár Íslands skoðað auk ákvæðisins um  tjáningarfrelsi í 19. gr. 
samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Leitast er við að svara því hvort ástæða 
sé til þess að telja að bannið við stríðsáróðri stangist á við stjórnarskrárverndað tjáningarfrelsi 
manna.  
Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að bannið við stríðsáróðri takmarkar ekki tjáningarfrelsi 
manna með öðrum hætti en að vernda aðra hagsmuni sem eru takmörkuninni æðri. 
Tilgangurinn með banninu er sá að koma í veg fyrir að áróður geti dregið menn til aðgerða eins 
og var raunin í seinni heimsstyrjöldinni. Ríki komu sér saman um að koma í veg fyrir styrjaldir 
með þjóðréttarsamningum og vernda réttinn til lífs sem m.a. er tryggður í 6. gr. samningsins 
um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi. Þessi tengsl milli réttar til lífs og banns við stríðsáróðri 
hefur mannréttindanefndin staðfest. Því er bannið við stríðsáróðri nánari útfærsla á þessu 
grundvallaratriði sem öllum ríkjum samningsins ber að tryggja. 
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Abstract 
 
This thesis examines a reservation made by Iceland to the first paragraph of article 20 to the 
Covenant of Civil and Political Rights, suggesting that governments prohibit by law all 
propaganda for war. Iceland has argued in regular reports to the UN Human Rights Committee, 
which oversees commitment to the Convention, that the provision conflicts with the freedom 
of expression in Article 73 of the Constitution of Iceland. The thesis initally analyses the 
concept of propaganda for war. The obligations of international agreements and their 
reservations are explained. There is a dedicated chapter on the reports sent by Iceland to the 
Committee and their responses. General concerns addressed by the Committee to all States 
Parties to the Convention are examined and their legal status. Finally, the provisions of Article 
73 of the Constitution of Iceland are examined and the provision of freedom of expression in 
Article 19 of the Civil and Political Rights Agreement. It is discussed whether there is reason 
to believe that the prohibition of propaganda for war conflicts with the constitutionally 
protected freedom of expression. 
The thesis concludes that prohibition on propaganda for war does not limit freedom of 
expression, as it is intended to protect other more important interests. The purpose of the 
prohibition is to prevent propaganda from resulting in actions as experienced in World War II. 
The States Parties agreed to prevent wars by international treaties and to protect the right to 
life, e.g. ensured in Article 6 of the Covenant on Civil and Political Rights. This interconnection 
between the right to life and the ban on propaganda for war has been confirmed by the Human 
Rights Committee. Therefore, the prohibition of propaganda for war is a further elaboration of 
this principle, which must be ensured by all States Parties to the Convention. 
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1. Inngangur 
 
Eftir hörmungar seinni heimsstyrjaldarinnar varð baráttan fyrir friði áberandi í heiminum og 

ríki fóru í sameiningu að leita leiða til að koma í veg fyrir að slíkar hörmungar og mannfall 

gætu endurtekið sig.1 Mikilvægur afrakstur þeirrar samvinnu var stofnun Sameinuðu þjóðanna 

(hér eftir SÞ) árið 1945. Íslendingar fengu aðild að Sameinuðu þjóðunum þann 19. nóvember 

1946.2 Út frá þessu mikilvæga samstarfi hefur fjöldi mannréttindasamninga sprottið. Einn 

þessara samninga er Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir 

SBSR) sem Ísland er aðili að. Samningurinn inniheldur ákvæði í 1. mgr. 20. gr. sem kveður á 

um að „allur stríðsáróður skal bannaður með lögum“.3 Ísland, ásamt hinum Norðurlöndunum, 

gerði fyrirvara við þetta ákvæði á þeim forsendum að það gæti skert tjáningarfrelsi almennings 

og þar af leiðandi er það ekki hluti af skuldbindingum ríkisins hvað varðar samninginn.4  

Í þessari ritgerð er fyrrgreindur fyrirvari skoðaður og leitast við að finna skýringar á því 

hvers vegna ríki sem leggur áherslu á að vera virkt í mannréttindamálum telur sig þurfa að gera 

fyrirvara um ákvæði sem bannar stríðsáróður. Til að leita svara við þeirri spurningu er sjónum 

fyrst beint að hugtakinu stríðsáróður í öðrum kafla þessarar ritgerðar. Til að fá innsýn í hver 

túlkun þess er nú til dags er söguleg þróun hugtaksins skoðuð. Megináhersla er þó lögð á hver 

sé raunveruleg túlkun ákvæðisins í þjóðarétti og hver hafi verið talin áhrif áróðurs í stríðum 

fyrri ára. Í þriðja kafla er umfjöllun um þjóðréttarsamninga, mikilvægi þeirra í samskiptum 

ríkja ásamt umfjöllun um fyrirvara og hlutverk þeirra í milliríkjasamskiptum. Í fjórða kafla er 

umfjöllun fyrri kafla dregin saman með það að markmiði að fá góða innsýn í bakgrunn 1. mgr. 

20. gr. samningsins og hvert sé hið raunverulega markmið ákvæðisins í samningnum.  

Mannréttindanefndin (hér eftir nefndin) var stofnuð samkvæmt 1. mgr. 28. gr. SBSR og hefur 

hún ýmsum eftirlitshlutverkum að gegna. Hún gefur m.a. út almennar athugasemdir til að 

leiðbeina ríkjum um skuldbindingar samningsins. Annað hlutverk nefndarinnar er að hafa 

eftirlit með því að ríki efni skyldur sínar samkvæmt samningnum. Ber því ríkjum að skila 

reglulega skýrslum þar um til nefndarinnar. Nefndin fer yfir skýrslurnar og gefur síðan 

 
1 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (2. útg., Codex 2018) 258. 
2 Ísland gekk í Sameinuðu þjóðirnar þann 19. nóvember 1946 að undangenginni ályktun Alþingis frá 25. júlí 
sama ár. Sbr. Alþt. 1946, A-deild, þskj. 1  
3 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 30. desember 1968, tók gildi 22. 
nóvember 1979) Stjtíð. C, 10/1979, 1. mgr. 20. gr. 
4 „International Convent on Civil and Political Rights“ (16. desember 1966) Declarations and Reservations, 
Iceland <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-
4&src=IND#EndDec> skoðað 20. febrúar 2020. 
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ábendingar um hvað sé vel gert og hvað megi betur fara.5 Nefndin hefur ítrekað lagt til að 

umræddur fyrirvari verði endurskoðaður en því hefur ávallt verið hafnað af íslenskum 

stjórnvöldum.6 Gefst því sértakt tilefni til að skoða nánar skýrslur nefndarinnar og viðbrögð 

íslenska ríkisins við þeim. Skoðuð eru áhrif almennra athugasemda nefndarinnar og þeirra 

tilmæla hennar að íslenska ríkið endurskoði fyrrgreindan fyrirvara. Í fimmta kafla er fjallað um 

markmið tjáningarfrelsis og takmörk þess.  

Að lokum eru niðurstöður teknar saman með það að markmiði að svara þeirri spurningu 

hvort einhver haldbær rök séu fyrir hendi um fyrirvarann eða hvort að sú ástæða að bann við 

stríðsáróðri skerði tjáningarfrelsi fólks sé einfaldlega gömul mýta sem vert sé að endurskoða.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
5 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 264. 
6 UNCCPR Human Rights Committee, „Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of 
the Covenant. Fourth periodic report. Iceland“ (28. júní 2004) CCPR/C/ISL/2004/4, mgr. 32, 106; UNCCPR 
Human Rights Committee, „Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of the 
Covenant. Concluding observations of the Human Rights Committee. Iceland“ (25. apríl 2005) 
CCPR/CO/83/ISL, mgr. 8. 
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2. Hvað er stríðsáróður? 
2.1 Áróður 
Hugtakið áróður verður ekki skýrt með einföldum hætti. Uppruna hugtaksins má rekja margar 

aldir aftur í tímann til Congregatio de Propaganda Fide, samtaka rómversk-kaþólskra 

kardínála, sem stofnuð voru árið 1622 til að stunda trúboð. Nú á dögum virðist hugtakið helst 

vera notað sem samheiti yfir lygar, afbökun, svik, stjórnsemi, hugarstýringu, heilaþvott, og 

falsfréttir.7 Svo virðist þó sem hugtakið eigi sér enga eina merkingu. 

 Áróður er alda gamalt orð og hafa fræðimenn lengi leitast við að finna á því 

skilgreiningu sem flestir geta verið sammála um. Til er fjöldinn allur af skilgreiningum og 

sumar þeirra í bókalengd með tilraunum til þessa að finna „hina einu réttu” skilgreiningu. Hér 

verður tæpt á nokkrum þeirra til að fá innsýn í mismunandi viðhorf prófessora og annarra 

fræðimanna sem rannsakað hafa hugtakið.  

Í riti sínu The Propaganda Menace frá 1933 leitast Fredrick Lumley við að finna 

skilgreiningu á hugtakinu í samhengi við áreiti sem einstaklingar verða fyrir á mismunandi 

mótunarskeiðum. Þar lýsir hann því hvernig áhrifamiklir aðilar geta beitt þrýstingi á 

menningarheima á grimmilegan hátt. Í sérhverju samfélagi er þörf fyrir hæfa leiðtoga en vegna 

þessarar miklu eftirspurnar eftir áhrifamiklum leiðtogum skapast einnig sá vandi að dyrnar 

standa galopnar fyrir vafasasömum aðilum. Þannig hefur trúgirni almennings leitt til mestu 

hörmunga samtímans.8 

Lýsingar Edwards K. Strong, Jr. prófessors í sálfræði við Stanford háskóla eru svipaðar 

lýsingum Lumley á áhrifum áróðurs. Í fræðigrein frá árinu 1922 leitar Strong skýringa á því 

hvernig áróður getur umbreytt hugsunum og hegðun fólks. Þar lýsir Strong hvernig áróður sé 

helst notaður við félagslegt eftirlit. Ef áróður væri einungis notaður til hagsbóta fyrir 

þjóðfélagið væri hægt að syngja honum mikið lof en því miður er áróður einnig tæki til þess 

að stjórna og hafa áhrif á fólk á mjög neikvæðan hátt. Þannig getur áróður verið notaður sem 

lúmsk kynning fyrir almenningi á upplýsingum sem eru valdar og svo einbeittar að auðvelt 

verður að hafa áhrif á skoðanir fólks þannig að þær falli að markmiðum áróðursmanna.9 

Í Black´s Law Dictionary sem er ein helsta lögfræðiorðabók enskrar tungu eru margar 

skilgreiningar á  áróðri en allar eiga þær það sameiginlegt að líta svo á að áróður sé inngrip í 

skoðanafrelsi fólks með einhverjum hætti. Ein tegund áróðurs sem lýst er í bókinni er sá áróður 

sem notaður er markvisst til að hvetja til átaka eða stríðs við önnur ríki. Þess konar áróður 

 
7 Garth S Jowett og Victoria O’ Donell, Propaganda and Persuation (7. útg., SAGE Publications 2018) 2. 
8 Frederick E Lumley, The Propaganda Menace (1933) 12.  
9 Edward K Strong Jr., „Control of Propaganda as a Psychological Problem“ (1922) 14 (3) The Scientific 
Montly 234, 236.   
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kallast óvinveittur áróður eða hugmyndafræðileg árásargirni. Þannig er áróðurinn notaður í 

þeim tilgangi að fá þjóðir til að styðja stríð og hvetja stjórnvöld til að lýsa yfir eða taka þátt í 

stríði óháð lagalegum skorðum.10 

Bruce Lannes Smith, prófessor í stjórnmálafræði, lýsir áróðri í fræðigrein sinni 

Propaganda sem kerfisbundnu átaki, trú, viðhorfi eða skoðunum annarra. Hann lýsir því 

hvernig áróðurmenn hafa ákveðin markmið og til þess að ná sem bestum árangri velji þeir 

vísvitandi vissar staðreyndir, rök og myndrænt efni og komi því á framfæri á þann hátt að það 

hafi sem mest áhrif.11 

Eric De Brabandere lýsir áróðri með sambærilegum hætti og fyrrgreindir fræðimenn. 

Hann lýsir hugtakinu í fræðigrein sinni Propaganda sem „aðferð ríkja eða einstaklinga til að 

hafa áhrif á og stjórna hegðun fólks með fyrirfram ákveðnum hætti til að þjóna ákveðnum 

hagsmunum“. Hann bætir við að hugtakið áróður sé þó tiltölulega óljóst út frá þjóðréttarlegu 

sjónarmiði þar sem engin allsherjar skilgreining á því sé til.12  

Ekki er hægt að fjalla um áróður án þess að minnast á áhrif áróðurs í kalda stríðinu. Dr. 

