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ÚTDRÁTTUR 

Tjáningar- og upplýsingafrelsi – Samanburður á ákvæðum um tjáningar- og 
upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám. 

Hugmyndir manna um tjáningarfrelsi og vernd þess hafa tekið miklum framförum samhliða 
lýðræðisþróun í hinum vestræna heimi frá 17. öld. Ákveðin þróun hefur átt sér stað 
síðastliðna áratugi á stjórnarskrárbundinni vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis á 
Norðurlöndunum þar sem sum ákvæði stjórnarskránna varðandi þessi réttindi hafa verið tekin 
til gagngerrar endurskoðunar. Ennfremur hafa 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 19. gr. 
Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi haft mikil áhrif á túlkun slíkra 
ákvæða. 

Megintilgangur höfundar með þessum skrifum er að draga upp mynd af þeim greinarmun 
sem fyrir hendi er á ákvæðum um tjáningar- og upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám. Í 
því skyni er megináherslan lögð á samanburð þeirrar verndar sem fyrrnefnd 
stjórnarskrárákvæði veita með tilliti til þeirra sjónarmiða er búi að baki verndinni. Ritgerðin 
skiptist í tvo hluta og í fyrri hlutanum er gerð grein fyrir uppruna og sögu ákvæðanna og 
fjallað er um helstu breytingar sem gerðar hafa verið á þeim. Í síðari hlutanum eru ákveðin 
viðfangsefni sem felast í gildissviði stjórnarskrárákvæðanna tekin til umfjöllunar og gerður er 
samanburður á ákvæðunum og þeirri vernd sem af þeim leiðir. 

Helstu niðurstöður eru að vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í norrænum stjórnarskrám 
byggir að miklu leyti á sömu sjónarmiðunum. Verndin er þó útlistuð á misítarlegan hátt í 
ákvæðunum. Má þar nefna að sænska stjórnarskráin kveður á um mjög ítarlega vernd, enda er 
fjallað um slíka vernd í þremur af fjórum grundvallartextum hennar. Íslensku og dönsku 
stjórnarskrárnar eru á hinn bóginn mun einfaldari þegar kemur að ákvæðum um tjáningar- og 
upplýsingarfrelsi. Túlkun dómstóla gefur þó vísbendingar um að þrátt fyrir þennan mun sé 
verndin sem af ákvæðunum leiðir svipuð milli landa. Einnig sker norska stjórnarskrárákvæðið 
sig úr að því leytinu að það er eina ákvæðið sem leggur jákvæða skyldu á stjórnvöld til að 
stuðla að opinni og upplýstri umræðu í þjóðfélaginu. 



  
  

  
  

 

ABSTRACT 

The right to freedom of expression and information – Comparative study of the differences 
between the provisions relating to the right to freedom of expression and information in 
the Nordic countries’ constitutions. 

Ideas about the concept of freedom of expression have evolved considerably alongside 
democratic development in the industrialised part of the world since the 17th century. The 
constitutional protection included in the right to freedom of expression and information in the 
Nordic countries has also undergone certain development over the last decades, as provisions 
of the constitutions have been reviewed and amended significantly. Furthermore, the 
European Convention of Human Rights and the 1966 International Covenant on Civil and 
Political Rights have influenced courts in their interpretations of such provisions. 

The main purpose of this thesis is to outline the differences between the provisions relating to 
the right to freedom of expression and information in the Nordic countries’ constitutions. For 
these purposes the main emphasis will be put on comparing the protection included in the 
provisions and to examine the principles behind them. The thesis is divided into two parts. 
The first part covers the origin of the provisions and their history. In the second part, certain 
themes, which are considered to be within the scope of the provisions, will be analysed and 
the protection entailed in the provisions will be compared. 

The main findings are that the protection entailed in the provisions is mainly based on the 
same principles. However, there is a considerable difference in the presentation of the 
protection included in the provisions, for example the Swedish constitution includes very 
comprehensive provisions. On the other hand, the Icelandic and the Danish constitutions have 
simpler provisions. However, interpretations by courts suggest that the protection entailed in 
the provisions is more or less the same despite these differences. The Norwegian provision is 
unique in one regard, as it is the only provision that imposes obligations on the government to 
protect and maintain an open and educated discussion in the society. 

  



  
  

  
  

 

FORMÁLI 

Við þessi skrif hef ég notið liðsinnis margra og kann ég þeim öllum bestu þakkir. Ber fyrsta 
að nefna systur mína, Önnu Fríðu Magnúsdóttur, sem aðstoðaði mig við lestur erlendra 
heimilda. Þá las Helga Petersen ritgerðina yfir og kom með gagnlegar ábendingar um 
orðalag. Foreldrum mínum, Ebbu Jónsdóttur og Magnúsi Hringi Guðmundssyni, er ég 
ævinlega þakklát fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í laganáminu. Þá vil ég sérstaklega 
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INNGANGUR 

Hugtakið tjáningarfrelsi vísar til réttar einstaklingsins til að tjá skoðanir sínar. Hugmyndir um 

vernd tjáningarfrelsis í vestrænum lýðræðisríkjum grundvallast á kenningum náttúruréttarins 

frá 17. og 18. öld. Þessar hugmyndir eru meðal annars eignaðar John Locke sem storkaði 

eldri hugmyndum manna með því að halda fram að í ríki náttúrunnar væru menn fullkomlega 

frjálsir innan þeirra marka sem náttúrurétturinn setur þeim.1 Í því fólst meðal annars rétturinn 

til frelsis, þar á meðal rétturinn til að tjá skoðanir sínar, svo framarlega sem slíkt færi ekki 

gegn náttúruréttinum. Hugmyndir manna um tjáningarfrelsið og vernd þess hafa tekið 

miklum framförum samhliða lýðræðisþróun í hinum vestræna heimi frá 17. öld. Ástæður 

þessa eru augljósar þar sem tjáningarfrelsi er ein af grunnforsendum virks lýðræðis. Þannig 

eru óhindraðar umræður um málefni sem varða almenning taldar vera nauðsynlegar í 

lýðræðisþjóðfélagi.2 Til þess að hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir og taka þátt í umræðum 

á jafnræðisgrundvelli er ljóst að æskilegt er að allir hlutaðeigandi hafi aðgang að 

nauðsynlegum upplýsingum um þau málefni sem eru til umræðu hverju sinni. Því má segja 

að rétturinn til upplýsinga, eða upplýsingafrelsið, sé nátengdur tjáningarfrelsinu. 

Upplýsingafrelsið er þannig almennt talið þáttur í tjáningarfrelsinu. 

Tjáningarfrelsi telst þannig almennt til mannréttinda og er varið í 73. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þrátt fyrir jákvæð áhrif verndar tjáningarfrelsis getur óheft 

tjáningarfrelsi, án ábyrgðar, haft neikvæðar afleiðingar. Séu tjáningarfrelsinu ekki settar 

vissar skorður geta afleiðingar þess verið neikvæðar umfram þau réttindi sem frelsinu er 

ætlað að vernda. Þar af leiðandi er tjáningarfrelsi manna ekki að öllu leyti óheft heldur sætir 

það ákveðnum takmörkunum3 sem löggjafinn telur bæði nauðsynlegar og málefnalegar í þágu 

almannahagsmuna.  

Grundvallarréttindi íslensks réttar sækja uppruna sinn í danskan rétt og má nefna að gamla 

prentfrelsisákvæði4 íslensku stjórnarskrárinnar var að miklu leyti byggt á 86. gr. dönsku 

grundvallarlaganna frá árinu 1866.5 Ákveðin þróun hefur átt sér stað síðastliðna áratugi í 

stjórnarskrárbundinni vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis sum staðar á Norðurlöndunum. 

Norðmenn gerðu til dæmis ítarlegar breytingar á tjáningarfrelsisákvæði norsku 

                                                
1 Locke, John, Ritgerð um ríkisvald. Reykjavík 1993, mgr. 4, bls. 46. Sjá hugmyndir Locks um takmarkanir 
náttúruréttarins, mgr. 6, bls. 47. 
2 Gunnar Thoroddsen, Fjölmæli. Reykjavík 1967, bls. 232. 
3 Sem nánar er kveðið á um í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. 
4 Það er að segja eins og ákvæðið var fyrir endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 með 
lögum nr. 97/1995, en þá var ákvæðið fært í nútímalegra horf og er nú að finna í 73. gr. stjórnarskrárinnar. 
5 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna. Reykjavík 1997, bls. 56. 
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stjórnarskrárinnar árið 20046 en danska ákvæðið hefur nánast staðið óbreytt frá árinu 1849. 

Sömuleiðis hafa Finnar gert töluverðar breytingar á tjáningar- og upplýsingaákvæði 

stjórnarskrárinnar. Einnig má nefna sænsku stjórnarskrána sem mælir fyrir um ítarlega vernd 

tjáningar- og upplýsingafrelsis en kveðið er á um vernd tjáningarfrelsis í þremur af fjórum 

lagabálkum stjórnarskrárinnar. Verndin ber einnig merki þess að vera öllu nútímalegri en 

vernd annarra stjórnarskráa og tekur hún umfram aðrar stjórnarskrár mið af þeirri þróun sem 

hefur átt sér stað á sviði samskipta- og upplýsingatækni síðastliðna áratugi.7  

Þar sem íslenskur og norrænn réttur er um margt líkur, vegna sameiginlegrar sögu og 

arfleifðar, er það meðal markmiða höfundar með þessum skrifum að draga upp mynd af þeim 

greinarmun sem fyrir hendi er á ákvæðum um tjáningar- og upplýsingafrelsi í norrænum 

stjórnarskrám. Í því skyni er megináherslan lögð á samanburð þeirrar verndar sem fyrrnefnd 

stjórnarskrárákvæði veita með tilliti til þeirra sjónarmiða búi að baki verndinni.8  

Ritgerðinni er skipt í tvo meginhluta. Í fyrsta hluta verður fjallað um sögu og uppruna ákvæða 

um tjáningar- og upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám. Fyrst verður þó fjallað almennt 

um hugtökin tjáningar- og upplýsingafrelsi og hvernig þessi tegund frelsis hefur í auknum 

mæli verið vernduð með lögum og reglum. Því næst verður saga og uppruni umræddra 

stjórnarskrárákvæða rakin í fimm köflum og fjallað verður um helstu breytingar sem hafa 

verið gerðar á þeim í gegnum tíðina í íslenskum, dönskum, norskum, sænskum og finnskum 

rétti. Í lok fyrsta hluta er svo fjallað um helstu alþjóðaskuldbindingar norrænu ríkjanna sem 

tengjast tjáningar- og upplýsingafrelsi. Í öðrum hluta beinist umfjöllunin að samanburði 

ákvæðanna, einkum með tilliti til þess hvers konar vernd leiðir af þeim og hvaða sjónarmið 

búi að baki verndinni. Í kaflanum verða ákveðin viðfangsefni sem felast í gildissviði 

stjórnarskrárákvæðanna tekin til umfjöllunar sérstaklega og gerður verður samanburður á 

ákvæðunum, og þeirri vernd sem af þeim leiðir, milli landa með tilliti til þessara 

viðfangsefna.  