Parry-Giles kynnti sér áróðursaðgerðir bandarísku forsetanna Truman og Eisenhower á fyrri 

hluta kalda stríðsins. Áróður og hugarfarsleg stefnumótun voru talin gegna lykilhlutverki í 

embættistíð þeirra. Hún lýsir áróðri sem skipulögðum villandi skilaboðum sem dreift var út 

meðal almennings af opinberum stofnununum í þeim tilgangi að ná fram áhrifum sem  

þóknuðust þeim. Ein af þessum stofnunum var CIA eða Central Intelligence Agency sem 

Truman stofnaði árið 1947. CIA kom á fót nefndinni PSB eða Psychological Strategy Board 

árið 1951. Nefndin sérhæfði sig í baráttu gegn kommúnisma og hafði gríðarleg áhrif á kalda 

stríðið með litlum afskiptum af hálfu þingsins. Dr. Giles lýsir því hvernig Truman og 

Eisenhower styrktu forsetaembætti Bandaríkjanna og þróuðu retórískt forsetaembætti með 

einræðum í ræðustól. Þannig gátu þeir nýtt völd sín og tjáð sig án afskipta þingsins í gegnum 

friðaráróður. Þeir notuðu jafnframt fjölmiðla óspart til þess að dreifa áróðri.13 

Að framangreindu má sjá að fræðimenn hafa í áraraðir haft sínar kenningar um hvað 

felst í hugtakinu áróður. Það sem helst stendur upp úr er samstaða meðal fræðimannana um að 

í hugtakinu geti falist inngrip í skoðanafrelsi fólks á markvissan hátt. Þó áróður geti stundum 

 
10 Bryan A Garner og Henry Campbell Black (ritstj.), Black’s law dictionary (8. útg., Thomson/West 2004) 
3839. 
11 Bruce Lannes Smith, „Propaganda“, Encyclopedia Brittannica 
<https://www.brittanica.com/topic/propaganda> skoðað 3. mars 2020. 
12 Eric De Brabandere, „Propaganda“ , Max Planck Encyclopedia of International Law (nóvember 2012) A.1. 
<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e978?rskey=BzgCxy&result=1&prd=MPIL> skoðað 23. febrúar 2020.  
13 Shawn J Parry Giles, The Rhetorical Presidency, Propaganda, and the Cold War, 1945-1955 (Greenwood 
Publishing Group 2002) 17-18.  
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verið ákaflega öflugt sannfæringartæki er hann engan veginn alltaf áhrifaríkur og ekki endilega 

blekkjandi tól sem eingöngu er notað af þeim sem eru með skaðleg áform. Þrátt fyrir að 

hugmyndir um mismunandi tegundir áróðurs eigi sér langa sögu hafa margir fræðimenn kallað 

eftir staðfestingu á meginreglunni í þjóðarétti, jafnvel með því að bæta hvatningu til hópmorðs, 

hatursáróðri og hvatningu til hryðjuverka við á lista yfir alþjóðlega glæpi. Þar sem brýn 

nauðsyn er að koma á reglum um hvatningar til ofbeldisverka telur Brabandere í fræðigrein 

sinni að reglur þjóðaréttar muni þróast hratt í þessum málum.14 

Eitt skýrasta nýlega dæmið um alvarleika áróðurs eru hópmorðin í Rúanda. Þrátt fyrir 

að sá atburður hafi átt sér stað eftir að allir helstu núgildandi mannréttindasamningar voru 

gerðir er ekki annað hægt en að minna á hvaða hlutverki hatursáróður gegndi til að ryðja 

brautina fyrir slátrun á 800.000 manns af þjóðerni Tútsa. Því hefur verið haldið fram að 

aðalverkfærin sem notuð hafi verið í þjóðamorðunum hafi verið áróðurinn í útvarpinu og 

sveðjan sem notuð var við drápinn.15 Eftir hópmorðin í Rúanda samþykkti Öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna að stofna Alþjóðlega glæpadómstólinn fyrir Rúanda (ICTR) til þess að 

sækja þá til saka sem skipulögðu eða tóku þátt í morðunum. Í réttarhöldunum yfir Jean 

Kambanda, þáverandi forsætisráðherra Rúanda, var hann m.a. ákærður fyrir að hafa kynt undir 

áróðri. Við réttarhöldin viðurkenndi Kambanda m.a. að hafa veitt útvarpsstöðinni Radio 

Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), sem útvarpaði áróðri, skýran stuðning og hvatt 

til þess að haldið yrði áfram að hvetja til fjöldamorða á Tútsum. Hann fullyrti jafnframt að 

þessi útvarpsstöð væri „ómissandi vopn í baráttunni við óvininn“.16 Þessi atburðarás og orð 

Jean Kambanda eru lýsandi dæmi um hvernig aðilar geta notað áróður og litið á hann sem 

ómissandi tæki til að niðurlægja óvininn og hvetja til ofbeldis.   

 

 

 
 

 
 

 
14 Eric De Brabandere (n. 12) E. Conclusion. 
15 Richard Ashby Wilson, Incitement on Trial: Prosecuting International Speech Crimes (Cambridge University 
Press., 2017) 1.  
16 Ákæruvaldið g. Kambanda (dómsorð 4. september 1998) ICTR-97-23-S, mgr. 39. (vii).   
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2.2 Hvað er stríð ? 

Það sama gildir um stríð og um áróður, að hugtakið fékk meiri athygli en nokkru sinni fyrr í 

kjölfar heimsstyrjaldanna tveggja á síðari hluta 20. aldar. Leitast var við að skilja eðli stríðs, 

móta kenningar um orsakir þess, háttsemi stríðsaðila og leita leiða til að fyrirbyggja þau.17 Stríð 

eru háð af mörgum ástæðum en hér er megináhersla lögð á það hvernig stríð er skilgreint í 

þjóðarétti. Nauðsynlegt er þó að geta þess að notast verður við hugtakið vopnuð átök í þessari 

umfjöllun, sem er nútímanlegri framsetning á hugtakinu stríð. Aðildarríki að 

Genfarsamningunum frá 1949 fólu Alþjóðanefnd Rauða krossins18 árið 2008 að gefa 

lögfræðilegt álit á því hvernig skilgreina bæri hugtakið vopnuð átök í þjóðarétti. Nefndin 

greindi hugtakið í alþjóðleg vopnuð átök og vopnuð átök sem ekki teljast alþjóðleg.  

Tilgangurinn var að komast að niðurstöðu um hvort hugtakið eins og það kemur fyrir í 

þjóðarétti eigi einnig við um átök innan eins ríkis. Niðurstaðan var sú að þegar gripið er til 

vopnavalds í ágreiningi milli ríkja flokkast það sem alþjóðleg vopnuð átök. Hins vegar teljast 

vopnuð átök sem ekki eru alþjóðleg vera þau sem eru langvinn og eiga sér stað milli herafla 

stjórnvalda eða vopnaðra hópa innan sama ríkis.19  

Á vefsíðu Amnesty International er vopnuðum átökum lýst á sama hátt og 

Alþjóðanefnd Rauða krossins gerir. Þannig greinist hugtakið í alþjóðleg vopnuð átök sem 

skilgreind eru sem aðstæður þar sem gripið er til vopnavalds milli tveggja eða fleiri ríkja, óháð 

ástæðu eða umfangi átakanna. Vopnuð átök sem ekki eru alþjóðleg eru langvarandi vopnuð 

átök milli stjórnvalda og herja eins eða fleiri vopnaðra hópa eða milli slíkra hópa á 

yfirráðasvæði ríkis. Vopnuð átök þurfa að hafa lágmarksstyrk og lágmarksskipulag stríðandi 

aðila til að vera skilgreind sem slík. Um vopnuð átök gilda alþjóðleg mannúðarlög sem hafa 

það að markmiði að takmarka neikvæð áhrif þeirra.20 Helstu þjóðréttarreglur sem vopnuð átök 

 
17 Joseph Frankel, „War“, Encyclopedia Brittanica <https://www.brittannica.com/topic/war> skoðað 2. mars. 
2020. 
18 Starf Alþjóðaráðsins byggir á Genfarsáttmálunum frá 1949, viðbótar-samskiptareglum þeirra, samþykktum 
hans - og samþykktum Alþjóða Rauða krossins og Rauða hálfmánans - og ályktunum Alþjóðaáðstefnu Rauða 
krossins og Rauða hálfmánans. Alþjóða Rauði krossinn er sjálfstæð hlutlaus samtök sem tryggja mannúðarvernd 
og aðstoð fyrir fórnarlömb vopnaðra átaka og annarra ofbeldisaðstæðna. Það grípur til aðgerða til að bregðast 
við neyðarástandi og stuðlar um leið að virðingu fyrir alþjóðlegum mannúðarlögum og framkvæmd þeirra í 
landslögum. 
19 International Committee of the Red Cross, „How is the Term "Armed Conflict" Defined in International 
Humanitarian Law?“ <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf> skoðað 
4. mars. 2020. 
20 Amnesty International, „Armed Conflict“ <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/armed-conflict/> skoðað 
10. mars. 2020. 
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falla undir eru því annars vegar alþjóðlegar mannréttindareglur sem er meðal annars ætlað að 

koma í veg fyrir stríð og hins vegar mannúðarlög sem gilda í átökunum sjálfum.  

 

2.3 Stríðsáróður 

Þegar haft er í huga að bæði hugtökin, áróður og stríð, geti vafist fyrir fræðimönnum liggur 

nánast í augum uppi að hugtakið stríðsáróður gerir málið ekki einfaldara. Hugtakið hefur í 

raun bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Þannig getur áróður í stríðsátökum bæði valdið tjóni 

og hindrað tjón þar sem mikill munur er á því að hvetja fólk til árása í þeim tilgangi að valda 

tjóni og að hvetja fólk til að verjast árásum.  

Þar sem reynt hafði verið í áraraðir að komast að því hvað fælist í áróðri og stríði er ekki að 

furða að með tilkomu banns við stríðsáróðri í SBSR hafi flækjustig málsins aukist til muna.  

Það varð til þess að mörg ríki töldu að besta leiðin væri sú að gera fyrirvara við ákvæðið. 

Mannréttindanefnd SBSR taldi það ekki eiga við nokkur rök að styðjast þar sem hugtakið hafi 

þegar verið notað í innlendum og alþjóðlegum viðmiðum og margoft í almennum ályktunum 

nefndarinnar. Það hefði jafnframt komið fram í Nürnberg réttarhöldunum sem haldin voru yfir 

helstu valdamönnum Þýskalands eftir seinni heimsstyrjöldina.21 Um almennar ályktanir 

mannréttindanefndarinnar og hvaða tilgangi þær þjóna er fjallað um síðar í þessari ritgerð.  

 

2.3.1 Nürnberg réttarhöldin  

Það kom snemma fram við Nürnberg réttarhöldin að þjóðréttarreglur sem samdar höfðu verið 

um glæpi milli ríkja fyrir seinni heimsstyrjöldina væru engan veginn nægilega skýrar.  

Stofnskrá Alþjóðlega herdómstólsins22 og dómur Alþjóðlega herdómstólsins í Nürnberg (IMT) 

átti því eftir að skapa grundvöll fyrir allar síðari umræður um áróður fyrir stríði á vettvangi 

SÞ.23 

Hugtakið áróður bar daglega á góma í réttarhöldunum ásamt lýsingum á því hvernig 

alið var á hatri kynþátta, meðal annars með hatursáróðri sem síðar var notaður í stríðsáróðri. Í 

réttarhöldunum staðfesti dómstóllinn hversu stóru hlutverki stríðsáróður hafði gegnt þegar 

nasistar náðu að styrkjast og hrífa fólk með sér. Þannig gátu þeir undirbúið sig fyrir stríð og 

 
21 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (2. útg, NP Engel 2005) 
471-472. 
22 Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment 
of the major war criminals of the European Axis (8 ágúst 1945) (London Agreement) 
<https://www.refworld.org/docid/3ae6b39614.html> skoðað 8. maí 2020 
23 Francisco Forrest Martin, International Human Rights & Humanitarian Law: Treaties, Cases, & Analysis 
(Cambridge University Press 2006) 5.  
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brotið alla þá alþjóðlegu friðarsamninga sem gerðir höfðu verið eftir fyrri heimsstyrjöldina. 

Vert er að líta á örfá dæmi frá þessum réttarhöldum til nánari skýringar.  

Í réttarhöldunum yfir helstu leiðtogum nasista kynnti saksóknari Breta brot Hitlers og 

nasista á 15 þjóðréttarsamningum. Meðal þessara samninga voru alþjóðlegir friðarsamningar 

sem gerðir voru bæði fyrir og eftir fyrri heimsstyrjöldina til að tryggja frið á milli ríkja og koma 

í veg fyrir vopnuð átök.24   

Í máli gegn Alfred Rosenberg, formanni utanríkisstefnu Þjóðverja, var 

miskunnarlausum ofsóknum Rosenbergs í garð Gyðinga lýst og því hvernig hann undirbjó fólk 

sálrænt fyrir stríð. Einnig kom fram hvernig Rosenberg gegndi mikilvægu hlutverki við 

undirbúning Þýskalands fyrir hernað í árásarstríði. Það gerði hann m.a. með því að hvetja 

almenning til þess að brjóta og virða ekki Versalasamninginn og fleiri friðarsamninga á þeim 

forsendum að þýska þjóðin væri þræll annarra þjóða.25 Aðalhlutverk Rosenbergs var því að 

dreifa áróðri og koma af stað landráðum í öðrum ríkjum og ryðja brautina fyrir framrás 

árásarstríðs.26 Hugtakið árásarstríð var skilgreint í réttarhöldunum27 en þar segir: 

Stríð er í raun slæmt. Afleiðingar þess eru ekki bundnar við hin 
stríðandi ríki eingöngu, heldur hafa þær áhrif á allan heiminn. Að hefja 
árásarstríð er því ekki aðeins alþjóðlegur glæpur, það er hinn mesti 
alþjóðlegra glæpa og er aðeins frábrugðinn öðrum stríðsglæpum að því  
leyti að fela í sér allt hið illa.28  

 

Rétt er að taka fram að nú til dags er í 39. gr. stofnsamnings SÞ29 kveðið á um að Öryggisráð 

SÞ skuli ákvarða tilvist hvers konar árásargirni og „skal gera tillögur um, eða ákveða, hvaða 

ráðstafanir skuli gerðar í samræmi við 41. og 42. gr., til þess að varðveita eða koma á aftur 

heimsfrið og öryggi“. Nánar verður fjallað um Öryggisráðið síðar í ritgerðinni. 

Í máli gegn Julius Streicher er því lýst hvernig Streicher dreifði áróðri, til dæmis í 

blaðinu Der Sturmer. Í réttarhöldunum var m.a. bent á að þó svo að Streicher hafi ekki tekið 

þátt í morðöldunni í eigin persónu þá væri glæpur hans ekki síðri sökum þeirra áhrifa sem 

áróður hans hafði. Hlutverk Streicher var að leiða menntun ungs fólks með það að markmiði 

 
24 „Nürnberg Trial Procedings“ (Alþjóðlegi herdómstóllinn fyrir Þýskaland, Þriðja bindi, Dagur þrettán, 
Síðdegisþing, 5. desember 1945) <https://avalon.law.yale.edu/imt/12-05-45.asp> skoðað 9. maí 2020.  
25 „Nürnberg Trial Procedings“ (Alþjóðlegi herdómstóllinn fyrir Þýskaland, Fimmta bindi, Dagur þrjátíu, 
Síðdegisþing, 9. janúar 1946) 40, 45. <https://avalon.law.yale.edu/imt/01-09-46.asp> skoðað 11. maí 2020.  
26 „Nürnberg Trial Procedings“ (Alþjóðlegi herdómstóllinn fyrir Þýskaland, Fimmta bindi, Dagur þrjátíu og eitt 
Morgunþing, 10. janúar 1946) 65.  <https://avalon.law.yale.edu/imt/01-10-46.asp> skoðað 11. maí 2020  
27 „Nürnberg Trial Procedings“ (Alþjóðlegi herdómstóllinn fyrir Þýskaland, Dómsorð, 1. október 1946)  
<https://avalon.law.yale.edu/imt/judnazi.asp#common> skoðað 11. maí 2020. 
28 Þar segir: To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime; it is the supreme 
international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of 
the whole. 
29 Sáttmáli hinna Sameinuðu þjóða (samþykktur 26. júní 1945, tók gildi 24 október 1945) Stjtíð. C, 9/1965. 
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að búa til morðingja og fylla huga þeirra af hatri. Vegna umfangs þessa væri glæpur hans 

líklega meiri og víðtækari en hinna sakborninganna.30 

Við réttarhöldin var tekinn vitnisburður af Hermann Göring, yfirmanni flughers nasista. 

Eftir ítarlegar lýsingar á því hvernig Þjóðverjar réðust inn í hvert ríkið á fætur öðru var Göring 

spurður hvort hann hefði aldrei leitt hugann að því hvort að aðgerðir sem fram fóru í hernumdu 

ríkjunum hefðu verið í samræmi við Haag-samninginn um landhernað. Göring játaði að hafa 

litið yfir reglurnar í fyrsta skipti rétt áður en ráðist var inn í Pólland. Þegar hann hafi lesið þær 

hafi hann séð eftir því að hafa ekki kynnt sér þær fyrr. Ef hann hefði gert það hefði hann séð 

að með hliðsjón af reglum Haag-samningsins um hernað á landi hefði ekki verið hægt að fara 

í nútímastríð undir neinum kringumstæðum. Vopnað stríð á landi, sjó og lofti ásamt 

efnahagsstríði og stríðsáróðri væri nú orðið órjúfanlegur hluti af hverju stríði. Að lokum tók 

Göring fram að ástæður þess sem gerðist í tengslum við grimmdarverk og svipaðar athafnir 

yrði fyrst og fremst rakið til stríðsáróðursins. Að því leyti væru reglur um hernað í landi Haag-

samningsins að hans mati ekki tæki sem hægt væri að nota sem grunn fyrir nútímastríð vegna 

þess að þær tækju ekki tillit til grundvallarreglna nútímastríðs sem væru stríðið í loftinu, 

efnahagsstríðið og stríðsáróðurinn.31  

Á þessari umfjöllun og orðum Göring má sjá hversu stórt hlutverk stríðsáróður lék í 

seinni heimsstyrjöldinni og hvernig alþjóðlegir samningar voru virtir að vettugi í átökunum og 

aðdraganda þeirra. Því er ekki að undra að þörf hafi verið á víðtækari reglum sem tækju til þess 

nútímastríðs sem Göring lýsti. Sú brýna þörf var bætt meðal annars með 20. gr. SBSR  þar sem 

eins og fyrr hefur komið fram tilgreinir 1. mgr. að „allur stríðsáróður skal bannaður með 

lögum“ og 2. mgr. 20. gr. sem bannar hatursorðræðu sem eins og sjá má af framangreindri 

umfjöllun var iðulega notuð sem „upphitun“ til að ala á hatri fyrir stríðsáróðurinn. 

 

2.3.2 Rætur hins illa 

Þegar lögð voru fram drög að 20. gr. SBSR var nokkur ágreiningur í mannréttindanefndinni í  

umræðunum um áróður. Skiptust sendinefndir ríkja í tvær fylkingar. Annars vegar voru þeir 

sem töldu að takmörkunarákvæði í 3. tl. 19. gr. samningsins, sem heimilar takmarkanir á 

tjáningarfrelsi, væri nægjanlegt til að koma í veg fyrir hvatningu til kynþáttahaturs og að með 

því að heimila ákvæði sem gengi lengra gæti orðið of mikil takmörkun á tjáningarfrelsi manna. 

Hins vegar voru þeir sem lögðu áherslu á að í ljósi reynslunnar af áhrifamætti nútíma áróðurs 

 
30„Nürnberg Trial Procedings“ (n. 26) 91,117.   
31 „Nürnberg Trial Procedings“ (Alþjóðlegi herdómstóllinn fyrir Þýskaland, Níunda bindi, Dagur áttatíu og tvö 
Morgunþing, 15. mars 1946) 361- 363, <https://avalon.law.yale.edu/imt/03-15-46.asp> skoðað 14. maí 2020.  
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yrði að ráðast að rótum hins illa. Því væri ekki náð öðruvísi en með víðtæku banni með 

refsiákvæði. Því er hægt að draga þá ályktun að með ákvæðinu um að „allur stríðsáróður skal 

bannaður með lögum“ í SBSR sé ætlað að taka til þess konar áróðurs sem dreifir hatri og dregur 

fólk til aðgerða í líkingu við þær sem valdið hafa mesta hryllingi mannkynssögunnar.32 

Samkvæmt framangreindu er ekki annað hægt en að taka undir skoðanir Manfred Nowak þar 

sem hann setur fram í riti sínu um SBSR að bannið við stríðsáróðri í SBSR sé  hægt að skilja 

sem viðbrögð við hvatningu til stríðs og kynþáttahaturs sem markvisst var dreift af áróðursvél 

þriðja ríkisins. Því er tilgangur ákvæðisins sá að banna hvatningar áróðursmanna líkt og gert 

var í þriðja ríkinu,33 sem mætti skilgreina sem neikvæðan stríðsáróður. Því án áróðurs er erfitt 

að ná til fjöldans og án fjöldans er erfitt að efna til hópmorða eða hefja stríð eins og 

framangreind umfjöllun sýnir. 

 

3. Þjóðréttarsamningar 

3.1 Friðarsamningar fyrri tíma  

Eins og áður hefur komið fram þótti í aldanna rás sjálfsagt að grípa til vopna og stríðs í tilefni 

af hvaða ágreiningi sem upp kom. Það talið fullkomlega eðlilegt og löglegt. Að vísu töldu 

margir að þetta væri óæskilegt ástand og höfðu guðfræðingar og lögfræðingar m.a. leitast við 

að takmarka möguleikann á að grípa til stríðs með því að gera greinarmun á réttlátu og óréttlátu 

stríði en það reyndist þó þrautinni þyngri. Það má teljast vel skiljanlegt í ljósi þess að það 

kallaði á skilning á hugtakinu réttlæti og þar sem réttlæti er sjálft mjög umdeilt hugtak gat 

skapast ágreiningur um hvaða stríð gæti flokkast sem réttlátt og hvað sem ranglátt.34 

Sú trú manna að hægt væri að koma á einhverskonar skipulagi til að halda uppi friði í 

heiminum á sér einnig langa sögu en viðleitni manna til að koma henni í framkvæmd hefur 

orðið hvað fyrirferðarmest í styrjöldum og eftir þær.35 Fyrsta tilraunin á síðari öldum til að 

koma á friði í heiminum og setja lög í stríðsrekstri (jus in bellum) og takmarkanir á því hvenær 

mætti grípa til stríðs (jus ad bellum) var með Haag samningunum (e. Hague Conventions) árið 

1899 og 1907.36 Árið 1919 var Þjóðabandalagið stofnað á grundvelli Versalasamningsins. 

Bandalagið var fyrsta alþjóðastofnunin með það að markmiði að halda uppi friði í heiminum 

og hún batt enda á fyrri heimsstyrjöldina. Í stofnskrá bandalagsins var ekki lagt bann við stríði 

 
32 Manfred Nowak (n. 21) 472. 
33 sama heimild 472. 
34 Jan Klabbers, International Law (2. útg, Cambridge 2017) 203. 
35 Einar Arnórsson, Árbók Háskóla Íslands: Þjóðabandalagið (Gutenberg 1932-33) 7.  
36 Jan Klabbers (n. 34) 204. 
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en hún innihélt málsmeðferðarreglur sem stóðu til þess að hindra átök.37 Árið 1928 var með 

Parísarsamningnum (Kellogg-Briand) lagt algert bann við stríði en sjálfsvörn var þó áfram 

heimil. Mestu skiptir þó að hvorki Þjóðabandalagið né Parísarsamningurinn megnuðu að 

stöðva þá spennu og átök sem urðu að seinni heimsstyrjöldinni og Þjóðabandalagið leið undir 

lok árið 1939. Við lok seinni heimsstyrjaldarinnar komu sigurþjóðirnar saman og voru einhuga 

um að það yrði að koma á regluverki til að hindra að slíkar hörmungar gætu nokkru sinni 

endurtekið sig. Afrakstur þessa var stofnun Sameinuðu þjóðanna.38 

 
3.2 Sameinuðu þjóðirnar og stofnaðild Íslands  

Ísland var á meðal fyrstu aðildarríkja við stofnun SÞ. Í ályktun Alþingis á 65. löggjafarþingi 

árið 1946 var ríkisstjórn Íslands veitt heimild til að sækja um inngöngu í bandalag hinna 

sameinuðu þjóða og takast á hendur þær skyldur sem samkvæmt stofnsamningi bandalagsins 

væru samfara þátttöku í því. Í athugasemdum með ályktuninni kemur fram yfirlýsing sem 

samþykkt var 25. febrúar 1945 og er svo hljóðandi:  

Alþingi álítur, að það sé Íslendingum mikil nauðsyn að verða nú þegar 
þátttakandi í samstarfi hinna sameinuðu þjóða og telur, að vegna afnota 
Bandamanna af Íslandi í þágu styrjaldarinnar eigi Íslendingar 
sanngirniskröfu á því. Íslendingar geta hins vegar hvorki sagt öðrum 
þjóðum „stríð“ á hendur né háð styrjöld af augljósum ástæðum, sem 
Alþingi felur ríkisstjórninni að gera grein fyrir.“ Þar kemur einnig fram 
að: „Íslendingum er ljóst, að ein afleiðing þess, að þeir verði 
viðurkenndir sem ein hinna sameinuðu þjóða, er sú, að þeir takist á 
hendur þær kvaðir um þátttöku í ráðstöfunum til tryggingar 
heimsfriðinum, sem sáttmáli hinna sameinuðu þjóða gerir ráð fyrir.39 

 

Af þessari athugasemd má ráða að það hafi verið íslenskum ráðamönnum mikið kappsmál að 

vanda vel til verka þegar kæmi að alþjóðlegum mannréttindasamningum og taka þannig virkan 

þátt í að stuðla að heimsfriði. Samkvæmt fyrrgreindri athugasemd Alþingis virðist sem sérstök 

ástæða hafi þótt til að taka það sérstaklega fram að Íslendingar geti ekki sagt öðrum þjóðum 

stríð á hendur né tekið þátt í slíku. Slíkt er ekki óeðlilegt þar sem ríkið var að taka að sér 

skuldbindingu með umsókn í bandalag sem stuðlar að alheimsfriði og bannar stríðsrekstur sem 

úrræði í milliríkjasamskiptum. Samkvæmt þessu vakna því enn frekari spurningar um tilurð 

fyrrgreinds fyrirvara sem íslenska ríkið hefur sett um bann við stríðsáróðri þar sem stríðsáróður 

beinist að átökum sem samræmast ekki stofnsamningi SÞ. Í inngangsorðum samningsins 

 
37 Einar Arnórsson (n. 35) 25. 
38 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 235–236. 
39 Alþt. 1946. A-deild, þskj. 1, 1. 
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kemur skýrt fram það markmið SÞ að varðveita heimsfrið og öryggi og bjarga komandi 

kynslóðum undan hörmungum ófriðar.40 Á vettvangi SÞ hefur verið stofnað til fjölmargra 

samninga á sviði mannréttinda. Einn þeirra er fyrrgreindur samningur, SBSR.  Í 56. gr. 

stofnsamnings SÞ er mælt fyrir um að aðildarríki skuldbindi sig sameiginlega og hvert í sínu 

lagi til að starfa í samvinnu við stofnunina til að ná þessum markmiðum. 

 
3.3 Alheimsréttindaskráin 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna41 frá 10. desember 1948 var tímamótaskref í 

alþjóðasamvinnu um mannréttindi.42 Átök og klofningur kalda stríðsins settu þó mark sitt á 

starfið sem endaði með því að lögð voru drög að tveimur samningum. Annar þessara samninga 

er SBSR og hinn er Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.43 Þetta 

voru tveir grundvallarsamningar sem byggðu á mannréttindayfirlýsingunni frá 1948. SBSR er 

talinn umfangsmesti og þekktasti samningur SÞ um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.44 

Allsherjarþingið samþykkti samningana þann 16. desember árið 1966.45 Með samþykkt þessara 

tveggja meginsamninga SÞ náðist alþjóðleg samstaða um að gera skuldbindandi 

heildarsamninga um flest þau mannréttindi sem talin voru upp í Mannréttindayfirlýsingunni.46 

Samningarnir tveir og viðaukar við SBSR mynda, auk Mannréttindayfirlýsingarinnar, 

svokallaða Alheimsréttindaskrá47 (e. International Bill of Rights), sem endurspeglar hversu 

mikilvægir þeir þykja í baráttunni fyrir friði í heiminum.  Það má líta svo á að samningarnir 

tveir og mannréttindayfirlýsingin, sem mynda þessa Alheimsréttindaskrá, séu fyrirmynd allra 

grunn mannréttinda í heiminum.  