                                                
6 Árið 2006 voru smávægilegar breytingar gerðar á 2. og 3. mgr. 100. greinarinnar. Sjá, Innst.S. nr. 75 (2005–
2006), Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, 
Kjell Engebretsen, Carl I. Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet). Osló 2005  
7 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389, bls. 2075-2076. 
8 Hér er átt við samanburð í skilningi samanburðarlögfræði sem almennt er talin sérgrein innan lögfræðinnar. 
Greinin leitast við að bera saman ólík réttarkerfi ýmist heildstætt eða með tilliti til ákveðinna þátta, eins og í 
þessu tilviki þar sem stjórnarskrárvernd tjáningar- og upplýsingafrelsis á Norðurlöndunum fimm er borin saman. 
Mikilvægi samanburðarlögfræði hefur aukist mikið vegna aukinnar efnahagslegrar hnattvæðingar undanfarna 
áratugi og þróunar lýðræðis. Um nánari umfjöllun um gagnsemi rannsókna á sviði samanburðarlögfræði má sjá í 
grein Páls Sigurðssonar, „Samanburðarlögfræði – hugleiðingar um efnissvið greinarinnar, gagnsemi hennar, 
markmið, réttarkerfi og réttarfjölskyldur heims“. Lagaheimur - greinar um samanburðarlögræði. Reykjavík 
2004, bls.15-41. 
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1. SÖGULEGT YFIRLIT STJÓRNARSKRÁRÁKVÆÐA UM TJÁNINGAR- OG 

UPPLÝSINGAFRELSI 

Sem fyrr segir verður í þessum kafla fjallað um sögu og uppruna ákvæða um tjáningar- og 

upplýsingafrelsi í stjórnarskrám á Norðurlöndunum.9 Fyrst verður þó fjallað almennt um 

hugtökin tjáningar- og upplýsingafrelsi og hvernig þessi tegund frelsis hefur í auknum mæli 

verið vernduð með lögum og reglum. Kaflinn skiptist í sex hluta. Fyrst verður fjallað almennt 

um tjáningar- og upplýsingafrelsi. Því næst verður í fimm hlutum gerð grein fyrir 

stjórnarskrárvernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í íslenskum, dönskum, norskum, sænskum 

og finnskum rétti. Í lokin verður fjallað um helstu alþjóðaskuldbindingar norrænu ríkjanna 

sem tengjast tjáningar- og upplýsingafrelsi. 

1.1. Almennt um tjáningar- og upplýsingafrelsi 

Eins og vikið var að í inngangi þá er tjáningarfrelsi í þeirri merkingu sem við almennt 

leggjum í það í dag í raun hugtak úr nútímanum og varð það til í umróti upplýsingarinnar.10 

Hugtakið þróaðist þannig samhliða þeim hugmyndum um lýðræði sem einkenna vestræn 

nútímasamfélög. Tjáningarfrelsi er þannig í nánum tengslum við önnur stjórnarskrárvernduð 

pólitísk réttindi eins og til að mynda funda- og félagafrelsi.11 Það birtist meðal annars í því að 

stofna má „félagsskap um sameiginlegar skoðanir eins og stjórnmálaskoðanir og ræða þær á 

fundum og samkomum.“12 Tjáningarfrelsið hefur ekki einungis áhrif á þessi pólitísku réttindi 

því það hefur einnig áhrif á ýmis önnur einstaklingsbundin réttindi eins og friðhelgi einkalífs. 

Varðandi þessi mörk tjáningarfrelsis hafa skapast mörg álitaefni en nánar verður vikið að 

skilyrðum þess að heimilt sé að takmarka tjáningarfrelsi í kafla 2.5 í þessari ritgerð. 

Mannréttindum er almennt skipt upp í tvo flokka, það er frelsisréttindi og félagsleg réttindi.13 

Félagsleg réttindi eru þess eðlis að þau leggja skyldu á ríkisvaldið til að tryggja ákveðin 

lífskjör borgaranna. Frelsisréttindin er hins vegar tengd áðurnefndum náttúrurétti og telst 

tjáningarfrelsi til slíkra réttinda.14 Inntak tjáningarfrelsis er einkum talið vera þríþætt.15 Í 

fyrsta lagi er um að ræða réttinn til þess að sannleikurinn komi í ljós. Í öðru lagi rétt 
                                                
9 Í þessari ritgerð verður gerður samanburður á stjórnarskrárvernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í íslenskum, 
dönskum, norskum, sænskum og finnskum rétti en réttur sjálfstjórnarlandanna Færeyja, Álandseyja og 
Grænlands verður ekki skoðaður. 
10 St.meld. nr. 26 (2003-2004), Om endring av Grunnloven § 100. Særskilt vedlegg nr. 1 til NOU 1999:27   
„Ytringsfrihed bør finde Sted“. Osló 2004, bls. 18. 
11 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd“. Úlfljótur 1969 (4), bls. 309.  
12 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Reykjavík 2008, bls. 347. 
13 Sama heimild, bls. 36. 
14 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar. Reykjavík 1997, bls. 22. 
15 Eggen, Ytringsfrihet. Ósló 2002, bls. 35.  
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einstaklinga, þ.e. réttinn til sjálfstjáningar með tilheyrandi rétti til sjálfsfullnægju, þroska og 

sjálfræðis og í þriðja lagi, líkt og áður hefur verið nefnt, er talið að tjáningarfrelsi sé forsenda 

virks lýðræðis.16 Þannig er að finna ákvæði um tjáningarfrelsi í flestum stjórnarskrám 

vestrænna lýðræðisríkja.17  

Tækniframfarir á sviði upplýsinga- og samskiptatækni hafa leitt til þess í áranna rás að sífellt 

auðveldara er að ná til fjölda fólks og aðgengi að upplýsingum verður æ betra. Í því samhengi 

ber að nefna prenttækni Gutenbergs á miðri 15. öld.18 Með prenttækninni varð til nýr 

tjáningarháttur sem gerði almenningi auðveldara að breiða út hugmyndir og þar af leiðandi að 

hafa áhrif á skoðanamyndun fólks.19 Valdhöfum stóð af þessu mikil ógn og hófu að beita 

skoðanakúgun, fyrst með kirkjulegu valdi og síðar veraldlegu.20 Í þessu fólst að valdhafar 

fóru að fyrirskipa ritskoðun á útgefnu prentuðu efni og þannig hefta skoðana- og 

tjáningarfrelsi almennings.21 

Á seinni hluta 18. aldar átti sér stað gríðarleg vakning um þessi málefni og upphófst mikil 

réttindabarátta á þessu sviði. Frjálslynd öfl börðust fyrir auknu prentfrelsi og afnámi 

ritskoðunar. Þessa réttindabaráttu má rekja til hugmynda um mannréttindi og frelsishugsjónir 

sem einkenndu frelsisbaráttu nýlendubúa í ríkjum Norður-Ameríku. Má þar helst nefna 12. 

gr. réttindayfirlýsingar Virginíuríkis frá 12. júní 1776 sem kvað á um prentfrelsi.22 

Bandaríkjamenn komu sér síðan upp stjórnarskrá árið 1787 og í viðauka hennar var sérstök 

mannréttindaskrá, en hún tók gildi tveimur árum síðar.23 Þetta hafði gríðarleg áhrif á 

meginlandi Evrópu og má þar helst nefna frönsku stjórnarbyltinguna árið 1789.24 Franska 

mannréttindayfirlýsingin, sem varð til í kjölfar frönsku byltingarinnar, markar þáttaskil í 

þessum efnum en 11. gr. hennar er fyrirmynd stjórnarskrárákvæða um tjáningarfrelsi í 

flestum vestrænum lýðræðisríkjum.25 11. gr. yfirlýsingarinnar er svohljóðandi: 

                                                
16 Eiríkur Jónsson, „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“. Tímarit lögfræðinga 2007 (2), bls. 
115-116 og Eggen, Ytringsfrihet, bls. 35. 
17 Ef ekki öllum, en sem dæmi má nefna þá eru meginreglur stjórnskipan Bretlands að miklu leyti óskráðar. Sjá 
nánar, Parpworth, Neil, Constitutional & administrative law. New York 2006, bls. 9-15. 
18 Það er ekki að ástæðulausu að uppfinning Gutenberg er talin vera ein af þeim fyrirbærum í okkar sögu sem 
markar ein mestu umskipti frá miðöldum til nútímans. Sjá, Nisser, Carl W., Tryckfrihet och annan 
yttrandefrihet. Stokkhólmur 1983, bls. 13. 
19 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd“, bls. 310. 
20 Sama heimild, bls. 310. 
21 Sama heimild, bls. 310. 
22 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 55. 
23 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2075. 
24 Sama heimild, bls. 2075. 
25 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd“, bls. 310. Sjá einnig, Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. 
Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 56. Í umfjöllun Páls er vikið að því að í 
mannréttindayfirlýsingunni er bæði kveðið á um prentfrelsi og málfrelsi. Í ýmsum evrópskum stjórnarskrám, 
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Frelsi til að láta í ljós hugsanir og skoðanir er meðal dýrmætustu réttinda mannsins; hver 
borgari má því tala, rita og prenta það, sem hann vill, en verður þó að bera ábyrgð á misnotkun 
þessa frelsis, eftir því sem lög mæla. 