 
40 Í inngangsorðum stofnsamnings SÞ hafa ríki lýst yfir sameiginlegum markmiðum, þar segir: Vér, Hinar 
Sameinuðu Þjóðir, Staðráðnar í að bjarga komandi kynslóðum undan hörmungum ófriðar, sem tvisvar á ævi 
vorri hefur leitt ósegjanlegar þjáningar yfir mannkynið, að staðfesta að nýju trú á grundvallarréttindi manna, 
virðingu þeirra og gildi, jafnrétti karla og kvenna og allra þjóða, hvort sem stórar eru eða smáar, að skapa 
skilyrði fyrir því, að hægt sé að halda uppi réttlæti og virðingu fyrir skyldum þeim, er af samningum leiðir og 
öðrum heimildum þjóðaréttar, að stuðla að félagslegum framförum og bættum lífskjörum án frelsisskerðingar, 
og ætlum í þessu skyni að sýna umburðarlyndi og lifa saman í friði, svo sem góðum nágrönnum sæmir, að 
sameina mátt vorn til að varðveita heimsfrið og öryggi, að tryggja það með samþykkt grundvallarreglna og 
skipulagsstofnun, að vopnavaldi skuli eigi beita, nema í þágu sameiginlegra hagsmuna, og að starfrækja 
alþjóðaskipulag til eflingar efnahagslegum og félagslegum framförum allra þjóða. Höfum við orðið ásáttar um 
að sameina krafta vora til að ná þessu markmiði.  
41 Universal Declaration of Human Rights (samþykkt 10 december 1948 UNGA Res 217 A (III) (UDHR). 
42 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur:Mannréttindi (Codex 2008) 75. 
43 Alþjóðasamningur um efnhagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (samþykktur 30. desember 1968, tók gildi 
22. nóvember 1979) Stjtíð. C, 10/1979. 
44 Sarah Joseph, Jenny Schultz og Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: 
Cases, Materials, and Commentary (2. útg., Oxford University Press, 2004) 7. 
45 UNGA Res 2200 (XXI) (16 desember 1966). 
46 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 261. 
47 Office of the High Commissioner on Human Rights, „Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human 
Rights“ (Sameinuðu þjóðirnar júní 1996) 1.  
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Af hálfu íslenska ríkisins voru samningarnir tveir undirritaðir þann 30. desember 1968 

og fullgiltir þann 22. ágúst 1979 ásamt valfrjálsu bókuninni við SBSR eða 13 árum eftir að þeir 

voru lagðir fram á allsherjarþinginu. Ástæða þótti til að gefin yrði út yfirlýsing í samræmi við 

41. gr. SBSR varðandi kærurétt ríkja til mannréttindanefndar vegna meintra brota á ákvæðum 

samningsins. Danmörk gaf út slíka yfirlýsingu til afmarkaðs tíma en Noregur og Svíþjóð án 

fyrirvara. Undirbúningurinn að fullgildingu hafði staðið yfir um nokkurt skeið. Skýringu á því 

má finna í athugasemdum við þingsályktunartillöguna þar sem tekið var fram að sérstaklega 

hafi verið vandað til verka við undirbúning að fullgildingunni, „enda væri efni sáttmálanna í 

anda þeirrar mannréttindaverndar sem væri hornsteinn íslensks  samfélags“.48  

Jónatani Þórmundssyni prófessor var falið að bera ákvæði samninganna og 

bókunarinnar saman við gildandi íslenskar réttarreglur og eftir atvikum framkvæmd þeirra. 

Skilaði hann ítarlegum álitsgerðum 12. janúar og 2. febrúar 1978. Niðurstaðan var meðal 

annars fyrrgreindur fyrirvari við 1. mgr. 20. gr. SBSR. Þessi fyrirvari var í samræmi við afstöðu 

Íslands á 16. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1961.49 

Í umræðum á Alþingi voru þingmenn almennt sammála um mikilvægi samninganna. 

Benedikt Gröndal fyrrum utanríkisráðherra hafði orð á mikilvægi þess að með aðild að 

samningum sem þessum væri íslenska ríkinu gert kleift að styrkja mannréttindastefnu á 

alþjóðlegum vettvangi og gæti því lagt sitt litla lóð á vogarskálarnar í þeim efnum.  Hann tók 

þó fram að undirbúningur málsins hafi tekið full langan tíma en það mætti þó telja skiljanlegt 

í ljósi þess hversu ítarlegur og vandaður undirbúningurinn væri. Samkvæmt mati Jónatans 

Þórmundssonar var þó talið rétt að gera fimm fyrirvara við SBSR en þar sem þeir voru ekki 

um „sérlega veigamikil atriði“ þá taldi hann ekki ástæðu til að eyða tíma í að ræða þá.50 Í 

álitsgerð Jónatans um 1. mgr. 20. gr. SBSR hafði hann þetta að segja: 

Engin ákvæði eru í íslenskum lögum um þetta efni önnur en þau sem 
landráðskafli almennra hegningarlaga hefur að geyma, sbr. 87-89. gr. 
Samningsákvæðið er mun víðtækara, og þarf því væntanlega að 
lögfesta hér samskonar bannákvæði að viðlögðum einhverjum 
viðurlögum51 

 

Um 2. mgr. 20. gr. sem tekur til hatursorðræðu, taldi Jónatan að 233. gr. a. almennra 

hegningarlaga myndi veita vernd en verndin væri þó ekki ótvíræð. Hann taldi þó að ef svo 

 
48 Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 137 – 119. mál, mgr. 8. 
49 sama heimild. 
50 Alþt. 1978-1979, B-deild, 119. mál, 57. fundur (Benedikt Gröndal) skoðað 29. mars. 2020. 
51 ÞÍ. Utanríkisráðuneytið afh. 1998 B/62, örk 1 (Alþjóðasamningar um borgaraleg og pólitísk réttindi – 
Sameinuðu þjóðirnar 1973-1982). 
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kynni að vera myndu önnur refsiákvæði, eins og brot gegn friðhelgi einkalífs eða æruvernd, 

nægja til refsingar.52 

  Af framangreindu má sjá mikilvægi mannréttindasamninga til að stuðla að vernd 

mannréttinda og heimsfriði. Ekki er að sjá skort á þátttökuvilja, stórhug eða ábyrgð íslenskra 

stjórnmálamanna þegar kemur að skuldbindingargildi samninganna.  

 

3.4 Hvað er fyrirvari  

Ríki gerast aðilar að þjóðréttarsamningi með tvenns konar hætti, þ.e. með undirritun eða 

fullgildingu.53 Stjórnarskrá lýðveldisins kveður á um hvenær fullgilding er nauðsynleg svo 

Ísland verði skuldbundið af þjóðréttarsamningi.54 

Þjóðréttarsamningur er bindandi gerningur sem aðilar þjóðaréttarins gera sín á milli og 

er honum ætlað að skapa rétt eða leggja skyldur á samningsaðila sem geta bæði verið ríki og 

alþjóðastofnanir.55 Þjóðréttarsamningar eru að jafnaði kallaðir milliríkjasamningar, 

alþjóðasamningar eða alþjóðlegir samningar og eru ásamt þjóðréttarvenju mikilvægasta 

réttarheimild þjóðaréttarins. Meginheimild þjóðaréttarins um þjóðréttarsamninga er 

Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga (e. Viennna Convention in the Law of Treaties), 

(hér eftir Vínarsamningurinn).  Íslenska ríkið hefur ekki fullgilt samninginn en almennt er það 

viðurkennt að með samþykkt Vínarsamningsins hafi verið skráðar og festar í sessi 

þjóðréttarvenjur sem ríki eru bundin af að þjóðarétti án tillits til aðildar að samningnum.56 

Skilgreiningu á hugtakinu þjóðréttarsamningur er að finna í a-lið 1. mgr. 2. gr. 

Vínarsamningsins.  Merkir hugtakið alþjóðalegan skriflegan samning sem gerður er á milli 

ríkja á vettvangi þjóðaréttarins.57 Tvær grunnhugmyndir standa að baki réttarreglunum um 

samninga milli ríkja. Þær eru annars vegar að ríki verður ekki skuldbundið af 

þjóðréttarsamningi nema hafa gefið samþykki sitt fyrir því samkvæmt 34. gr. 

Vínarsamningsins og hins vegar reglan um að „samningar skulu standa“ eða „Pacta Sunt 

Servanda“ í 26. gr. samningsins. Það er algert grundvallaratriði því ef slík regla væri ekki til 

staðar væri grundvöllur fyrir allri samningsgerð brostinn. Ýmsar spegilmyndir af reglunni 

birtast í fleiri ákvæðum samningsins eins og bann við að ríki noti reglur innanlandsréttar til að 

 
52 sama heimild. 
53 Vienna Convention on the Law of Treaties (samþykktur 23. maí 1969 tók gildi 27. janúar 1980) 1155 UNTS 
311, 11-18. gr. 
54 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 21. gr. 
55 Gunnar G Schram: Stjórnskipunarréttur (2. útg,. Háskólaútgáfan 2009) 373. 
56 Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Ungverjaland g. Slóvakía) [2007] ICJ Rep 692, mgr.46. 
57 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 149. 
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réttlæta brot á þjóðréttarsamningi í 27. gr. Samkvæmt 46. gr. samningsins getur ríki ekki borið 

fyrir sig að innanlandsréttur samræmist ekki skuldbindingu þjóðréttarsamnings nema að 

gróflega og augljóslega hafi verið farið gegn grundvallarlögum eins og stjórnarskrá 

viðkomandi ríkis. Það er svo ítrekað í 31. gr. að ríkjum ber að túlka ákvæði samningsins  í 

góðri trú og fara ekki gegn markmiði hans og tilgangi. 

Í d. lið 2. gr. Vínarsamningsins segir að fyrirvari sé einhliða yfirlýsing ríkis, hvernig 

svo sem hún er nefnd eða orðuð, sem ríki gerir við undirritun, fullgildingu, samþykki eða aðra 

athöfn er það gengst undir skuldbindingar þjóðréttarsamnings þar sem það undanskilur sig eða 

breytir bindandi áhrifum tiltekinna ákvæða eða ákvæðum samningsins. Hugmyndin að 

fyrirvörum er sá að ríki geti gerst aðili að þjóðréttarsamningum án þess að þurfa að gera 

veigamiklar stefnubreytingar í innanlandsmálum. Í samningaviðræðum þurfa öll ríki almennt 

að gefa eitthvað eftir og sætta sig þannig ekki að fullu við öll ákvæði samningsins. Ef ekki væri 

möguleiki til þess að gera fyrirvara við samninga milli ríkja væri hugsanlegt að ríki gerðust 

yfirhöfuð ekki aðilar að samningi. Því er mikilvægi þeirra ótvírætt þegar kemur að slíkri 

samningsgerð. Fyrir seinni heimsstyrjöldina þurftu öll ríki að samþykkja fyrirvara. Eftir seinni 

heimsstyrjöld varð hins vegar breyting þar á.58 Ríki vildu koma í veg fyrir að þær hörmungar 

gætu endurtekið sig og varð því að veita frekara svigrúm til að sem flest ríki gætu orðið aðilar 

að þjóðréttarsamningum. Fyrsta breytingin er kennd við Pan-Ameríkustefnuna (e.Pan-

Americanism). Samkvæmt þeirri stefnu var viðurkennd rýmri notkun á fyrirvörum, jafnvel að 

þeir gætu gilt á milli sumra ríkja þó svo að önnur ríki höfnuðu þeim. Hugmyndin var að liðka 

til í samningaviðræðum milli ríkja því metið var svo að betra væri að ríki gætu samið sín á 

milli án þess að vera útilokuð ef það væri eitthvað í samningnum sem ekki allir aðilar væru 

sammála um. Stefnumarkandi breyting varð á þessu sviði í áliti Alþjóðadómstólsins (e. 

Genocide Convention) frá árinu 1951. Þar fjallaði dómstóllinn um heimild aðildarríkja til að 

gera fyrirvara við samning SÞ.  Í álitinu var staðfest að fyrirvari við þjóðréttarsamning megi 

ekki stríða gegn markmiði og tilgangi samningsins.59 Í Vínarsamningnum byggir c. liður 19. 

gr. á þessari niðurstöðu.60 

 
58 Jan Klabbers (n. 34) 51-52. 
59 Reservation to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ráðgefandi álit 
28. maí  1951) <https://www.icj-cij.org/files/case-related/12/4285.pdf> skoðað 23. maí. 2020. 
60 Alain Pellet, „Section 2 Reservations - 1969 Vienna Convention - Article 19 Formulating of Reservations“ í 
Oliver Corten og Pierre Klein (ritstj.), The Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary Volume 1. 
(Oxford 2011) 409-412.  
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3.5 Beiting vopnavalds 

Bann við beitingu vopnavalds er einn af hornsteinum nútíma þjóðaréttar. Það er mælt 

sérstaklega fyrir reglunni í 4. mgr. 2. gr. stofnsamnings SÞ og vísað er til reglunnar í mörgum 

öðrum samningum. Reglan er talin það mikilvæg að hún flokkast sem grundvallar regla (jus 

cogens) sem bindur aðildarríki að þjóðréttarvenju án tillits til aðildar að stofnsamningi SÞ. Jus 

cogens reglur eru skilgreindar í 53. gr. Vínarsamningsins.61 Í nútíma stjórnmálum eru friður og 

andstaða gegn valdbeitingu milli ríkja eitt af grunngildum alþjóðasamfélagsins.62 Til jus cogens 

reglna flokkast sem dæmi bann gegn hópmorðum, pyndingum, þrældómi og árásargirni. Reglu 

4. mgr. 2. gr. stofnsamnings SÞ er ætlað að taka til þess síðastnefnda. Mikilvægi reglunnar 

hefur verið áréttað í fjölmörgum málum Alþjóðadómstólsins. Sem dæmi má nefna mál milli 

Níkaragúa og Bandaríkjanna en þar áréttaði dómstóllinn að meginreglan um bann við 

valdbeitingu, sem felst í 4. mgr. 2. gr. stofnsamnings SÞ, sé viðurkennd sem jus cogens regla 

innan þjóðréttar.63 Í máli milli Kongó og Úganda fjallaði dómstólinn einnig um regluna og tók 

fram að bann við valdbeitingu í 4. mgr. 2. gr. væri „hornsteinn“ stofnsamnings SÞ.64 Ákvæðið 

bannar ekki aðeins formlegt stríð heldur einnig beitingu og hótanir um beitingu vopnavalds 

milli ríkja. Samkvæmt framangreindu leikur enginn vafi á því að hugtakið stríð tengist beitingu 

vopnavalds í milliríkjasamskiptum og þau eru bönnuð innan SÞ.65  Engu að síður er réttur ríkja 

til þess að grípa til varna tryggður í 51. gr. stofnsamnings SÞ og valdbeiting tryggð með heimild 

Öryggisráðs SÞ. 