Þessi þróun leiddi að lokum til þess að sérstök ákvæði um prentfrelsi og afnám ritskoðunar 

voru komin í stjórnarskrár flestra vestrænna ríkja um miðja 19. öld.26 Flest 

stjórnarskrárákvæða sem samin voru á þessum tíma fjölluðu einvörðungu um prentfrelsi.27 

Með tilkomu hljóðvarps og sjónvarps á 20. öldinni varð til nýr tjáningarháttur sem hafði 

gríðarleg áhrif í för með sér. Því gat stjórnarskrárvernd sem einungis tók mið af prentfrelsi af 

sér ýmis álitaefni varðandi túlkun prentfrelsisákvæðanna, þar sem verndin tók ekki lengur 

mið af raunveruleikanum.28 Við höfum svo aftur upplifað mikla byltingu með tilkomu 

veraldarvefsins. Nú hefur nánast hver sem er, a.m.k. í þróuðu ríkjunum, aðgang að kerfi sem 

gerir mönnum kleift að taka á móti og miðla upplýsingum um allan heim á skjótan og ódýran 

hátt. Hefur þessi nýi vettvangur upplýsingaflæðis skapað nýjan vanda sem þó er í eðli sínu 

samskonar þeim vanda sem menn stóðu frammi fyrir við tilkomu prenttækninnar og hljóð- og 

sjónvarps. Þetta hefur leitt til spurninga um hvernig sé best staðið að vernd tjáningar- og 

upplýsingafrelsis.29 Meðal álitaefna er sá vandi sem skapast í kjölfar þess að menn geti dreift 

upplýsingum í skjóli nafnleyndar og fyrir vikið getur reynst ógerlegt að draga þá til ábyrgðar 

vegna misnotkunar á tjáningarfrelsinu. Á síðustu misserum hefur einnig átt sér stað mikil 

umræða um rétt almennings til aðgengis að upplýsingum. Það er því áhugavert að kanna 

hvernig staðið er að vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í nágrannaríkjum okkar og athuga 

hvort þau hafa tekist á við þessi vandamál á sambærilegan hátt. 

                                                                                                                                                  
sem sóttu fyrirmynd sína þangað, er hvergi minnst á málfrelsi heldur fjölluðu þær einungis um prentfrelsi. Má 
þar nefna til dæmis 91. gr. dönsku grundvallarlaganna frá 1849. 
26 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd“, bls. 310-311. 
27 En tjáning er talin geta farið fram „í tali, tónum, rituðu máli, með myndrænum hætti (í teikningu, málverki, 
eða annars konar myndverki, þ.á.m. þrívíðu myndverki sama sem höggmynd) eða með hátterni einu saman, án 
orða.“ Sjá nánar, Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 58. 
28 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 349. 
29 Stöðug þróun upplýsinga- og samskiptatækni hefur veitt Evrópuráðinu ákveðna áskorun um að verja og 
viðhalda grundvallarreglum í nýju umhverfi. Má í þessu sambandi nefna þrenn tilmæli ráðsins í tengslum við 
þau flóknu álitaefni sem hafa risið við tilkomu veraldarvefsins. Þetta eru meðal annars: Rec(2009)5 of the 
Committee of Ministers to member states on measures to protect children against harmful content and behaviour 
and to promote their active participation in the new information and communications environment, adopted on 8 
July 2009; Rec(2007)16 of the Committee of Ministers to member states on measures to promote the public 
service value of the Internet; Rec(2007)11 of the Committee of Ministers on promoting freedom of expression 
and information in the new information and communications environment. Sjá nánar á heimasíðu 
Evrópuráðisins um málefni fjölmiðla og upplýsingasamfélagsins: www.coe.int/media. 
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1.2. Íslenskur réttur 

Stjórnarskrábundna vernd tjáningarfrelsis hér landi má rekja til 54. gr. stjórnarskrárinnar um 

hin sérstaklegu mál Íslands frá árinu 1874. Prentfrelsisákvæðið var nánast orðrétt þýðing á 

þágildandi 86. gr. dönsku grundvallarlaganna frá árinu 1866.30 Ákvæðið var svohljóðandi:  

Hver maður á rjett á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti; þó verður hann að ábyrgjast þær fyrir 
dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsið má aldrei innleiða. 

Orðalagsmunur 54. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 og ákvæðis dönsku grundvallarlaganna var 

sá að í síðarnefnda ákvæðinu var kveðið á um að ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir 

fyrir prentfrelsi mætti aldrei aftur í lög leiða.31 Þessi orðalagsmunur á rætur sínar að rekja til 

mismunandi réttarástands. Hér á landi virðist ritskoðun aldrei hafa komist í framkvæmd en í 

Danmörku gilti ein strangasta ritskoðunarstefna í Evrópu.32  

Árið 1920 var sett ný stjórnarskrá hér á landi og hélst ákvæðið úr stjórnarskránni frá 1874 

nánast óbreytt.33 Prentfrelsisákvæðið hélst einnig óbreytt með tilkomu stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og var það að finna í 72. gr. hennar fram til ársins 1995.34 Þó 

að ákvæðið úr stjórnarskránni frá 1944 hafi veitt þýðingarmikla vernd þá var verndin 

takmörkuð við prentað mál.35 Eins og fjallað var um í síðasta kafla átti sér stað gríðarleg 

þróun á sviði samskipta- og upplýsingatækni á seinni hluta 20. aldar. Þrátt fyrir þessa þróun 

virðist Hæstiréttur lengst af hafa talið að þáverandi 72. gr. stjórnarskrárinnar ætti ekki við um 

aðra tjáningarhætti en prentað mál þó svo að því hafi hins vegar aldrei verið slegið föstu í 

túlkunum Hæstaréttar.36 Þetta leiddi til kröfu um að ákvæðið skyldi eiga við um aðra 

tjáningarhætti þar sem það var ekki í takt við raunveruleikann að einskorða verndina við 

prentfrelsið.37 

                                                
30 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd“, bls. 311. 
31 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 348. 
32 Sama heimild, bls. 348-349. 
33 Eiríkur Jónsson, „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls.119. 
34 Sama heimild, bls.119. 
35 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands. Reykjavík 1960, bls. 470. 
36 Sbr. Hrd. 1987.748, Hrd. 1987.757 og Hrd. 1990.1103. Sjá nánar, Gunnar G. Scram, Stjórnskipunarréttur. 
Reykjavík 1999, bls. 570 og Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 
57. Þó má nefna að í dómaframkvæmd hafði verið fallist á rýmkað tjáningarfrelsi í tengslum við umræðu „um 
þjóðmál, en sú dómaframkvæmd virðist fremur hafa byggt á óskráðum undanþágum frá ákvæðum 
meiðyrðalöggjafarinnar heldur en túlkun prentfrelsisákvæðisins.“ Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og 
fjölmiðlar, bls. 21. 
37 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2103. 
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Mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir MSE) var lögfestur hér landi með lögum nr. 

62/1994.38 Með lögfestingunni var sáttmálinn orðinn hluti af íslenskum landsrétti og því ekki 

einungis skuldbindandi fyrir íslenska ríkið að þjóðarétti.39 Þrátt fyrir að mörg ákvæði MSE 

eigi sér hliðstæðu í settum lögum og í stjórnarskránni var lögfesting hans talin auka vernd og 

réttaröryggi almennings.40 Formlega séð hefur MSE aðeins stöðu almennra laga hér á landi en 

hann hefur haft mikla þýðingu við skýringu stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur hefur til dæmis 

gjarnan vísað til sáttmálans í dómsúrlausnum sínum samhliða því að vísa til 

stjórnarskrárinnar.41 

Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu komu þó fyrst í ljós í byrjun tíunda áratugarins hér á 

landi.42 Fyrsta dómsmálið þar sem virðist gæta tilvísunar í 10. gr. MSE í íslenskum rétti er í 

Hrd. 1992.401.43 Í málinu hafði blaðamaður verið ákærður fyrir brot gegn 108. gr. almennra 

hegningarlaga, nr. 19/1940, vegna greinar sem hann skrifaði í dagblað. Tilefni greinarinnar 

var gagnrýni á framkvæmdir við kirkjugarðinn í Viðey. Í greininni fór blaðamaðurinn með 

hörð ummæli um prest og staðarhaldara í Viðey. Í dómsmálinu segir nánar um skýringu á 

108. gr. almennra hegningarlaga: 

Við skýringu á 108. gr. ber samkvæmt almennum lögskýringarreglum að hafa hliðsjón af 72. 
gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, ... Þessi lagaákvæði bæði ber og að skýra 
með tilliti til þeirra skuldbindinga um vernd æru, persónu- og tjáningarfrelsis í alþjóðlegum 
mannréttindasáttmálum, sem íslenska ríkið hefur fullgilt. Er þar að geta Mannréttindasáttmála 
Evrópu, sem birtur var með auglýsingu nr. 11/1954, og Alþjóðasamnings um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi, sem gerður var á vegum Sameinuðu þjóðanna og birtur með auglýsingu 
nr. 10/1979. 

Í Hrd. 1995.408 leggur Hæstiréttur víðtækari skilning í 72. gr. stjórnarskrárinnar en hann áður 

hafði gert.44 Dómsmálið höfðaði fyrirtækið Gallerí Borg og framkvæmdastjóri þess gegn 

ritstjóra og blaðamanni vegna greinar sem birtist í vikublaði Pressunar. Greinin fjallaði um 

vafasama viðskiptahætti gallerísins. Dómurinn, sem var kveðinn upp skömmu fyrir gildistöku 

                                                
38 Hefur Mannréttindasáttmáli Evópu og dómar Mannréttindadómstólsins haft gríðarleg áhrif á vernd tjáningar- 
og upplýsingafrelsis í Evrópu. 
39 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. Reykjavík 1999, bls. 51. 
40 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“. Tímarit 
lögfræðinga 2003 (4), bls. 393. 
41 Eiríkur Jónsson, „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 129. 
42 Þessi áhrif koma glögglega í ljós í Hrd. 1990.2 þar sem Hæstiréttur skýrir innlendan rétt með hliðsjón af 
Mannréttindasáttmála Evrópu. Í þessu dómsmáli breytir Hæstiréttur fyrri túlkun sinni á ákvæði 7. tölul. 36. gr. 
laga nr. 85/1936. Sjá nánar, Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að 
íslenskum rétti“, bls. 392-393 og Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga. Réttarheimildir, 
Reykjavík 2003, bls. 268. 
43 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 393. 
44 Sama heimild, bls. 396-397. 
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stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, sló því fram að í ákvæðinu fælust grundvallarreglur um frelsi 

manna til að tjá sig í ræðu og riti.45 En þar segir meðal annars: 

Tjáningarfrelsi er grundvallarregla í lýðfrjálsu þjóðfélagi. Við skýringu á lagareglum, sem 
vernda æru manna, ber að hafa hliðsjón af þeim grundvallarreglum um frelsi manna til að tjá 
sig í ræðu og riti, sem felast í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. meðal 
annars einnig 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sem nú hefur verið lögfestur hér á landi 
með lögum nr. 62/1994. Fyrirtæki, sem bjóða almenningi þjónustu sína, verða að þola gagnrýni 
um þá starfsemi í meira mæli en aðrir. Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í 
nútímaþjóðfélagi, og verður að játa blaðamönnum frelsi til tjáningar. Hins vegar verður að gera 
þær kröfur til blaðamanna, að þeir byggi umfjöllun sína á vandaðri könnun á staðreyndum. 

Árið 1995 var mannréttindakafli stjórnarskrárinnar endurskoðaður með stjórnskipunarlögum 

nr. 97/1995. Umtalsverðar breytingar voru gerðar á þágildandi prentfrelsisákvæði og það fært 

í nútímalegra horf og verndin rýmkuð. Núgildandi tjáningarfrelsisákvæði, sem eftir 

endurskoðunina hefur verið að finna í 73. gr., er svohljóðandi: 

Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 

Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. 
Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. 

Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, 
til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær 
nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

Í greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 kemur fram að við samningu 

nýja ákvæðisins hafi verið talsvert litið til helstu alþjóðlegra sáttmála til verndar 

mannréttindum sem Ísland er aðili að.46 Tengsl ákvæðanna við 10. gr. MSE eru augljós þrátt 

fyrir að nokkur orðalagsmunur sé á þeim, en efnislega er munurinn ekki mikill.47 Einnig 

koma fram í 73. gr. stjórnarskrárinnar áhrif frá tjáningarfrelsisákvæði 19. gr. 

Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi við endurskoðunina (SBSR).48  

Núverandi vernd tjáningarfrelsisákvæðis íslensku stjórnarskrárinnar mælir fyrir um réttinn til 

frjálsrar sannfæringar og víðtækan rétti til skoðana- og tjáningarfrelsis en jafnframt er mælt 

fyrir um aðstæður sem geta heimilað takmarkanir á tjáningarfrelsinu.49 

                                                
45 Í Hrd. 1995.752 reyndi einnig á skýringu þágildandi 72. gr. stjórnarskrárinnar og er þar aftur fjallað um frelsi 
manna til að tjá sig í ræði og riti. Sjá nánar, Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd 
tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 397. 
46 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2075. 
47 Hins vegar ef 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar er borin saman við 2. mgr. 10. gr. mannréttindasáttmálans 
kemur í ljós að þau efnisatriði sem talin eru upp í stjórnarskrárákvæðinu eru mun færri en í 2. mgr. 
mannréttindasáttmálans. Sjá nánari umfjöllun um samanburð á þessum tveimur ákvæðum í Páll Sigurðsson, 
Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 73-77. 
48 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104. 
49 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 398. 
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Mikilvægustu breytingarnar sem urðu á tjáningarfrelsisákvæðinu árið 1995 voru í fyrsta lagi 

að 73. gr. stjórnarskrárinnar mælir nú fyrir um almennt frelsi til tjáningar. Í öðru lagi er nú 

kveðið á um heimildir til takmörkunar á tjáningarfrelsinu.50 Hins vegar ber að nefna að 2. 

mgr. 10. gr. MSE gerir ráð fyrir rýmri heimildum til takmörkunar á tjáningarfrelsinu en þeim 

sem fram koma í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar.51 Í 73. gr. stjórnarskrárinnar er 

skoðanafrelsinu einnig veitt sérstök vernd og er hún í raun víðtækari en tjáningarfrelsið þar 

sem skoðanafrelsið verður ekki skert með sama hætti.52  

Þó svo að rétturinn til þess að afla sér upplýsinga komi ekki fram í 73. gr. stjórnarskrárinnar 

er hann hins vegar talinn felast í 2. mgr. ákvæðisins.53 Segir í greinagerðinni með 

frumvarpinu sem varð að lögum nr. 97/1995 að þó svo að upplýsingafrelsið komi ekki fram 

með beinum hætti í ákvæðinu þá megi ganga út frá að slíkur réttur felist í ákvæðinu.54 Í 

íslenskri löggjöf hefur réttur almennings til aðgangs að gögnum hjá stjórnvöldum ennfremur 

verið lögfestur með upplýsingalögum nr. 50/1996.55 Upplýsingalögunum er meðal annars 

ætlað að draga úr tortryggni borgaranna í garð stjórnvalda með því að tryggja opnari 

stjórnsýslu og gagnsæi gagnvart almenningi.56 Nánari umfjöllun um réttinn til upplýsinga er 

að finna í kafla 2.3.1 í ritgerðinni. 

1.3. Danskur réttur 

Dönsku grundvallarlögin voru sett árið 1849 og höfðu að geyma sérstakt ákvæði um 

prentfrelsi í 91. gr. og var það svohljóðandi:  

Enhver er berettiget til ved trykken at offentliggjøre sine tanker, dog under ansvar for 
domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kunne ingensinde paa ny indføres. 

                                                
50 Í greinagerð með frumvarpinu segir að ekki sé hægt að njóta tjáningarfrelsins „án ábyrgðar og getur því verið 
nauðsynlegt að setja þessu frelsi ýmsar skorður vegna tillits til annarra einstaklinga.“Alþingistíðindi, A-deild, 
1994-1995, bls. 2103.  
51 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2105. 
52 Hörður Einarsson, „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi – sérstaklega í umræðum um almenn málefni“, bls. 494. 
Ber að nefna að skoðanafrelsið er verndað í 9. gr. MSE. 
53 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104. Sjá einnig, Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“. Í Björg 
Thorarensen, Davíð Þór Björgvinsson, Guðrún Gauksdóttir og Hjördís Björk Hákonardóttir (ritstj.), 
Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 380. 
54 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104 
55 Þess ber að geta að á Alþingi hefur verið lagt fram nýtt frumvarp um upplýsingalög, en með frumvarpinu er 
meðal annars lagt til að gildissvið laganna verði víkkað með þeim hætti að þau taki til fleiri aðila en nú. Einnig 
eru lagðar til breytingar á takmörkunum á upplýsingarétti samkvæmt gildandi lögum. Frumvarp til 
upplýsingalaga, þskj. 502, 381. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0502.html. [Sótt á vefinn 04.02.2011]. 
56 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3010. 
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Ákvæðið kvað á um afdráttarlaust bann gegn ritskoðun og öðrum sambærilegum tálmunum. 

Þetta má skýra fyrst og fremst af því að ströng ritskoðunarstefna var við lýði í Danmörku.57 Á 

einveldistímanum fyrirskipuðu dönsk stjórnvöld fyrirfram yfirlestur alls prentaðs máls.58  

Lögbundin ritskoðun hófst í Danmörku árið 1537. Hins vegar er vert að nefna að um tíma var 

lítt takmarkað prentfrelsi þegar Johann Friedrich Struensee afnam ritskoðun með 

stjórnvaldsfyrirmælum þann 14. september 1770. Eftir að Struensee féll frá hófu nýir 

valdhafar árið 1773 aftur á móti að nýju að herða reglur um ritskoðun.59 

Má hér helst nefna tilskipun frá 27. september 1799 sem mælti fyrir um að þeir einstaklingar 

sem höfðu brotið gegn tilskipuninni yrðu að sæta ritskoðun. En með tilskipuninni voru settar 

þröngar efnislegar skorður á gagnrýni á stjórnvöld og önnur opinber málefni.60 Einnig mælti 

tilskipunin fyrir um að enginn mætti gefa út rit á prenti sem var lengra en 24 arkir nema að 

því tilskildu að það yrði sent lögreglustjórninni til yfirlestrar áður en því yrði dreift. 

Samkvæmt auglýsingu frá 2. október 1810 voru þessi skilyrði hert til muna, þegar 

íhaldssamari stjórnarhættir komust á og mátti enginn gefa út rit um stjórnmálatíðindi né 

stunda aðra upplýsingagjöf nema hafa til þess sérstakt leyfi. Í þessu sérstaka leyfi var svo 

nánar kveðið á um hvað mátti koma fyrir í ritinu og var það skilyrði að það yrði ritskoðað af 

lögreglustjórninni. Því næst var fellt undir ritskoðunina allt prentað mál með auglýsingu frá 

13. maí 1814.61 Í kjölfar tilskipunarinnar frá árinu 1799 beittu frjálslynd öfl sér fyrir því að 

lögfest yrði í stjórnarskrá bann við ritskoðun.62 Ritskoðunin var þar af leiðandi loks afnumin í 

áföngum, en með tilskipun frá 24. mars 1848 varð ákveðin eftirgjöf og felldar voru úr gildi 

auglýsingar frá 1810 og 1814. Tilskipunin frá árinu 1799 var síðan afnumin með 

prentfrelsistilskipun frá 9. maí 1855 eftir að komið var ákvæði um vernd prentfrelsis í 

grundvallarlögin árið 1849.63  

Prentfrelsisákvæðið var síðan að finna í 86. gr. grundvallarlaganna þegar þau voru 

endurútgefin árið 1866. Grundvallarlögin voru síðan tvívegis endurskoðuð án þess að 

ákvæðið tæki nokkrum breytingum, fyrst árið 1915 og síðan árið 1920, og var þá 

                                                
57 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 348. 
58 Frøbert, Knud Aage, Massemediernes frihed og ansvar. Kaupmannahöfn 1995, bls. 19-22 
59 Sjá nánari umfjöllun um ritskoðunarstefnu Danmerkur og prentfrelsis í Frøbert, Massemediernes frihed og 
ansvar, bls. 19-22.  
60 Zahle, Dansk forfatningsret 3. Menneskerettigheder. Kaupmannahöfn 2000, bls. 61-62. 
61 Sama heimild, bls. 62. 
62 Sama heimild, bls. 62. 
63 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, bls. 463.  



	  
	  

12	  
	  

prentfrelsisákvæðið að finna í 84. gr. grundvallarlaganna.64 Fyrirmynd ákvæðisins sóttu Danir 

einkum til belgísku stjórnarskrárinnar frá 1831 og frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 

árinu 1789.65  

Núgildandi tjáningarfrelsisákvæði er að finna í 77. gr. grundvallarlaganna og er svohljóðandi: 

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 
domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. 