 
3.5.1 Sjálfsvarnarréttur ríkja 

Sjálfsvarnarréttur ríkja er önnur af tveimur viðurkenndum undantekningum frá banni við 

beitingu vopnavalds.66 Í 51. gr. stofnsamnings SÞ er réttur ríkis til sjálfsvarnar tryggður. 

Línurnar um skilyrði þess að beita sjálfsvörn voru lagðar með bréfaskriftum utanríkisráðherra 

Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Bretlands en þannig fóru deilur þeirra á milli fram í hinu 

 
61 Jus cogens reglur eru skilgreindar með eftirfarandi hætti í 53. gr Vínarsamningsins: „a peremptory norm of 
general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole 
as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm or general 
international law having the same character“. 
62 Oliver Dörr, „Use of Force, Prohibition of“, Max Planck Encyclopedia of International Law (september 2015)  
<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e427>skoðað 3. maí  
2020. 
63 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Níkaragúa g. Bandaríkjunum) 
[1986] ICJ Rep 520, mgr. 190. 
64 Armed Activites on the Territoy of the Conco (Lýðveldið  Kongó  g. Úganda) [2005]  ICJ Rep 168, mgr. 148. 
65 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 1) 236-237. 
66 sama heimild 238. 
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svokallaða Karólínumáli frá 1837. Þessi skilyrði eru kölluð Karólínu viðmiðið í þjóðarétti. 

Ríkisstjórnirnar tvær voru á sama máli um að nauðsyn til sjálfsvarnar verði að vera 

yfirþyrmandi og skilja ekki eftir neitt val um aðrar leiðir og engan tíma til umhugsunar. Því 

verður sjálfsvörnin að vera takmörkuð við þessa nauðsyn.67 Almennt er auk þess litið svo á að 

til þess að um lögmæta nýtingu réttar til sjálfsvarnar sé að ræða verði hún að uppfylla 

eftirfarandi skilyrði. Sjálfsvörnin verður að vera svar við vopnuðum árásum, valdbeitingin og 

hversu mikið vald er notað verður að vera nauðsynlegt og í réttu hlutfalli við árásina og að 

lokum verður að tilkynna aðgerðir til Öryggisráðsins. Aðgerðunum þarf að ljúka þegar 

Öryggisráðið hefur gert nauðsynlegar ráðstafanir til að viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi.68 

Í máli Níkaragúa gegn Bandaríkjunum áréttaði Alþjóðadómstóllinn um takmörk 51. gr. 

samningsins. Dómstóllinn tók það fram að ákvæðið hefur aðeins þýðingu á grundvelli þess að 

um sé að ræða „náttúrulegan“ eða „órjúfanlegan“ rétt ríkis til að verja sig gegn árás. Ekki væri 

betur séð en um væri að ræða algjör grundvallarréttindi hvers ríkis. Þannig væri sjálfsvörn 

aðeins réttlætanleg ef ráðstafanir og gagnaðgerðir væru í meðalhófi, nauðsyn þætti að bregðast 

við árás og reglan hafi fest sig í sessi í þjóðarétti.69 Eins og sjá má á framangreindri umfjöllun 

er það ekki nema í brýnustu nauðsyn sem ríki getur gripið til sjálfsvarnaraðgerða og ávallt skal 

gæta meðalhófs við slíkar aðgerðir.  

 

3.5.2 Öryggisráðið 

Í kaflanum hér á undan sagði að sjálfsvarnarréttur ríkja væri önnur tveggja viðurkenndra 

undantekninga frá banni við beitingu vopnavalds. Hin undantekningin felst í því að fengin sé 

heimild Öryggisráðsins. Meginhlutverk Öryggisráðsins er að tryggja frið á milli ríkja sem er 

meginmarkmið hinna sameinuðu þjóða. Valdheimildir Öryggisráðsins eru í V., VI. og VII. 

kafla stofnsamnings SÞ. Í 24. gr. er fjallað um störf og völd ráðsins. Þar kemur fram í 1. mgr. 

að meðlimir hinna sameinuðu þjóða fela Öryggisráðinu aðalábyrgð á varðveislu heimsfriðar 

og öryggis.70 Það er því á valdi Öryggisráðsins að úrskurða hvort fyrir hendi sé ófriðarhætta, 

 
67 Christopher Greenwood, „Caroline The“ ,Max Planck Encyclopedia of International Law (2009), mgr. 5.  
< https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e261?rskey=qDcLgv&result=1&prd=MPIL> skoðað 8. maí 2020. 
68Christopher Greenwood, „Self-Defence“, Max Planck Encyclopedia of International Law (2011) , mgr. 8.  
<https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e401?rskey=HMMfSW&result=1&prd=MPIL> skoðað 8. maí 2020.  
69Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Níkaragúa g. Bandaríkjunum) 
[1986] ICJ Rep 520, mgr. 176. 
70 Pétur Dam Leifsson, „Öryggisráð SÞ frá sjónarhóli þjóðaréttar“ (Lögfræðingur, 2008) Inngangur 
<http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=79> skoðað 15. maí 2020. 
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friðrof eða árás sbr. 39. gr stofnsamnings SÞ og gera tillögur um hvernig ríki geti leyst slíkan 

ágreining sbr. 41. og  42. gr. samningsins. Eitt af hlutverkum Öryggisráðsins er að gefa frá sér 

ályktanir þegar metið er svo að ákveðinn hópur eða ríki séu ógn við heimsfriðinn. Ein þessara 

ályktana frá árinu 2014 fjallar um ógnina sem stafar af Al-Qaeda hryðjuverkasamtökunum. Þar 

beindi Öryggisráðið  til ríkja að sameinast í baráttunni við hryðjuverkastarfsemi. Þeim aðilum 

sem taldir eru vera ógn við heimsfriðinn er síðan bætt á lista á vefsíðu Öryggisráðsins þar sem 

taldar eru upp ástæður ógnarinnar.71  Á listanum eru til dæmis Emilie Konig fyrir 

áróðursstarfsemi í tengslum við hryðjuverk á nokkrum Facebook síðum,72 og Yahya Haqqany 

fyrir að stjórna áróðri talibana í gegnum fjölmiðla.73 

 Eins og fram kemur í þessari umfjöllun gegnir Öryggisráðið mikilvægu 

eftirlitshlutverki í að varðveita heimsfrið en það er einmitt markmið og grundvallarreglur 

stofnsamnings SÞ sem aðildarríki hafa skuldbundið sig til að fara eftir sbr. 25. gr.  

stofnsamningsins.  

 

4. Samningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

4.1 Bakgrunnur 20. gr.  

SBSR er talinn einn mikilvægasti mannréttindasamningur sem til er. Skýringin er sú að 

samningurinn inniheldur alhliða vernd mannréttinda, ólíkt mörgum öðrum samningum sem 

einungis taka til sértækra réttinda.74  

Hugmyndin um bann við stríðsáróðri var engin nýmæli þegar SBSR var saminn. 

Hugtakið hafði verið kynnt í umræðum um gerð SBSR árið 1947 af Sovétríkjunum sem 

fyrirhugaður grundvöllur fyrir leyfilegri takmörkun á rétti til tjáningarfrelsis.75 Einnig höfðu 

ályktanir Allsherjarþings SÞ fordæmt stríðsáróður í öllu kalda stríðinu (1947-1991).76 Á öðru 

þingi Allsherjarþingsins árið 1947 var samþykkt einróma ályktun þar sem Allsherjarþingið 

 
71 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna ályktun 2161 (17. júní 2014) UN Doc S/RES/2161, mgr. 1, 35-36. 
72„Emilie Konig“ (United Nations Security Council) 
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/emilie-konig> 
skoðað 18. maí 2020. 
73 „Yahya Haqqani“ (United Nations Security Council) 
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/emilie-konig> 
skoðað 18. maí 2020. 
74 Sarah Joseph and Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials 
and Commentary (3. útg., Oxford University Press 2013) 3. 
75 Michael G Kearny, „Propaganda for war, Prohibition“ ,Max Planck Encyclopedia of International Law (maí 
2009),  mgr. 11. <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e384?rskey=hK2S1G&result=1&prd=MPIL> skoðað 15. maí 2020. 
76 sama heimild mgr. 9.  
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hvatti ríki til að gera ráðstafanir til að stöðva áróður og hvata til nýrrar styrjaldar og fordæmdi 

áróður sem hugsanlega gæti verið ógn við heimsfriðinn. Þar kom fram að í stofnsamningi SÞ 

hafa ríki með sameiginlegri yfirlýsingu skuldbundið sig til þess að bjarga komandi kynslóðum 

frá stríði sem hefur tvisvar sinnum valdið mannkyninu óumdeilanlegri sorg. Í 

stofnsamningnum er einnig gerð krafa um að stuðla að alhliða virðingu fyrir því 

grundvallarfrelsi sem felst í tjáningarfrelsinu en öll ríki sem hafa skuldbundið sig samkvæmt 

56. gr. stofnsamningsins bera skyldu til að grípa til sameiginlegra aðgerða til að koma 

markmiðum samningsins í framkvæmd.77 Í ályktun Allsherjarþingsins frá árinu 1950 fordæmdi 

það „áróður gegn friði“ sem talinn væri fela í sér hvatningu til átaka auk ráðstafana að einangra 

fólk og takmarka frelsi fjölmiðla og hindra þannig gagnkvæman skilning milli ríkja sem gæti 

skaðað starfsemi SÞ.78 Í ályktun sinni frá árinu 1954 áréttaði Allsherjarþingið að engin mótsögn 

væri milli banns við stríðsáróðri og virðingar á frelsi einstaklingsins til tjáningar.79 Þessar 

ályktanir Allsherjarþingsins styðja við kenningu Manfreds Nowak sem telur að bannið við 

stríðsáróðri og stuðningur gegn kynþáttahatri og hatursáróðri af svipuðu tagi sýni betur en 

nokkur önnur ákvæði samningsins þau viðbrögð sem krefjast þarf gagnvart hryllingi 

þjóðernissósíalisma. Því sé það tvímælalaust talin sérstök skylda ríkja að viðhafa 

fyrirbyggjandi aðgerðir til þess að framfylgja réttindum til lífs í 6. gr. samningsins og réttinum 

til jafnræðis í 26. gr. samningsins. Þessi tvö réttindi hafa slíka grundvallarstöðu í samningnum 

að talið var nauðsynlegt að tryggja þau enn frekar og berjast gegn rótum helstu orsaka 

kerfisbundinna brota eins og stríði og mismunun vegna kynþáttar, þjóðernis og trúarbragða. 

Það væri gert með fyrirbyggjandi banni á slíkum áróðri og hatursorðræðu í 20. gr. í þeim 

tilgangi að móta álit almennings með kerfisbundnum hætti.80 Mannréttindanefndin fjallaði 

einnig um þetta samspil greinanna í almennu áliti sínu árið 2018. Þar tók nefndin fram að 

sérstök tengsl væru á milli réttarins til lífs í 6. gr. og 20. gr. samningsins sem bannar áróður 

fyrir stríð og ákveðin form af málflutningi sem felur í sér hvatningu til mismununar, andúðar 

og ofbeldis. Brestur ríkja á að hafa lög í samræmi við 20. gr. samningsins megi líta á sem 

ófullnægjandi ráðstöfun til að vernda réttinn til lífs í 6. gr. sem er eitt af grunngildum 

samningsins.81 

 
77 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun 110 (II) (3. nóvember 1947). 
78 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun 381 (V)  (17. nóvember 1950).  
79 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun 819 (IX) (11. desember 1954). 
80 Manfred Nowak (n. 21) 468. 
81 United Nations High Commissioner for Human Rights (124 th session) „General comment No. 36 (2018) on 
article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life“ (30. október 2018) 
CCPR/C/GC/36, mgr. 59. 
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Því má líta svo á að bannið við stríðsáróðri og hatursorðræðu í 20. gr. SBSR sé enn 

frekari útfærsla á þessum grundvallaratriðum sem samningurinn gengur út á og réttinum til lífs 

sem tryggður er í 6. gr. samningsins. 

 
4.2 Mannréttindanefndin 

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (e. Comission on Human Rights) var sett á stofn skv. 