Ákvæðið er að miklu leyti byggt á áðurnefndri 91. gr. dönsku grundvallarlaganna frá 1849 en 

það ákvæði átti hins vegar einvörðungu við um prentað mál. Árið 1953 voru grundvallarlögin 

aftur endurskoðuð og voru gerðar nokkrar orðalagsbreytingar á ákvæðinu. Verndin var 

víkkuð út og segir þar nú að maður eigi rétt á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti, í riti og 

ræðu.66 Þessi breyting hafði mikla þýðingu fyrir vernd tjáningarfrelsis en þó hefur danska 

fræðimenn töluvert greint á um hvernig beri að túlka 77. gr. grundvallarlaganna eftir 

breytinguna frá árinu 1953, einkum með hliðsjón af því hvaða tjáningarform njóti verndar 

ákvæðisins.67 

Um níunda áratug síðustu aldar fór að bera á því að danskir dómstólar hófu að vitna í 10. gr. 

MSE í dómsniðurstöðum sínum.68 Ekkert er kveðið á um réttinn til upplýsinga í 

grundvallarlögunum en 10. gr. MSE kveður á um frelsi til að taka við og veita áfram 

upplýsingum.69 Danskir dómstólar hafa því litið mikið til 10. gr. MSE við túlkun 

stjórnarskrárverndar tjáningarfrelsis í dómsúrlausnum sínum.70  

Þann 29. apríl 1992 lögfesti danska þingið MSE með lögum nr. 285/1992 og hefur sáttmálinn 

því fullt lagagildi að dönskum rétti.71 MSE hefur haft gríðarlega mikla þýðingu fyrir 

stjórnarskrárbundna vernd tjáningarfrelsis í Danmörku.72 Ákvæði 77. gr. grundvallarlaganna 

                                                
64 Germer, Peter, Statsforfatningsret. Kaupmannahöfn 2007, bls. 343.  
65 Hörður Einarsson, Fjölmiðlar og tjáningarfrelsi, bls. 23.  
66 Germer, Statsforfatningsret, bls. 343. Sjá nánar, Ross, Alf, Dansk Statsforfatningsret II. Kaupmannahöfn 
1980, bls. 711. „I tale, der også kom med i 1953, omfatter ikke blot den direkte komunikation, f.eks. ved 
forsamling, men ogsa gengivelse via grammofon, band radio.“ Max Sørensen hélt því fram að 
orðalagsbreytingarnar „í riti og ræðu“ árið 1953, ætti ekki að túlka ekki eftir orðanna hljóðann. Heldur bæri að 
túlka vernd 77. gr. á þann veg að hún nái einnig yfir aðra nútímatjáningarhætti. Sørensen, Max, 
Statsforfatningsret. Kaupmannahöfn 1973, bls. 370. 
67 Sjá nánar, Germer, Statsforfatningsret, bls. 355. Jørgensen, Oluf, Det handler om ytringsfrihed. Mediejura. 
Árósum 2004, bls. 22. 
68 Jørgensen, Det handler om ytringsfrihed. Mediejura, bls. 22. 
69 Í dómi UfR 1999.1675 benti Hæstiréttur á að 10. gr. MSE samanstandi einnig af réttinum til að taka við 
upplýsingum. Sjá nánar: Peter Germer, Statsforfatningsret, bls. 348. 
70 Til dæmis UfR 1997.259 og UfR 2003.2044. Í þessum tveimur dómum er litið til 10. gr. MSE við túlkun á 77. 
gr. grundvallarlaganna. Sjá nánar, Germer, Statsforfatningsret, bls. 348-349.  
71 Sama heimild, bls. 349. 
72 Nánari umfjöllun um túlkun 10. gr. MSE í dönskum rétti vísast til kafla 1.7 í ritgerðinni. 
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tekur ekki mið af þeirri víðtæku vernd sem talin er felast í 10. gr. MSE né þeirri sem talin er 

felast í 19. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir SBSR).73 

Má segja að 10. gr. MSE verndi betur nútímalega hugmynd um frelsi til tjáningar en það 

ákvæði sem birtist í grundvallarlögunum frá 1849, þar sem verndin kvað einfaldlega á um 

bann við ritskoðun og öðrum sambærilegum tálmunum.74  

Af framangreindu er ljóst að tjáningarfrelsisákvæði grundvallarlaganna eiga rætur sínar að 

rekja til afnáms ritskoðunar og annarra sambærilegra tálmanna. Þá er einnig ljóst að 10. gr. 

MSE hefur haft mikil áhrif á vernd tjáningarfrelsis í dönskum rétti.75 

1.4. Norskur réttur 

Núgildandi stjórnarskrá Noregs tók gildi þann 17. maí 1814 og var ákvæði um vernd 

prentfrelsis að finna í 100 gr. hennar.76 Ákvæðið, sem var innblásið af frönsku 

mannréttindayfirlýsingunni, var sett í þeim tilgangi að afnema ritskoðun. Á einveldistímanum 

hafði verið kveðið á um ritskoðun á öllu prentuðu efni og því þótti norska þinginu við gerð 

stjórnarskrárinnar mikilvægt að í henni yrði kveðið á um prentfrelsi.77 100. gr. 

stjórnarskrárinnar frá árinu 1814 var svohljóðandi: 

Trykkefrihed bör finde sted. Ingen kan straffes for noget Skrift, af hvad Inhold det end maatte 
være, som han har ladet trykke eller udgive, medmindre han forsætligen og aabenbare har 
enten selv vist, eller tilskyndet andre til, Ulydighed mod lovene, Ringeagt mod Religionen. 
Sædelighed eller de konstitutionelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller fremfört 
falske og ærekrænkende Beskyldninger mod Nogen. Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og 
hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. 

Norðmenn hafa farið varlega í að breyta stjórnarskránni en þrátt fyrir það hafa einstök ákvæði 

hennar verið endurskoðuð frá því að stjórnarskráin var sett og er 100. gr. þar á meðal. Fram 

að breytingunni hafði verið gengið mjög langt við túlkun ákvæðisins,78 en eitt af sérkennum 

norskrar stjórnskipunarþróunar er mikil fastheldni við stjórnarskrána frá árinu 1814. Það 

hefur leitt til þess að norsk dómaframkvæmd hefur gengið mjög langt í því að túlka ákvæði 

stjórnarskrárinnar með framsækinni skýringu og hafa stjórnskipunarvenjur mótað 

framkvæmdina.79 

                                                
73 Jørgensen, Det handler om ytringsfrihed. Mediejura, bls. 22. 
74 Þar af leiðandi hafi hin formlega vernd tjáningarfrelsis verið tryggð í bæði 1. mgr. og 2. mgr. ákvæðisins. 
Frøbert, Massemediernes frihed og ansvar, bls. 22. 
75 Jørgensen, Det handler om ytringsfrihed. Mediejura, bls. 22. 
76 Sérstakt ákvæði um tjáningarfrelsi þingmanna er að finna í 66. gr. norsku stjórnarskrárinnar. 
77 Helset, Per og Stordrange, Bjørn, Norsk statsforfatningsret. Ósló 1998, bls. 383. 
78 Sjá nánar, Eggen, Ytringsfrihet, bls. 95 og 113-124. 
79 Helset, Per og Stordrange, Bjørn, Norsk statsforfatningsret, bls. 67. 
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Fyrir endurskoðun ákvæðisins árið 2004 var ekki talið að það veitti tjáningar- og 

upplýsingafrelsinu fullnægjandi stjórnarskrárvernd.80 Gamla ákvæðið þótti einnig vera þannig 

uppsett að það væri þungt og vandmeðfarið í réttarframkvæmd og olli það þó nokkrum 

ágreiningi við túlkun.81 Ákvæðið kvað einungis á um prentfrelsi og voru norskir fræðimenn 

almennt á þeirri skoðun að ákvæðið ætti ekki við um aðra tjáskiptahætti.82 Rétturinn til 

upplýsinga var ekki heldur talinn njóta stjórnarskrárverndar samkvæmt þágildandi 100. gr 

stjórnarskrárinnar.83 Orðalag ákvæðisins bar því þess merki að vera komið til ára sinna þar 

sem önnur tjáningarfrelsisákvæði, til dæmis 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR, gerðu ráð fyrir 

rýmri vernd tjáningar í hvaða formi sem hún birtist. Vernd málfrelsis nær samkvæmt því til 

allra þátttakenda í samskiptum, það er þess sem tjáir sig, milliliðarins sem miðlar tjáningunni 

áfram og viðtakandans, og því ættu þeir allir að njóta verndar gegn hvers kyns hindrunum 

sem verða í vegi þeirra í miðlun upplýsinga og hugmynda.84  

Í kringum 1990 fór að bera á sterkum áhrifum frá MSE í norskum rétti.85 Þar sem nokkur vafi 

lék á því hvernig ætti að túlka gildissvið 100. gr. stjórnarskrárinnar fór réttarframkvæmdin að 

líta til 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR sem leiðbeinandi við ákvörðun stjórnarskráverndar 

tjáningarfrelsis í norskum rétti.86 Þessu til áréttingar var 10. gr. MSE yfirleitt nefnd ásamt 

100. gr. stjórnarskrárinnar í dómsniðurstöðum Hæstaréttar Noregs og sjaldan var aðeins 

vitnað í stjórnarskrárákvæðið.87 Í þessu samhengi má nefna dóm Hæstaréttar Noregs (Kjuus-

saken)88 þar sem dómurinn vísar til MSE við túlkun þágildandi 100. gr. stjórnarskrárinnar. 

Má því segja að 10. gr. MSE hafði haft mikla þýðingu fyrir vernd tjáningarfrelsis í norskum 

rétti og þá sérstaklega eftir samþykkt laga um eflingu mannréttinda í norskum lögum, númer 

                                                
NOU 1999:27. „Ytringsfrihed bør finde Sted“. Forslag til ny Grunnlov § 100. Utredning fra en kommisjon 
oppnevnt ved Kongelig resolusjon 26. august 1996, bls. 37-47 og Fliflet, Arne, Grunnloven. Kommentarutgave. 
Ósló 2005, bls. 425. 
81 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 425 og Eggen, Ytringsfrihet, bls. 96-97. 
82 Helset og Stordrange, Norsk statsforfatningsret, bls. 384 og Eggen, Ytringsfrihet, bls. 95. 
83 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 95. 
84 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 25 og Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 425. 
85 Í Rt. 1991.777 má sjá tilvísun í MSE en í dómsniðurstöðum Hæstarréttar Noregs segir: „fristbestemmelsen i 
straffeprosessloven § 183 må tolkes slik at det ikke oppstår noen uoverensstemmelse i forhold til artikkel 5 
menneskerettighetskonvensjonen.“ Sjá nánari umfjöllun um þýðingu Mannréttindasáttmála Evrópu í norskum 
rétti, Eggen, Kyrre, Vernet om ytringsfriheten etter art. 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Ósló 
1994, bls. 4-8. 
86 Helset og Stordrange, Norsk statsforfatningsret, bls. 388. og Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 425. 
87 Sjá til dæmis Rt. 1990.257 (Hagen), Rt. 1993.537 (Bratholm), Rt. 1999.1762 (Bingen) og Rt. 2000.279 
(Kjørelærer). Sjá nánari umfjöllun, Eggen, Ytringsfrihet, bls. 99. 
88 Rt. 1997.1821. 
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30 frá 21. maí 1999, og dómsniðurstöður MDE í þremur málum gegn norska ríkinu þar sem 

kveðið var á um brot á 10. gr. MSE.89 

Ef vafi var á umfangi verndar þágildandi 100. gr. stjórnarskrárinnar var talið heimilt að vitna 

í 10. gr. MSE.90 Hins vegar töldu norskir fræðimenn að mikilvægt væri að hafa í huga að 

stjórnarskráin eru hin æðstu lög og að greint skyldi á milli stjórnarskrár og almennra laga. 

Einnig væri nauðsynlegt að huga að því hvaða þýðingu alþjóðasamningar hafa við túlkun 

100. gr. stjórnarskrárinnar.91 Norski lagaprófessorinn Kyrre Eggen segir, í riti sínu um 

tjáningarfrelsið, að 10. gr. MSE gildi einungis sem almenn lög og þar af leiðandi verði að fara 

varlega í að túlka ákvæði sáttmálans sem ígildi stjórnarskrárákvæða. Hins vegar, og þar sem 

10. gr. MSE veitir lágmarksvernd, þarf að byggja á henni ef hún boðar ríkari rétt svo 

framarlega sem slík túlkun er ekki í mótsögn við 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar. Í tilvikum 

þar sem vafi leikur á gildi 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar getur réttarframkvæmd annarra 

landa um tjáningarfrelsi verið leiðbeinandi. Eggen telur þó að varlega verði að fara í þeim 

efnum þar sem vægi slíkrar réttarframkvæmdar fari eftir því hvort viðkomandi land sé með 

sambærilega stjórnarskrárvernd og hvort lagalegar og menningarlegar aðstæður séu 

sambærilegar í Noregi.92 

Þar sem mikil tækniþróun á sviði upplýsinga- og samskiptatækni hafði einnig átt sér stað, 

fyrir endurskoðun 100. gr. stjórnarskrárinnar, var talin mikil þörf á skýrum reglum á þessu 

sviði.93 Þar af leiðandi var hafist handa við samningu nýs stjórnarskrárákvæðis um 

tjáningarfrelsi. Undirbúningsvinna að hinu nýja ákvæði tók þó nokkurn tíma en drög að nýju 

tjáningarfrelsisákvæði voru nokkrum sinnum lögð fyrir norska þingið en náðu aldrei fram að 

ganga.94   

                                                
89 Þau dómsmál Mannréttindadómstólsins sem vitnað er til eru málin: Dómur MDE í máli Nilsen og Johnsen 
gegn Noregi frá 25. nóvember 1999. Reports of Judgments and Decisions, 1999-VIII. Dómur MDE í máli 
Bladet Tromsø og Stensaas gegn Noregi frá 20. maí 1999. Reports of Judgments and Decisions, 1999-III og 
Bergens Tidende og fleiri gegn Noregi frá 2. maí 2000. Reports of Judgments and Decisions, 2000-IV. 
90 Þessu til áréttingar má nefna dóm Hæstaréttar Noregs Rt. 1990.257 (Hagen) þar sem dómurinn vitnar í 10. gr. 
MSE og dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu í dómsniðurstöðu sinni. Sjá nánar, Helset og 
Stordrange, Norsk statsforfatningsret, bls. 387-388. 
91 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 102. Sjá einnig, Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 425-426. 
92 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 103.  
93 Helset og Stordrange, Norsk statsforfatningsret, bls. 388. Einnig má nefna í þessu samhengi Rt. 1997.1821 
(Kjuus-saken), en í rökstuðningi meirihluta Hæstarréttar kemur fram að í ljósi þeirrar þróunar sem samfélgið 
hefur gengið í gegnum þá megi segja að 100. gr. stjórnarskrárinnar sé orðið barn síns tíma. Einnig segir í 
rökstuðningi minnihuta dómsins að ekki sé auðvelt að fá samhengi í stjórnarskrárákvæðið og auk þess gefi það 
tilefni til mismunandi túlkunar. 
94 Sjá nánari umfjöllun, Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave. Kongeriket Norges Grunnlov, bls. 427-428. 
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Árið 1999 kom út skýrsla tjáningarfrelsisnefndarinnar (n. Ytringsfrihetskommisjonen) sem 

hafði að geyma tillögur að nýju tjáningarfrelsisákvæði.95 Helsta markmið skýrslunnar var að 

gera grein fyrir nýjum tillögum að 100 gr. stjórnarskrárinnar og mikilvægi alþjóðlegra 

skuldbindinga varðandi vernd tjáningarfrelsis og þannig búa til nútímaramma utan um þau 

mörgu lagalegu álitaefni og dóma sem höfði sprottið af eldri framkvæmdum.96  

Árið 2000 var svo lögð fyrir norska Stórþingið þingskjal nefndar um tjáningarfrelsi (n. 

stortingsmelding) um tillögu að nýrri 100. gr. stjórnarskrárinnar.97 Í skjalinu var kveðið á um 

nokkrar mismunandi tillögur að nýrri 100. gr. og gerð var grein fyrir væntanlegum áhrifum 

fyrirliggjandi löggjafar. Þær tillögur sem þingskjalið kvað á um voru gerðar á grundvelli 

skýrslu tjáningarfrelsisnefndarinnar frá árinu 1999.98 Lögð var áhersla á að hinar nýju tillögur 

kæmu ekki alfarið frá ríkisstjórninni. Því voru fengnir sex þingmenn frá ólíkum 

stjórnmálaflokkum til þess koma sér saman um tillögur um breytingar á 100. gr. sem 

frumvarpið yrði síðan byggt á.99 Ríkistjórnin lagði síðan fram þingskjalið fyrir stórþingið á 

148. þingi árið 2004.100  

Ákveðið var að umræða um frumvarpið skyldi fara fram á síðasta degi þingsins 30 september 

2004.101 Um sumarið fóru því fram opinberar umræður um hið nýja tjáningarfrelsisákvæði. 

Breytingarnar á 100. gr. voru síðan samþykktar einróma þann 30. september 2004.102  

Núgildandi 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar hljóðar svo: 

Ytringsfrihed bør finde Sted. 

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller 
Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i 
Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være 
foreskrevet i Lov.  

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. 
Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende 
Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.  

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er 
nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. 
Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.  

                                                
95 NOU 1999:27. 
96 Sama heimild, bls. 19-20. 
97 St.meld nr. 42 (1999-2000) Om endring av Grunnloven § 100. Osló 2000. 
98 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave. Kongeriket Norges Grunnlov, bls. 427. 
99 Sama heimild, bls. 427 
100 St.meld. nr. 26 (2003-2004.) 
101 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave. Kongeriket Norges Grunnlov, bls. 427. 
102 Sama heimild, bls. 428. 
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Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i 
Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra 
Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.  

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst 
offentlig Samtale.  

Hið nýja ákvæði var fært í nútímalegra horf þar sem samfélagið og ekki síst tæknin hafði 

tekið miklum breytingum frá því prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar frá árinu 1814 tók 

gildi.103 Við samningu ákvæðisins var 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR hafðar sem 

fyrirmyndir.104 Framsetning ákvæðisins er hins vegar með öðru móti og er verndin útlistuð á 

mun ítarlegri hátt en gert er í fyrrgreindum ákvæðum. Á hinu nýja ákvæði var hins vegar 

gerðar smávægilegar breytingar þann 2. mars 2006 þegar norska þingið samþykkti breytingar 

á 2. og 3. mgr.105  

Af framangreindu má ráða að áhrif alþjóðlegra samninga um mannréttindavernd hafa, líkt og 

í íslenskum og dönskum rétti, haft mikið að segja um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í 

norskum rétti. 

1.5. Sænskur réttur 

Ólíkt hefðbundnum vestrænum stjórnarskrám samanstendur sænska stjórnarskráin af fjórum 

mismunandi grundvallartextum sem kveða á um þær grundvallarreglur sem skulu gilda í 

Svíþjóð.106 Samkvæmt 1. kafla 3. gr. regeringsformen eru það stjórnskipunarlögin (s. 

regeringsformen), prentfrelsistilskipunin (s. tryckfrihetsförordningen), grundvallarlög um 

tjáningarfrelsi (s. yttrandefrihetslagen) og ríkiserfðalögin (s. successionsordningen) sem 

saman mynda stjórnarskrá Svíþjóðar.107 Sænsk stjórnskipan mælir fyrir um ríka 

stjórnarskrárvernd tjáningar- og upplýsingafrelsis. Þrír af fjórum grundvallartextum 

                                                
103 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 13. 
104 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 426. Við endurskoðun tjánigarfrelsisákvæðisins hér á Íslandi var 
19. gr. SBSR og 10. MSE einnig mikil fyrirmynd og orðalag ákvæðisins að miklu leyti fengið frá 10. gr. MSE. 
105 Innst.S. nr. 75 (2005-2006).  
106 Olsson, Anders R, Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister. Stokkhólmur 2006, bls. 19. 
107 Stjórnarskrá Svíþjóðar hefur verið gagnrýnd fyrir að mæta ekki þeim kröfum sem almennt eru gerðar til 
stjórnarskráa, það er svo að hún geti talist hin æðstu lög ríkis. Stjórnarskrá Svíþjóðar inniheldur fjögur aðskilin 
skjöl og er einungis fjallað um stjórnskipan ríkisins í einu skjalanna. Auk þess sem stjórnarskráin er mjög löng 
og má segja að hún sé meira eins og eins konar handbók um hvernig Svíþjóð skuli vera stjórnað. Frá því að 
stjórnarskráin tók gildi árið 1974 hefur næstum helmingi ákvæðanna verið breytt. Þannig er stjórnarskránni 
breytt ef hún er í andstöðu við almenn lög, fremur en að almennu lögunum sé breytt. Sjá nánar, Petersson, Olof, 
Karvonen, Lauri, Smith, Eivind, Swedenborg, Birgitta, A New Constitution for Sweden. Report from the 
Democratic Audit of Sweden. Stokkhólmur 2004, bls. 7.  
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stjórnarskrárinnar innihalda reglur sem varða tjáningarfrelsið, nánar tiltekið 

stjórnskipunarlögin, prentfrelsistilskipunin og grundvallarlögin um tjáningarfrelsi.108 

Stjórnskipunarlögin fjalla í megindráttum um hvernig stjórnskipan ríkisins skuli vera háttað. Í 

öðrum kafla laganna er kveðið á um grundvallarréttindi borgaranna. Í prentfrelsistilskipuninni 

er kveðið á um prentfrelsi og fjallar tilskipunin um frelsi til þess að koma skoðunum sínum á 

framfæri á prenti og afla upplýsinga. Grundvallarlög um tjáningarfrelsi fjalla nánar um réttinn 

til að tjá sig í öðrum miðlum en á prenti og taka til dæmis til útvarps, kvikmynda, myndbanda 

og annarra miðla.  