28. gr. SBSR. Um hlutverk nefndarinnar er fjallað í 40.–45. gr. samningsins. Þar kemur fram 

að nefndin sinnir fjórum nauðsynlegum hlutverkum við eftirlit með SBSR. Í fyrsta lagi stýrir 

hún samræðum og dregur ályktanir af skýrslum sem ríki eru skuldbundin til að skila af sér 

reglulega sbr. 4. mgr. 40 gr. Þessar skýrslur skulu innihalda upplýsingar um hvernig staðið er 

að skuldbindingum við samninginn sbr. 1. mgr. 40. gr. Annað af eftirlitshlutverkum 

nefndarinnar er að gefa út almennar athugasemdir sem meðal annars eru gerðar um einstök 

ákvæði samningsins í þeim tilgangi að dýpka skilning ríkja á merkingu viðkomandi ákvæðis 

og koma þannig í veg fyrir að nokkur vafi leiki á um hvert skuldbindingargildi ríkja sé gagnvart 

ákvæðinu. Þriðja hlutverk nefndarinnar er að taka við kvörtunum á milli ríkja samkvæmt 41. 

gr. og að lokum tekur nefndin ákvarðanir samkvæmt fyrstu valfrjálsu bókuninni.82 Þessar 

almennu athugasemdir hafa verið taldar skýrasta túlkunin á ákvæðum samningsins. Vandlega 

unnar athuganir nefndarinnar á skýrslum ríkja hafa leitt til þess að samþykktar hafa verið 

sértækar lokaathuganir. Þessar lokaathuganir hafa m.a. verið leiðbeinandi viðmið hjá öðrum 

alþjóðlegum eftirlitsaðilum.83 

 
4.2.1 Almenn athugasemd nr. 11.  

Í almennri athugasemd nr. 11 fjallaði nefndin um mikilvægi 20. gr. samningsins og hvatti ríki 

sem ekki hafa gert viðeigandi ráðstafanir til þess að framfylgja skyldum sínum gagnvart 

ákvæðinu að gera það. Nefndin benti einnig á að oft væri skortur á því að skýrslur 

aðildarríkjanna veittu fullnægjandi upplýsingar um innleiðingu 20. gr. samningsins. Nefndin 

tók fram að með hliðsjón af eðli greinarinnar sé aðildarríkjum skylt að samþykkja nauðsynlegar 

lagabreytingar sem banna aðgerðir sem tilteknar eru í 20. gr. samningsins. Hins vegar hafi 

skýrslur ríkja sýnt að í sumum aðildarríkjum eru slíkar aðgerðir hvorki bannaðar með lögum 

né hafa viðeigandi ráðstafanir verið gerðar til að banna þær. Jafnframt benti nefndin á að í 

skýrslum margra aðildarríkja skortir nægar upplýsingar um innlenda löggjöf. Í umfjölluninni 

kemur fram að 20. grein taki til þess að áróður fyrir stríði og hvers kyns málflutningur gegn 

 
82 Sarah Joseph and Melissa Castan (n. 74) 15. 
83 Manfred Novak (n. 21) XXII. 
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hatri, kynþáttum eða trúarbrögðum, sem eru hvatning til mismununar, andúðar eða ofbeldis, 

skuli vera bannaður samkvæmt lögum. Nefndin tók fram að þessi nauðsynlegu bönn væru í 

fullu samræmi við tjáningarfrelsi 19. gr. samningsins. Bannið samkvæmt 1. mgr. ætti að ná til 

alls kyns áróðurs sem ógnaði eða leiddi af sér árásargirni eða brot á friði og færi í bága við 

stofnsamning SÞ. Bannið í 2. mgr. beindist gegn öllum málflutningi þjóðernis-, kynþátta- eða 

trúarbragðahaturs sem teldust vera hvatning til mismununar, andúðar eða ofbeldis, hvort sem 

slíkur áróður eða málflutningur hafi að markmiði að hafa áhrif innan ríkis eða beinast að öðrum 

ríkjum. Nefndin tók sérstaklega fram að ákvæði 1. mgr. 20. gr. banni ekki málsvarnir 

fullveldisréttinda til sjálfsvarnar eða rétt ríkja til sjálfsákvörðunar og sjálfstæðis í samræmi við 

stofnsamning SÞ. Til þess að tilgangur 20. gr. náist að fullu þurfi hins vegar að vera fyrir hendi 

lög sem gera það ljóst að áróður og málflutningur eins og lýst eru í ákvæðunum séu andstæð 

opinberri stefnu samningsins og sem kveða á um viðeigandi refsiaðgerðir við slíkri háttsemi. 

Að lokum beindi nefndin því til aðildarríkja sem enn hefðu ekki brugðist við slíku banni að 

gera nauðsynlegar ráðstafanir til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt 20. gr. samningsins.84  

Er því ekki annað að sjá en að ákvæðið í SBSR sé í fullu samræmi við fyrrgreind ákvæði 

stofnsamnings SÞ og kemur það skýrt fram í athugasemdinni að stríðsáróður beinist að átökum, 

sem er andstætt stofnsamningi SÞ. 

 

4.2.2 Almenn athugasemd nr. 24 

Í almennri athugasemd nr. 24 lýsti nefndin yfir áhyggjum sínum af þeim fjölda fyrirvara sem 

gerðir höfðu verið við SBSR. Nefndin lýsti því hvernig allur þessi fjöldi fyrirvara, innihald 

þeirra og umfang gæti grafið undan áhrifaríkri framkvæmd samningsins og þar af leiðandi veikt 

virðingu fyrir skuldbindingum aðildarríkja. Ásamt mikilvægi þess að viðkomandi aðildarríki, 

auk annarra aðildarríkja samningsins, vissu nákvæmlega hvaða skyldur þau hefðu tekið á sig. 

Nefndin tók fram að fyrirvarar gætu þjónað gagnlegum tilgangi í að gera ríkjum kleift að aðlaga 

tiltekna þætti í lögum sínum að eðlislægum réttindum eins og þau væru sett fram í samningnum. 

Hins vegar væri æskilegt að ríki gengust undir allar skuldbindingar samningsins og að hver 

grein samningsins og samspil þeirra innbyrðis tryggði í raun þau markmið sem samningnum 

væri ætlað að ná fram. Að lokum mælti nefndin með því við aðildarríkin að ef þau teldu 

 
84 United Nations High Commissioner for Human Rights (19th session) „Prohibition of Propaganda for War and 
Inciting National, Racial or Religious Hatred“ (29. júlí 1983). 
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nauðsynlegt að viðhalda fyrirvörum væri sú ákvörðun reglulega endurskoðuð með hliðsjón af 

athugasemdum nefndarinnar og tillögum sem nefndin hafi gert við athugun á skýrslum þeirra.85 

 

4.2.3 Almenn athugasemd nr. 31. 

Árið 2004 gaf nefndin út almenna athugasemd um eðli almennrar lagaskyldu sem lögð er á  

aðildarríki að samningnum. Nefndin áréttaði að samkvæmt 2. gr. samningsins þá sé það skylda 

aðildarríkja að tryggja þau réttindi sem leiða af ákvæðum samningsins. Þær reglur sem varða 

grundvallarréttindi fólks sem tryggð eru í samninginum eru erga omnes skyldur, sem þýðir að 

engar undantekningar eru leyfðar. Þessi skilyrði eru í samræmi við 4. gr. stofnsamnings SÞ. 

Ákvæðið kveður á um að þátttaka í hinum sameinuðu þjóðum sé háð þeirri skyldu ríkja að 

leggja sitt af mörkum og fara eftir þeim skuldbindingum sem samningurinn kveður á um. 

Nefndin tók fram að sá háttur hennar að vekja athygli ríkja á hugsanlegum brotum á 

skuldbindingum samningsins og að hvetja þau til að standa við skuldbindingar sínar ætti langt 

í frá að teljast neikvæður þar sem nefndin er einungis að tryggja lögmæta hagsmuni 

samfélagsins. Skyldur samningsins almennt og sérstaklega 2. gr. samningsins eru bindandi 

fyrir hvert aðildarríki. Nefndin minnti aðildarríkin á að samkvæmt meginreglunni sem mælt er 

fyrir um í 26. gr. Vínarsamningsins sé ríkjum gert að framfylgja skyldum sínum samkvæmt 

samningnum í góðri trú. Jafnframt var minnt á meginreglu 27. gr. sem kveður á um að ríki geti 

ekki notað það sem réttlætingu að regla samningsins sé ósamrýmanleg innanlandsrétti til að 

losa sig undan skuldbindingargildi samnings.86 

 

4.2.4 Áhrif almennra athugasemda 

Almennar ráðleggingar og almennar athugasemdir nefndarinnar hafa engin bindandi áhrif sem 

slík. Megintilgangur þeirra er eins og fyrr greinir að aðstoða og leiðbeina aðildarríkjum SBSR 

við undirbúning á þeim skýrslum sem þau leggja fram. Þar sem gæði upplýsinga í skýrslunum 

eru afgerandi fyrir skilvirkt eftirlit stofnana eru skýrslurnar mikilvægt tæki til að framfylgja 

lagalegum skyldum aðildarríkjanna samkvæmt samningnum. Margar af þessum almennu 

athugasemdum endurspegla reynslu eftirlitsaðila af skýrslum aðildarríkjanna en þegar upp er 

 
85 United Nations High Commissioner for Human Rights (52nd session) „General Comment on Issues Relating 
to Reservations made upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in 
Relation to Declarations under Article 41 of the Covenant“ (11. nóvember 1994) UN Doc 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, mgr. 1, 4, 7, 20. 
86 United Nations High Commissioner for Human Rights (Eightieth session) „The nature of the general legal 
obligation imposed on States Parties to the Covenant“ (26. maí 2004) UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, mgr. 
2, 3, 4.  
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staðið miðar eftirlitið að því að bæta mannréttindaástand í ríki skýrslugjafans. Þess vegna hafa 

almennar athugasemdir tilhneigingu til að stuðla að lagasetningum. Þær eru þannig ekki aðeins 

að endurspegla mannréttindaástand ríkis heldur sýna þær einnig markmið um það hvernig 

eftirlitsstofnanir vilja að aðildarríkið leitist við að fylgja og skýra túlkun á ákvæðum 

samninganna.87  

 

4.2.5 Skýrslur nefndarinnar 

Eins og áður hefur komið fram er ríkjum skylt að skila af sér skýrslum reglulega þar sem ríkjum 

er gert að upplýsa nefndina um hvernig staðið er að skuldbindingum við samninginn.   

Ísland skilaði af sér sinni annarri skýrslu til nefndarinnar þann 2. júní 1993, sex árum 

eftir áætlaðan tíma.  Þar er vísað til fyrri umfjöllunar um 1. mgr. 20. gr. um að slíkt áróðursbann 

yrði talið brjóta gegn stjórnarskrárvernduðu tjáningarfrelsi. Fyrirvarinn standi því óbreyttur og 

ekki hafi þótt ástæða til að lögfesta slíkt bann við stríðsáróðri. Þessi ákvörðun var rökstudd á 

þeim forsendum að ýmis ákvæði í X. og XI. kafla almennra hegningarlaga, sem fjalla um 

landráð og brot gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu stjórnvöldum þess, myndu „væntanlega“ 

ná yfir slíkan áróður ef til hans kæmi. Einnig kemur fram að um hvatningu til þess að Ísland 

stofni til ófriðar eða hernaðarlegrar íhlutunar gagnvart öðrum ríkjum geti vart verið að ræða í 

ljósi þess að „enginn  innlendur her“ sé á Íslandi.88 Í lokaathugasemd sinni þakkar nefndin 

ítarlega skýrslu og harmar að hin reglulegu skil samkvæmt samningnum hafi dregist verulega.  

Nefndin lýsir áhyggjum sínum yfir því að íslenska stjórnarskráin hafi ekki að geyma skýr 

heildarákvæði um vernd allra grundvallarmannréttinda eins og þau eru viðurkennd í hinum 

margvíslegu alþjóðasamningum um mannréttindi og þá sérstaklega í SBSR sem Ísland er aðili 

að. Það gangi því ekki að treysta á óskráð grundvallarsjónarmið og reglur. Með þessu móti 

gangi ekki að uppfylla kröfur sem settar eru fram í 2. mgr. 2. gr. samningsins sem kveður á um 

að hverju ríki beri að setja lög sem leggja áherslu á að koma á þeim réttindum sem 

samningurinn kveður á um. Vegna þessa hefur nefndin áhyggjur af skorti á skýrleika á því 

hvernig leyst verði úr árekstrum milli samningsins annars vegar og stjórnarskrárinnar og 

annarra landslaga hins vegar. Nefndinni þykir einnig miður að Evrópusamningi um vernd 

mannréttinda og mannfrelsis virðist bæði í landslögum og íslenskum réttarkenningum og 

framkvæmd gert hærra undir höfði en SBSR. Nefndin leggur til að aðildarríkið geri viðeigandi 

 
87 Nisuke Ando, „General Comments/Recommendations“, Max Planck Encyclopedia of International Law 
(nóvember 2008) <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e1730> skoðað 20. maí 2020. 
88 UNCHR Human Rights Committe, „Consideration of Reports submitted by states parties under article 40 of 
the Covenant“ Second periodic report. Iceland (9. ágúst 1993) CCPR/C/46/Add.5., mgr. 326-329.  
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ráðstafanir til að taka ákvæði SBSR upp í íslensk lög og tryggja að hann sé ekki settur skör 

lægra en aðrir mannréttindasamningar, bæði hvað snertir lagalega stöðu hans og framkvæmd. 

Þá mælist nefndin eindregið til þess að aðildarríkið standi nákvæmlega við skyldur sínar til 

skýrslugjafar samkvæmt 40. gr. samningsins og skili þriðju skýrslu sinni á tilsettum tíma. Að 

lokum mælir nefndin með því að ríkisstjórnin endurskoði áframhaldandi þörf fyrir þá fyrirvara 

sem gerðir voru við samninginn með það fyrir augum að þeir verði afturkallaðir.89 

Í þriðju skýrslu Íslands höfðu verið gerðar ýmsar úrbætur á því sem betur mátti fara 

eftir viðbrögð við annarri skýrslu nefndarinnar. Svar við tilmælum nefndarinnar um að 

ríkisstjórnin endurskoði afstöðu sína til þess að draga ekki til baka fyrirvarann um bann við 

stríðsáróðri var ekki langt. Vísað var til fyrri umfjöllunar í skýrslu tvö og upplýst að engin  

áform séu uppi um að afturkalla fyrirvarann.90 

Í svari nefndarinnar við þriðju skýrslu Íslands fagnar hún því að Ísland hafi dregið til 

baka tvo af þeim fimm fyrirvörum sem gerðir voru í upphafi en ekkert er fjallað um fyrirvarann 

um bann við stríðsáróðri.91 Í fjórðu skýrslu frá Íslandi er vísað til þriðju skýrslu um bann við 

stríðsáróðri og málsvörn kynþáttahaturs. Íslensk löggjöf standi enn óbreytt og engin áform hafi 

verið gerð um að afturkalla fyrirvarann sem gerður var við 1. mgr. 20. gr. um bann við 

stríðsáróðri.92 Í svari nefndarinnar við fjórðu skýrslu harmar nefndin að Ísland haldi fyrirvörum 

sínum við nokkur ákvæði samningsins. Aðildarríkinu er boðið að draga fyrirvara sína til baka. 

Nefndin harmar að þrátt fyrir tilmælin sem hún lagði fram árið 1998 og innleiðingu á 3., 24. 

og 26. gr. í íslensk lög hafi samningurinn sjálfur ekki verið lögfestur eins og 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir MSE). Nefndin bendir á í því sambandi að mörg ákvæði 

SBSR gangi lengra en gildissvið MSE.93 

Í fimmtu skýrslu frá Íslandi varðandi 20. gr. um stríðsáróður og hatursorðræðu er vísað 

til þess að íslensk löggjöf um þetta efni standi enn óbreytt frá því fjallað var um ákvæðið í 

 
89 UNCHR Human Rights Committe, „Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of 
the Covenant. Concluding observations of the Human Rights Committe. Second periodic report. Iceland“ (3. 
nóvember 1993) CCPR/C/79/Add.26, mgr. 2, 6-15. 
90 UNCHR Human rights Comitte, „Consideration of Reports submitted by states parties under article 40 of the 
Covenant. Third periodic report. Iceland“ (15. Júní, 1995) CCPR/C/94/Add.2, mgr. 74.  
91 UNCHR Human rights Comitte, „Consideration of Reports submitted by states parties under article 40 of the 
Covenant. Concluding observations of the Human Rights Committe. Third periodic report. Iceland“ (6. 
Nóvember, 1998) CCPR/C/79/Add.98, mgr. 4. 
92 UNCHR Human Rights Committee, „Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of 
the Covenant. Fourth periodic report. Iceland“ (28. júní 2004) CCPR/C/ISL/2004/4, mgr. 32,106. 
93 UNCHR Human Rights Committee, „Consideration of reports submitted by states parties under article 40 of 
the Covenant. Concluding observations of the Human Rights Committee. Fourth periodic report. Iceland“ (25. 
apríl 2005) CCPR/CO/83/ISL, mgr. 8-9. 
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fjórðu skýrslu.94 Svar nefndarinnar innihélt lista yfir mál sem taka þurfti upp við fimmtu 

skýrslu Íslands til nefndarinnar.95 Í listanum var meðal annars beðið um útskýringu á þeim 

hindrunum sem komi í veg fyrir að ríkið afturkalli þá fyrirvara sem eftir eru. Einnig var íslenska 

ríkið beðið um að tilgreina af hvaða ástæðum ríkisaðilinn hyggist ekki taka upp samninginn í 

innlendri réttarskipan í samræmi við tilmæli nefndarinnar í fyrri lokaathugunum þar sem 

nefndin hafði hvatt íslenska ríkið til þess að tryggja að öll réttindi sem væru vernduð samkvæmt 

samningnum, væru tryggð að fullu í íslenskum lögum.96  

Samkvæmt síðastgreindum lokaathugasemdum nefndarinnar virðist sem þolinmæðin 

fyrir því að íslenska ríkið standi við þær skuldbindingar sem það hefur gengist við samkvæmt 

ákvæðum samningsins fari þverrandi.  

 

5. Tjáningarfrelsi 

5.1 Takmarkanir á tjáningarfrelsi  

Tjáningarfrelsið er án efa meðal allra mikilvægustu mannréttinda og hornsteinn hvers 

lýðræðisþjóðfélags. Hins vegar fylgir því einnig ábyrgð sem eru þó engin nýmæli. Ábyrgðina 

má rekja aftur til frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789 sem varð að fyrirmynd 

stjórnarskráa flestra Evrópuríkja. Í yfirlýsingunni segir í 11. gr. að það séu ein mikilvægustu 

mannréttindi að mega láta hugsanir sínar og skoðanir í ljós. Að hver borgari megi þannig tala, 

rita og prenta það sem hann vill en hann verði þó að bera ábyrgð á misnotkun þess frelsis eftir 

því sem lög mæla.97 Eins og hér kemur fram er það aldagömul hefð að tjáningarfrelsi manna 

megi setja skorður eftir því sem lög mæla. 

 
5.2 Tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar 

Eins og fyrr greinir hafa íslensk stjórnvöld staðið fast á því í gegnum árin að bannið við 

stríðsáróðri fari í bága við tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar og að hugsanlega myndi 

landráðskafli almennra hegningarlaga98 ná til slíks áróðurs. Þess má geta að mannréttindakafla 

 
94 UNCHR Human Rights Committe, „Consideration of Reports submitted by States parties under article 40 of 
the Covenant. Fifth period report. Iceland (22. nóvember, 2010) CCPR/C/ISL/5, mgr. 58. 
95 UNCHR Human Rights Comittee, „List of issues to be taken up in connection with the 
consideration of the fifth periodic report of Iceland“ (19. ágúst 2011) CCPR/C/ISL/Q/5, mgr. 2-4. 
96 UNCHR Human Rights Comitte, „Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the 
Covenant. Concluding observations adopted by the Human Rights Committee. Fifth period report. Iceland“ (31. 
ágúst 2012) CCPR/C/ISL/CO/5, mgr. 4, 18. 
97 Gunnar G Schram (n. 55) 569. 
98 Almenn hegningarlög nr. 19/1940, X, kafla laganna. 
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stjórnarskrárinnar var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995.99 Ástæður þess eru raktar í 

athugasemd með fumvarpi til laganna. Þar kemur m.a. fram að meginmarkmið breytinganna 

væri að tengja efni og framsetningu mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar við helstu 

alþjóðlegu mannréttindasamninga sem Ísland væri orðið aðili að. Sérstök áhersla var lögð á að 

bæta í stjórnarskrána þeim réttindum sem fælust í SBSR og MSE. Við samningu frumvarpsins 

hafði því verið höfð hliðsjón af þeim atriðum sem þar koma fram og reynt að ná fram þeim 

markmiðum sem samningarnir kveða á um.100 Áréttað var mikilvægi þessara samninga með 

hliðsjón af því að tilkomu þeirra megi rekja til seinni heimstyrjaldarinnar þar sem hrikaleg 

mannréttindabrot voru framin. Eitt af markmiðum stofnunar SÞ var að ríki tækju til 

sameiginlegra aðgerða til að sporna gegn því að slíkt gæti endurtekið sig enda kæmi það skýrt 

fram í stofnsamningi SÞ. Í athugasemdunum kom einnig fram að mannréttindanefnd sem 

starfar á vegum SÞ hefur gagnrýnt að SBSR hafi ekki lagagildi hér á landi og að ákvæði 

íslensku stjórnarskrárinnar gangi ekki nógu langt í því að vernda þau markmið sem 

samningurinn kveður á um.101 

Ein af þessum nauðsynlegu breytingum sem gera þurfti til að laga stjórnarskrána að 

alþjóðlegum mannréttindasamningum var ný 73. gr. sem leysti af hólmi prentfrelsisákvæði 72. 

gr. sem komið var til ára sinna. Í nýja ákvæðinu er mælt fyrir um víðtæka vernd á bæði skoðana- 

og tjáningarfrelsi.102 Í 1. mgr. ákvæðisins er réttur manna til skoðana sinna og sannfæringar 

verndaður og skal sá réttur ekki skertur undir neinum kringumstæðum. Í 2. mgr. kemur fram 

að hver maður skuli eiga rétt á að láta í ljós hugsanir sínar en þó með fyrirvara um það að menn 

ábyrgist hugsanir sínar fyrir dómi. Ritskoðun eða aðrar slíkar tálmanir á tjáningarfrelsi má 

aldrei í lög leiða. Að lokum er því lýst í 3. mgr. að „tjáningarfrelsinu má aðeins setja skorður 

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

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

lýðræðishefðum“. Efni 3. mgr. má draga saman í þrjú meginskilyrði. Í fyrsta lagi verður 

heimildin fyrir takmörkuninni að vera í lögum, í öðru lagi verður markmið takmörkunarinnar 

að fela í sér eitthvað af því sem talið er upp í stjórnarskrárákvæðinu og í þriðja lagi verður 

takmörkunin að samræmast lýðræðishefðum.103 Skilyrðið fyrir því að takmörkun sé lögmæt 

má fyrst og fremst rekja til þess að borgurum þurfi að vera fyllilega ljósar þær skorður sem 

þeim eru settar og að þeir geti hagað sér í samræmi við það. Þess vegna er mikilvægt að hin 

 
99 Stjórnskipunarlög nr. 97/1995. 
100 Alþt. 1994-1995,  A-deild, þskj. 389 – 297. mál, almennar athugasemdir, mgr. 3. 
101 sama heimild, kafli 4, mgr. 2, 9.  
102 Gunnar G. Schram (n. 55) 570. 
103 sama heimild 580. 
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lögmælta takmörkun sé skýr og alls ekki of almenn heldur þarf hún að vera bundin við ákveðnar 

aðstæður eða tilvik svo ekki leiki nokkur vafi á til hvaða aðstæðna hún nær. Þess má geta að 3. 

mgr. getur aldrei ein og sér orðið grundvöllur takmörkunar á tjáningarfrelsinu þar sem hún er 

alltof almenn. Því verður fólk aldrei dregið til ábyrgðar fyrir dómstólum með vísan til hennar 

einnar og sér. Ábyrgðin á að takmörkunin sé skýr er því hjá löggjafanum og hans hlutverk að 

útfæra með lagasetningu nákvæmlega hvaða hegðun fellur þar undir.104 Samkvæmt þessu má 

draga í efa að hugsanlega gæti landráðskafli almennra hegningarlaga tekið til stríðsáróðurs þar 

sem slíkur áróður er ekki tilgreindur í fyrrgreindum ákvæðum hegningarlaganna. Þess má 

einnig geta að árið 1999 rakti umboðsmaður Alþingis mikilvægi þess að takmörkun á 

tjáningarfrelsi manna, eins og þau koma fram í stjórnarskrá, 19. gr. SBSR og 10. gr. MSE, geri 

ákveðnar kröfur um skýrleika.105 Samkvæmt fyrrgreindri umfjöllun um áhrif áróðurs á líf og 

heilsu manna mætti álykta að það að banna stríðsáróður með lögum væru skiljanleg viðbrögð 

ríkisins til þess að sporna gegn hættulegum áhrifum áróðurs til verndar lífi og heilsu manna og 

öryggis ríkisins, eins og fram kemur í 3. mgr. stjórnarskrár. 

Þess má einnig geta að nýlega voru sett lög um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn 

mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Í 3. mgr. 1. gr. laganna er ákvæði sem kveður á um 

að: „Hver sem á opinberum vettvangi hvetur með beinum hætti aðra til að fremja hópmorð skal 

sæta fangelsi allt að ævilangt“.106 

 Því er ekkert sem staðfest getur þá kenningu að 1. mgr. 20. gr. SBSR geti farið í bága 

við tjáningarfrelsisákvæði  íslensku stjórnarskrárinnar. Þess heldur er tilgangur ákvæðisins að 

vernda mikilvægari hagsmuni.  

 

5.3 Tjáningarfrelsisákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu 

Eins og að framan greinir var mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar breytt meðal annars í 

þeim tilgangi að tengja ákvæðin við þá mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að. Í formála 

MSE er tilvísun til mannréttindayfirlýsingar SÞ.107 Þar kemur fram að ríkisstjórnir þær sem 

undirritað hafa samning MSE og eru aðilar að Evrópuráðinu skuli hafa í huga að tryggja 

raunhæfa viðurkenningu þeirra réttinda sem fram koma í mannréttindayfirlýsingunni. Þau ríki 

sem aðild eiga að MSE hafi þessi sameiginlegu markmið. Í 1. mgr. 10. gr. er tekið til tjáningar, 

skoðana og almenns upplýsingafrelsis, án afskipta stjórnvalda. Í 2. mgr. 10. gr. kemur fram að 

 
104 Björg Thorarensen (n. 42) 373. 
105 Álit umboðsmanns Alþingis 21. júlí 1999 í máli nr. 2475/1998. mgr. 3. 
106 Lög um refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði nr. 144/2018.  
107 Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62/1994, formáli. 
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þessum réttindum fylgi einnig skylda og ábyrgð. Þessar takmarkanir skulu vera háðar því sem 

lög kveða á um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þar eru m.a. nefndar takmarkanir 

vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til 

verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum. Jafnframt eru nefndar takmarkanir 

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

dómstóla. Vegna þessara takmarkana hefur Mannréttindadómstóll Evrópu þróað sérstakt mat 

sem dómstóllinn styðst við þegar metið er hvort takmakarkanir sem um getur í 2. mgr. 10. gr. 

hafi verið löglegar. Samkvæmt matinu þarf takmörkunin að styðjast við lög, vera til verndar 

einhvers sem upp er talið í ákvæðinu og vera nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.108 Takmarkanir 

á tjáningarfrelsi vegna skaðsemi áróðurs hefur komið til skoðunar við málarekstur hjá 

Mannréttindadómstóli Evrópu. Í málum útgefandans Sürek gegn Tyrklandi staðfesti 

dómstóllinn að takmörkun tyrkneskra dómstóla á tjáningarrétti Sürek hafi verið réttlætanleg 

sem „áríðandi samfélagsleg þörf“ vegna áróðurs sem hvatt gat til ofbeldis, sem birtist í tímariti 

hans.109 Samkvæmt þessu eru takmarkarnir á tjáningarfrelsi vegna skaðsemi áróðurs ekki taldar 

vera brot á 10. gr. samningsins. Mat dómstólsins er að um sé að ræða mikilvægari hagsmuni 

eins og þjóðaröryggi, sem gengur framar hagsmunum tjáningarfrelsis í formi áróðursskilaboða.  

 

5.4 Tjáningarfrelsisákvæði samningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

Tjáningarfrelsið er tryggt í 19. gr. SBSR. Í 1. mgr. kemur fram að: „Allir skulu eiga rétt á að 

ráða skoðunum sínum afskiptalaust“. Á þessum rétti leyfir samningurinn engin takmörk. Í  2. 

mgr. er rétturinn til skoðanafrelsis tryggður. Rétturinn er víðtækur og í honum felst frelsi til 

þess að leita og miðla hugmyndum án tillits til landamæra í hvaða formi sem er. Í 3. mgr. 

ákvæðisins kemur þó fram að í þessum rétti felast skyldur og ábyrgð. Þar kemur eftirfarandi 

fram:  

Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um 
getur í 2. mgr. þessarar greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu 
marki, en þó aðeins að því marki sem mælt er í lögum og er 
nauðsynlegt: (a) til þess að virða réttindi eða mannorð annarra; (b) til 
þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (ordre public), eða 
heilbrigði eða siðgæði.  
 

 
108 Dominika Bychawska-Siniarska, „Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European 
Convention on Human Rights. A Handbook for Legal Practitioners“ (Council of Europe 2017) 
<https://rm.coe.int/handbook-freedom-of-expression-eng/1680732814> skoðað 25. maí 2020 kafli 4.2. 
109 Sürek gegn Tyrklandi (No 1) App no. 26682/95 (ECHR, 8. júlí 1999) mgr. 12, 62-65; Sürek g Tyrklandi (No 
3) App no.  24735/94 (ECHR, 8. júlí 1999) mgr. 43. 
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Það eru aðeins þau atriði sem talin eru upp í 3. mgr. sem ríkjum er leyfilegt að takmarka hvað 

varðar tjáningarfrelsi manna. Til þess að enginn vafi leiki á um það hvað felst í þessu rétti og 

hvaða takmörkunum hann er háður hefur mannréttindanefndin séð sig knúna til að gefa út tvær 

almennar athugasemdir um innihald 19. gr. samningsins. 