Stjórnarskrár Svíþjóðar kveður á um ríka vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis. Þannig segir í 

1. gr. í fyrsta kafla stjórnskipunarlaganna að stjórnskipan sænsku þjóðarinnar skuli byggjast á 

frjálsri skoðanamyndun og almennum og jöfnum kosningarétti. Í öðrum kafla 

stjórnskipunarlaganna er svo að finna skilgreiningar á þeim grundvallarréttindum sem 

hverjum borgara skal vera tryggt gagnvart handhöfum opinbers valds. Mælt er fyrir um vernd 

tjáningar- og upplýsingafrelsis með fremur almennum hætti í stjórnskipunarlögunum og 

svipar ákvæðum laganna að miklu leyti til tjáningarfrelsisákvæða annarra vestrænna ríkja.109 Í 

stjórnskipunarlögunum er tjáningarfrelsið skilgreint sem frelsi til að miðla upplýsingum og 

tjá hugsanir, skoðanir og tilfinningar í ræðu og riti, með myndum eða á annan hátt. 

Upplýsingafrelsið er svo skilgreint sem frelsi til að afla sér og taka við upplýsingum svo og 

að kynna sér að öðru leyti það, sem aðrir hafa tjáð.110 Í prentfrelsistilskipuninni og 

grundvallarlögunum um tjáningarfrelsi er kveðið á um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis 

með mjög ítarlegum hætti, sem er einstakt á alþjóðlegan mælikvarða.111  

Vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis á sér langa hefð í sænskum rétti eða allt frá miðri 18. 

öld.112 Á þeim tíma var kveðið á um ítarlega vernd prentfrelsis í prentfrelsistilskipun sem 

hafði stjórnskipunarlegt gildi en önnur grundvallaréttindi voru ekki áberandi í 

stjórnskipuninni.113 Líkt og annars staðar í Evrópu sætti rétturinn til að prenta efni og dreifa 

upplýsingum til almenning miklum takmörkunum í Svíþjóð á 14. og 15. öld. Hið kirkjulega 

                                                
108 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1. Stokkhólmur 2006, bls. 33, Olsson, Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister, bls. 
19. 
109 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 42. 
110 Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 10. 
111 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 42.  
112 Sama heimild, bls. 69. 
113 Danelius, Hans, Mänskiliga Rettigheter. Lundi 1989, bls. 216. 
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vald tók fyrst að ritskoða trúarleg rit til þess að koma í veg fyrir að farið væri með 

rangfærslur við útgáfu biblíunnar.114 Reglur um ritskoðun í Svíþjóð voru síðan hertar smám 

saman og samkvæmt löggjöf frá árinu 1752 voru prentsmiðjur skyldugar til þess að vera 

meðlimir í félagi bókprentara undir handleiðslu kanslikollegiets.115 Til þess að mega stofna 

prentsmiðju varð að fá tilskilin leyfi og samþykkja ritskoðun hins opinberra. Með þessu var 

opinberum valdhöfum gert kleift að halda uppi ritskoðun og á móti fengu prentsmiðjur 

ákveðna umbun sem fólst í því að þær fengu tímabundinn einkarétt á prentun og útgáfu 

rita.116 

Árið 1766 urðu mikil þáttaskil þegar Svíar fengu sína fyrstu prentfrelsistilskipun, en á þessum 

tíma hafði átt sér stað mikil réttindabarátta um aukin mannréttindi í vestrænum þjóðfélögum 

(sjá nánari umfjöllun í kafla 1.1. í ritgerðinni). Með tilskipuninni urðu Svíar fyrstir 

Evrópuþjóða til þess að mæla fyrir um stjórnarskrábundna vernd prentfrelsis.117 Margar af 

þeim meginreglum sem kveðið var á um í tilskipuninni frá árinu 1766 gilda enn þann dag í 

dag.118  

Í valdatíð Gústafs III var sett ný prentfrelsistilskipun sem átti aðeins að litlu leyti að breyta 

tilskipuninni frá árinu 1766. Í framkvæmd voru prentfrelsinu hins vegar settar talsverðar 

skorður því kveðið var á um reglur sem fólu í reynd í sér virka ritskoðun.119 Þetta ástand má 

segja að hafi ríkt fram til ársins 1809 þegar sett var ný stjórnarskrá í Svíþjóð sem meðal 

annars hafði að geyma ákvæði um prentfrelsi.120 Í kjölfar nýju stjórnarskrárinnar kom ný 

prentfrelsistilskipun árið 1810 sem var talin mjög lýðræðisleg. Sú tilskipun var endurskoðuð 

árið 1812 og hélt sér allt til ársins 1949 þegar núgildandi prentfrelsistilskipun tók gildi.121 

                                                
114 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 70. 
115 Sama heimild, bls. 70. 
116 Sama heimild,, bls. 70. 
117 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 70 og Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 14. 
118 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 73 
119 Þetta voru til dæmis reglur um að prentsmiðja væri gerð ábyrg fyrir því efni sem prentað var nema hún gæti 
sannað höfund efnis (eigin ritskoðun). Einnig voru settar reglur um fyrirfram yfirlestur leikhúsverka á sænsku. 
Síðar voru settar reglur um útgáfu tímarita en prentsmiðju var gefið einkaleyfi á útgáfu tímarita en slíkt leyfi gat 
hins vegar hvenær sem er verið afturkallað. Sjá nánar, Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. 
Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 1, bls. 71. 
120 Ákvæðinu hefur haldið sér enn þann dag í dag og er nú að finna í 1. kafla 1. gr. prentfrelsistilskipunarinnar 
og tjáningarfrelistilskipunarinnar. Sjá nánar, Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- 
och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 1, bls. 71-72. 
121 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 72 og Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 14. 
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Núgildandi prentfrelsistilskipun hefur að geyma ítarlegar reglur um prentfrelsi og er 1. gr. 

tilskipunarinnar svohljóðandi: 

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller 
annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig 
domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om 
detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän 
upplysning. 

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till 
säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk 
medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning 
meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och 
åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad 
ämne som helst. 

Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, 
meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift 
till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till 
skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för 
yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. 

Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och 
underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna 
meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955). 

Prentfrelsistilskipunin fjallar nú um réttinn til þess að tjá sig með útgáfu og dreifingu efnis í 

dagblöðum, tímaritum og bókum á prenti, sbr. 5. gr. 1. kafla tilskipunarinnar. Mikilvægar 

meginreglur voru lögfestar með tilskipuninni, það er bann við ritskoðun og almennt frelsi til 

prentunar og dreifingar á opinberum skjölum sem og frjáls aðgangur að slíkum skjölum.122 

Með prentfrelsistilskipuninni fékk upplýsingafrelsið einnig stjórnskipulega vernd. Tilskipunin 

gildir hins vegar einungis um útbreiðslu upplýsinga og hugmynda á prenti.123 Í kjölfar 

tækniþróunar komu til sögunnar nýir tjáningarhættir sem kölluðu eftir breyttum reglum. Árið 

1966 tóku í gildi ný útvarpslög. Byggðust þau að miklu leyti á meginreglum 

prentfrelsistilskipunarinnar en aftur á móti hafði þessi löggjöf einungis stöðu almennra laga. 

Einnig ber að nefna að ný stjórnskipunarlög tóku gildi árið 1974. Í þeim var tjáningarfrelsið 

skilgreint sem eitt af grundvallarréttindum borgaranna og var prentfrelsið talið heyra þar 

undir.124 Þetta leiddi af sér ákveðið álitaefni þar sem prentað mál var nú með víðtækari 

stjórnarskrárvernd en aðrir tjáningarhættir.125 

                                                
122 Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 14.  
123 Danelius, Mänskliga Rettigheter, bls. 216.  
124 Persson, Gunnar, Exklusivitetsfrågan. Om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt, 
Stokkhólmur 2002, bls. 217-218. 
125 Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 14. 
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Í kjölfar þessa hófst mikil undirbúningsvinna að nýjum reglum um tjáningarfrelsi þegar sett 

var á fót þingskipuð nefnd (s. Massemedieutredningen) árið 1970. Hlutverk hennar var að 

koma á heildstæðri löggjöf um tjáningarfrelsi sem myndi hafa stjórnskipunarlegt gildi. 

Tillaga nefndarinnar mætti hins vegar mikilli gagnrýni og náði ekki fram að ganga.126 Árið 

1977 var því stofnuð ný nefnd (s. Yttrandefrihetsutredningen) og var meginmarkmið hennar 

að semja löggjöf um tjáningarfrelsið sem hefði svipuðu hlutverki að gegna og 

prentfrelsistilskipunin. Nefndin skilaði skýrslu árið 1979 sem kvað á um tillögur um 

tjáningarfrelsi í nýjum miðlum í formi stjórnskipunarlaga.127 Sú skýrsla var endurskoðuð og 

skilaði nefndin endanlegri tillögu árið 1983 þar sem lagt var til að kveðið yrði á um 

tjáningarfrelsi í grundvallarlögum sem myndu standa við hlið prentfrelsistilskipunarinnar í 

stjórnarskránni. 