Í almennri athugasemd númer 10 fjallaði nefndin um tjáningarfrelsið. Um 1. mgr. 19. 

gr. tók nefndin fram að á rétti manna til þess að ráða skoðunum sínum afskiptalaust leyfi 

samningurinn enga takmörkun. Um 2. mgr. 19. gr. tók nefndin fram að nauðsynlegt sé að 

vernda tjáningarfrelsið. Í þessari vernd felist ekki einungis réttur til að miðla upplýsingum og 

hugmyndum af öllu tagi heldur einnig frelsi til að leita að og fá upplýsingarnar óháð 

landamærum og miðlum. Þessum upplýsingum skuli vera frjálst að miðla áfram, hvort sem þær 

séu skriflegar, munnlegar, á prenti eða hvaða formi sem er. Þessum rétti fylgja þó vissar skyldur 

og ábyrgð sem koma fram í 3. mgr. Vegna þessa er viss takmörkun á tjáningarfrelsi fólks leyfð 

þegar um er að ræða hagsmuni annarra eða hagsmuni samfélagsins í heild. Nefndin tiltók það 

sértaklega að þegar aðildarríki setur fram slíkar takmarkanir sé það ekki að setja rétt fólks til 

tjáningarfrelsis í hættu. Það er vegna þess að 3. mgr. kveður á um að einungis er hægt að 

takmarka rétt fólks í þeim tilgangi að virða réttindi og vernda mannorð annarra eins og kemur 

fram í a. lið. 3. mgr. 19. gr. eða til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu, heilbrigði 

almennings eða siðgæði. Þessar takmarkanir skulu vera settar með lögum og vera 

nauðsynlegar.110 

Í almennri athugasemd númer 34 fjallar nefndin enn ítarlegar um víðtækan rétt manna 

til tjáningarfrelsis. Þar kemur fram að aðildarríkjum beri skylda til að sjá til þess að réttindum 

sem felast í 19. gr. samningsins sé gefin gildi í landslögum ríkisins. Nefndin ítrekaði það 

aftur að samningurinn heimili ekki neina undantekningu á réttinum sem gefin er í 1. mgr. 19. 

gr. Að sama skapi skuli rétturinn sem gefinn er samkvæmt 2. mgr. 19. gr. vera víðtækur. Sá 

réttur skuli engum takmörkunum bundinn öðrum en þeim fyrirvara sem ákvæði 3. mgr. 19. 

gr. og 20 gr. samningsins segi til um. Því skuli sá réttur takmarkast einungis til þess að 

framfylgja þeim skyldum sem felast í fyrrgreindum ákvæðum. Nefndin fjallaði mikið um 3. 

mgr. 19. gr. því eins og fyrr hefur komið fram fylgja nýtingu réttar til tjáningarfrelsis einnig 

vissar skyldur og ábyrgð. Af þeim sökum sé heimilt að takmarka það tjáningarfrelsi sem 

talið er geta skaðað mannorð, þjóðaröryggi, almannareglu, lýðheilsu eða siðferði manna. 

 
110 United Nations High Commissioner for Human Rights (Nineteenth session) „General Comment No. 10: 
Freedom of opinion (Art. 19)“ (29. júní 1983) UN Doc CCPR.   
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Nefndin tók fram að slíkar takmarkanir á tjáningarfrelsi setji réttinn sjálfan ekki í hættu því 

sambandinu milli réttar og takmarkana og milli norma og undantekninga mega ríki ekki snúa 

við. Þessar takmarkanir séu meðal annars settar til þess að vernda annan rétt manna sem 

kemur fram í samningnum og því var beint til ríkja að hafa í huga ákvæði 1. mgr. 5. gr. 

samningsins. Þar kemur eftirfarandi fram:  

Ekkert í samningi þessum má túlka þannig að það feli í sér að ríki, 
hópur eða einstaklingur hafi rétt til þess að takast á hendur neinar 
athafnir né aðhafast neitt sem miðar að eyðileggingu neins þess réttar 
eða frelsis sem hér er viðurkennt eða takmörkun á þeim að frekara 
marki en gert er ráð fyrir í þessum samningi.  

 

Til þess að framfylgja þeim skyldum sem felast í 3. mgr. 19. gr. þurfa ríki að setja lög sem eru 

nægilega nákvæm og aðgengileg til að einstaklingur geti stjórnað framferði sínu í samræmi við 

það sem leyfilegt er. Þessu markmiði verður ekki náð með öðru móti. Einu takmarkanirnar sem 

eru leyfðar eru þær sem 3. mgr. 19. gr kveður á um og þess sem krafist er samkvæmt 20. gr. 

samningsins. Nefndin tók fram að ákvæði 19. og 20. greina eru samræmd. Þannig hafa 

kröfurnar sem skilgreindar eru í 20. gr. þær takmarkanir sem fram koma í 3. mgr.19. gr. 

Samkvæmt því þarf takmörkun að vera bæði réttlætanleg samkvæmt 20. gr. og 3. mgr. 19. gr. 

Krafan er sú að aðildarríki leggi bann við þeirri háttsemi sem skilgreind er í 20. gr. með lögum. 

Með þessum kröfum hefur 20. gr. forgang fram yfir 19. gr. samningsins. Aðeins með tilliti til 

þeirra tjáningarforma sem tilgreind eru í 20. gr. eru aðildarríki skyldug til að hafa takmarkanir 

samkvæmt lögum. Að lokum tekur nefndin fram að mikilvægt sé að þegar takmarkanir á 

tjáningarfrelsi fólks eigi sér stað séu skýrar ástæður fyrir þeim og að sýnt sé fram á tengingu 

við 19. gr. samningsins.111 

Af þessum athugasemdum nefndarinnar má ráða að sú takmörkun sem um getur í 3. 

mgr. 19. gr. og 20. gr. samningsins er háð verulega ströngum skilyrðum og einungis er verið 

að takmarka þá tjáningu sem getur valdið skaða og brýtur á öðrum rétti sem fram kemur í 

samningnum. 

 

 
 

 
 

 
111 United Nations High Commissioner for Human Rights (102nd session) „General Comment No. 34: 
Freedoms of opinion and expression (Art 19)“ (11. september 2011) UN Doc CCPR/C/GC/34. 8, 9, 11, 21, 25, 
36, 49-52. 
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5.5 Fyrirspurn alþingismanns 
Andrés Ingi Jónsson alþingismaður beindi fyrirspurnum til utanríkisráðherra í nóvember 2019 

um stöðu fyrirvarans, þær voru: 

1. Hvaða rök stóðu til þess að íslensk stjórnvöld samþykktu með 
fyrirvara ákvæði um bann við stríðsáróðri í alþjóðasamningi um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. 1. mgr. 20. gr. samningsins? 
2. Er afstaða ráðherra enn sú sama og birtist í þeim fyrirvara sem settur 
var við fullgildingu samningsins? 
3. Hefur nýlega farið fram úttekt á kostum og göllum þess að aflétta 
fyrrgreindum fyrirvara og leiða í lög skýrt bann við stríðsáróðri hér á 
landi og ef svo er, hver var niðurstaða þeirrar úttektar?112 
 

Í mars 2020 barst svar við fyrirspurn Andrésar frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra. 
          
 1. Ísland setti fimm fyrirvara við undirritun alþjóðasamnings um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Tveir fyrirvarar hafa þegar verið 
numdir úr gildi og hefur hverju sinni verið tilkynnt um afturköllun 
slíkra fyrirvara. Þrír fyrirvarar standa því eftir. Sá fyrirvari sem hér er 
spurt um, við þá grein alþjóðasamningsins sem kveður á um bann við 
stríðsáróðri, var gerður á sínum tíma af fjölmörgum ríkjum, þar sem 
talin var hætta á að túlkun þess ákvæðis færi í bága við ákvæði um 
tjáningarfrelsi.     
 2. Dómsmálaráðuneyti fer með framkvæmd samningsins hér á landi 
og gerir meðal annars grein fyrir stöðu mannréttindamála í 
allsherjarúttekt mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna (UPR) sem 
fram fer á fimm ára fresti. Ísland samþykkti í síðustu allsherjarúttekt 
árið 2016 að taka til skoðunar að draga þá fyrirvara, sem eftir standa, 
til baka. Það mál er til skoðunar innan dómsmálaráðuneytis. Jafnframt 
skal bent á að öll norrænu ríkin eru með sams konar fyrirvara við 
ákvæði 1. mgr. 20. gr. samningsins.  
3.   Eins og fram kemur í svari við 2. lið fyrirspurnarinnar er nú unnið 
úr niðurstöðum síðustu allsherjarúttektar og hefur stýrihópur 
Stjórnarráðsins um mannréttindi meðal annars það hlutverk að fylgja 
eftir þeim tilmælum sem þar voru samþykkt. Í stýrihópnum eiga sæti 
fulltrúar allra ráðuneyta. Næsta allsherjarúttekt Sameinuðu þjóðanna á 
stöðu mannréttindamála á Íslandi fer fram árið 2021 og verður við 
undirbúning þeirrar úttektar tekin afstaða til þess hvernig brugðist 
verður við þeim tilmælum sem voru samþykkt í síðustu úttekt.113 
 

Samkvæmt þessum svörum ráðherra virðist sem verið sé að skoða það alvarlega að fara eftir 

þeim athugasemdum sem nefndin hefur gert við skuldbindingum Íslands við SBSR. Eins og 

framangreind umfjöllun ber með sér þá er ekkert sem styður þá kenningu að bannið við 

stríðsáróðri takmarki tjáningarfrelsi fólks á nokkurn hátt.  

 
112 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 508 – 387. mál. 
113 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1070 – 387. mál. 
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6. Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara  þeirri spurningu hvort að einhver haldbær rök 

séu fyrir hendi um fyrirvarann sem íslenska ríkið hefur gert við 1. mgr. 20. gr. samningsins um 

borgaraleg og stjórnmáleg réttindi, á þeim forsendum að bann við stríðsáróðri skerði 

tjáningarfrelsi fólks. 

 Fyrst var leitast við að svara spurningunni hver raunveruleg túlkun hugtaksins sé. Eftir 

að hafa skoðað hugmyndir fræðimanna um hugtakið og rannsakað sögulegan bakgrunn þess 

má álykta sem svo að banninu við stríðsáróðri í samningnum sé ætlað að taka til þess konar 

áróðurs sem dreifir hatri og dregur fólk til aðgerða. Eins og rakið er ítarlega hefur slíkur áróður 

haft einar skelfilegust afleiðingar mannkynssögunnar. Ríki tóku sig saman eftir seinni 

heimsstyrjöldina og sameinuðust í alhliða mannréttindasamningum um að sporna við því að 

slíkt gæti endurtekið sig. Því er ekki að furða að slíkir samningar innihaldi ákvæði sem bannar 

stríðsáróður, sem meðal annars var kveikjan að síðari heimsstyrjöldinni.  

 Eins og fram hefur komið hafa íslensk stjórnvöld í gegnum tíðina viljað taka virkan þátt 

í öllum þeim meginmannréttindasamningum sem gerðir hafa verið. Ekki hefur skort á 

yfirlýsingar stjórnvalda hversu vel er vandað til verka við undirbúningi slíkra samninga. Það 

er þess vegna undarlegt að fyrrnefndur fyrirvari sé settur við samning sem tekur fyrir alla 

beitingu vopnavalds af þjóð sem leggur áherslu á að vera friðsöm og herlaus.  

 Af orðum Jónatans Þórmundssonar prófessors er ekki að sjá að hann meti það svo að 

ákvæðið skerði stjórnarskrárverndað tjáningarfrelsi fólks. Hins vegar benti hann á að 

hugsanlega þyrfti að leiða ákvæðið í lög en það má teljast eðlilegt í ljósi þess að skýr lög þurfa 

að vera um refsiverða háttsemi. Lög sem segja nákvæmlega til um það hvers konar háttsemi er 

bönnuð eins og fram kom í áliti umboðsmanns Alþingis.  

 Af svörum mannréttindanefndar SBSR við skýrslum Íslands má sjá þverrandi 

þolinmæði fyrir stuttum og haldlitlum svörum íslenska ríkisins við athugasemdum um þá 

fyrirvara sem út af standa og enn eru gerðir við samninginn. Nefndin hefur gefið út þá 

athugasemd að bannið við stríðsáróðri sé ekki með nokkru móti takmörkun á tjáningarfrelsi 

fólks heldur sé það í beinum tengslum við réttinn til lífs sem er eitt af grunngildum samningsins. 

Því er bannið eitt af þeim undantekningum í 3. mgr. 19. gr. samningsins sem má leggja til 

grundvallar takmörkun tjáningarfrelsis. 

 Ekki er að sjá að Mannréttindadómstóll Evrópu líti svo á að bann við áróðri sem hvetur 

til átaka sé verndað af 10. gr. MSE en eins og fyrr hefur komið fram þá hefur dómstóllinn metið 

það svo að um slíka háttsemi gildir takmörkunarákvæði 2. mgr. 10. gr. samningsins.  
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 Ekkert hefur komið fram við þessa rannsókn sem styður þá kenningu stjórnvalda að 

ákvæðið skerði stjórnarskrárverndað tjáningarfrelsi fólks. Í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrár er 

takmörkunarákvæði eins og fram hefur komið sem er sambærilegt 19. gr. SBSR og 10. gr. 

MSE. Mætti því telja að því ákvæði sé ætlað að vernda sömu hagsmuni og ákvæði fyrrgreindra 

þjóðréttarsamninga. Er því ljóst að engin haldbær ástæða er til þess að ætla að  bann við 

stríðsáróðri hefti tjáningarfrelsi einstaklingsins, heldur er verið að vernda hagmuni, sem eru 

þeim réttindum æðri og sem íslenska ríkið hefur að þjóðarétti skuldbundið sig til að fara eftir.  
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