Því næst árið 1986 ákvað ríkisstjórnin frumvarp sem var byggð á ofangreindri tillögu sem 

varð síðan að nýjum grundvallarlögum um tjáningarfrelsi. Hin nýju grundvallarlög um 

tjáningarfrelsi tóku gildi þann 1. janúar 1992. Markmið grundvallarlaganna er að veita 

tjáningar- og upplýsingafrelsi víðtækari stjórnarskrárvernd að því er varðar nýja 

tjáskiptahætti.128 Þar sem prentfrelsistilskipunin kveður einungis á um vernd dreifingar 

upplýsinga og hugmynda á prenti, var stjórnarskrárverndin rýmkuð með nýju 

grundvallarlögunum þar sem þau ná til fleiri tjáningarhátta en prentfrelsistilskipunin. 

Grundvallarlögin um tjáningarfrelsi fjalla ítarlega um réttinn til þess að tjá sig í útvarpi, 

sjónvarpi, á myndbandi og í gegnum aðra nýja tjáningarmiðla, sbr. 1. gr. 1. kafla laganna. 

Grundvallarlögin um tjáningarfrelsi byggja að miklu leyti á þeim meginreglum sem gilda í 

prentfrelsistilskipuninni129 að viðbættum takmörkunum og fyrirvörum sem eru nauðsynlegir 

af tæknilegum og lagalegum ástæðum.130  

Í fyrsta kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi er kveðið á um helstu skilgreiningar og er 

grundarvallarákvæði þeirra í 1. gr. kaflans svohljóðandi:  

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag 
att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en 

                                                
126 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 75. Sjá einnig, Persson, Gunnar, Exklusivitetsfrågan. Om förhållandet mellan tryckfrihet, 
yttrandefrihet och annan rätt, bls. 218-219. 
127 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 75. 
128 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 76 og Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 15.  
129 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 41 og Nergelius, bls. 549. 
130 Olsson, Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister, bls. 25-26.  
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databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen 
uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. 

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri 
och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar 
göras än de som följer av denna grundlag. 

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program 
i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp 
av elektromagnetiska vågor samt innehållet i vissa offentliga uppspelningar ur en databas. 

Med tekniska upptagningar avses i denna grundlag upptagningar som innehåller text, bild eller 
ljud och som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 

Med databas avses i denna grundlag en samling av information lagrad för automatiserad 
behandling. Lag (2010:1349). 

Frá því að nýju grundvallarlögin um tjáningarfrelsi tóku gildi hafa verið gerðar breytingar á 

stjórnarskránni sem varða tjáningarfrelsið. Til að mynda voru árið 1994 gerðar breytingar á 2. 

kafla stjórnskipunarlaganna sem kveður á um grundvallaréttindi borgaranna. Kveðið var á um 

stöðu MSE í sænskum rétti og tóku breytingarnar gildi þann 1. janúar 1995. Í sænskum rétti 

er MSE talinn rétthærri en almenn lög en aftur á móti er ákveðið álitaefni hvort hann sé talinn 

jafnrétthár stjórnarskránni.131 

Að lokum ber að nefna nýjar stjórnarskrárbreytingar sem tóku í gildi þann 1. janúar 

síðastliðinn. Þar voru meðal annars gerðar breytingar bæði á prentfrelsistilskipuninni og 

grundvallarlögunum um tjáningarfrelsi. Breytingarnar fólu í sér nýjar reglur varðandi 

stafrænar myndir (s. dicital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor) sem mæla fyrir um 

að stafrænar myndir og önnur opinber spilun úr gagnagrunni fellur nú undir stjórnskipulega 

vernd grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi. Í breytingunum fólust einnig sérstakar reglur um 

barnaklám (s. barnpornografibrottet) en markmið þeirra er að geta spornað betur gegn 

útbreiðslu barnakláms. Í nýju reglunum er sérstaklega tekið fram að allt sem getur talist til 

barnakláms sé undanskilið vernd prentfrelsistilskipunarinnar og grundvallarlaganna um 

tjáningarfrelsi.132 

Af framangreindu má sjá að sænska stjórnarskráin fjallar á mjög ítarlegan hátt um einstaka 

þætti stjórnarskrárverndar tjáningar- og upplýsingafrelsis. Stjórnarskrárákvæðin taka einnig 

mið af nýrri tækni og hafa þau verið uppfærð með hliðsjón af því. Má þar til dæmis nefna 1. 

gr. fyrsta kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi.  

                                                
131 Olsson, Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister, bls. 19. 
132 Propositionerna bakom grundlagsandringarna, slóð: http://www.regeringen.se/sb/d/13754/a/156209. [Sótt á 
vefinn 19.03.2011.] 
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1.6. Finnskur réttur 

Í 10. gr. finnsku stjórnarskrárinnar frá 17. júní 1919 var kveðið á um prentfrelsi, en einnig var 

kveðið á um funda- og félagafrelsi í ákvæðinu.133 Ákvæðið var svohljóðandi: 

Finsk medborgare äger ordets frihet samt rättighet att genom tryck utgiva skrift eller bildlig 
framställning utan att hinder härför må i förväg läggas, så ock rätt att utan föregående tillstånd 
sammankomma för överläggningi allmän angelägenhet eller i annat lovligt syfte samt att bilda 
föreningar för fullföljande av ändamål, som ej strida mot lag eller god sed. 

Um miðjan tíunda áratug síðustu aldar var mannréttindakafli stjórnarskrár Finnlands 

endurskoðaður.134 Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar höfðu fram að því verið af skornum 

skammti. Finnar gerðust aðilar að Evrópuráðinu árið 1990 og undirrituðu þar með 

Mannréttindasáttmála Evrópu.135 Á sama tíma voru þeir í viðræðum um aðild að 

Evrópusambandinu og var endurskoðun mannréttindakaflans því eðlilegur hluti af 

Evrópuvæðingunni.136  

Árið 1995 setti dómsmálaráðherra Finnlands á fót nefnd sem hafði það verkefni að gera 

heildstæða endurskoðun á stjórnarskránni. Ný stjórnarskrá Finnlands tók síðan gildi þann 1. 

mars 2000.137 Stjórnarskráin var sameinuð í einn bálk, en áður skiptist hún fjóra aðskilda 

þætti, líkt og í Svíþjóð. Farið var í gegnum gömlu stjórnarskrána og ákvæðin endurskrifuð og 

færð í nútímalegra horf.138 Helsti hvati stjórnarskrárbreytinganna var sá að mikill vilji var 

fyrir því að draga úr völdum forsetans og því lutu breytingar aðallega að valdmörkum 

þingsins, ríkisstjórnarinnar og forsetans.139 Mannréttindakaflinn frá árinu 1995 fór óbreyttur 

                                                
133 Ólafur Jóhannesson, „Prentfrelsi og nafnleynd“, bls. 310. 
134 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 59. 
135 FördrS 18-19/1990. Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu. 
136 Auðunn Arnórsson, „Stjórnarskrárþróun norrænna lýðvelda“. Fréttablaðið, 2. september 2006, bls. 10. 
Fréttablaðsgrein nr. 2. [Haft er eftir Martin Scheinin, prófessoar við lagadeild í Abo Akademi og forstöðumanns 
mannréttindastofnunar háskólans]. 
137 Stjórnskipunarþróun í Evrópu, bls. 32. Samantekt unnin að beiðni nefndar um endurskoðun stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands, febrúar 2007. Aðgengileg á 
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/Stjornskipunarthroun.pdf. [Sótt á vefinn 06.02.2011.] 
138 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 59. 
139 Auðunn Arnórsson, „Ný stjórnarskrá Finna reynist vel“. Fréttablaðið, 1. september 2006, bls. 18. [Haft er 
eftir Kimmo Sasi, formann stjórnarskrárnefndar finnska þingsins og átti hann sæti nefndinni sem samdi nýju 
stjórnarskránna]. 
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inn í nýju stjórnarskrána.140 Finnskir fræðimenn hafa litið svo á að mannréttindakaflinn frá 

1995 hafi í raun verið meiri framför en heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar sjálfrar.141 

Núgildandi ákvæði um tjáningar- og upplýsingafrelsi er að finna í 12. gr. stjórnarskrárinnar 

sem ber heitið tjáningarfrelsi og rétturinn til aðgangs að upplýsingum. Ákvæðið hljóðar svo: 

Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör ratten att fremföre, spride och ta emot 
information, asikter och andra meddelanden utan att nagen i forvag hindrar detta. Narmare 
bastemmelser om yttrandefriheten utfardas genom lag. Bestammelser om sadene begransninger 
i frage om bildprogram sem ar nodvandige för att skydda barn kan utfardas genom lag. 

Handlinger och upptagningar som innehas av myndigheterne ar offentliga, om inte 
offentligheten av tvingande skal sarskilt har begransats genom lag. Var och en har ratt att ta del 
af offentliga handlinger och upptagninger. 

Núgildandi stjórnarskrárákvæði er fyrst og fremst ætlað að vernda frjálsa myndun skoðana 

sem er talin vera nauðsynlegur grunnur að lýðræðisþjóðfélagi.142 Kveðið er á um almennt 

frelsi til tjáningar og nær ákvæðið til allra tæknilegra aðferða við að koma hvers konar 

upplýsingum, skoðunum eða skilaboðum, óháð innhaldi, á framfæri.143 Einnig er rétturinn til 

aðgangs að upplýsingum stjórnarskrárvarinn í 2. mgr. 12. gr. en þar er kveðið á um að skjöl 

og upptökur í vörslu yfirvalda séu öllum aðgengileg nema birting þeirra hafi af brýnum 

ástæðum verið takmörkuð með lögum.144 

1.7. Helstu alþjóðaskuldbindingar 

Norrænu ríkin sem hér verða til skoðunar eru öll aðilar að alþjóðlegum sáttmálum sem kveða 

á um mannréttindavernd.145 Í slíkum sáttmálum er að finna ákvæði sem snerta tjáningar- og 

upplýsingafrelsið sérstaklega. Meðal helstu markmiða þessara alþjóðasáttmála um 
                                                
140 Ber að nefna að með tilkomu nýju stjórnarskrárinnar er ekki lengur gerður greinarmunur á milli ríkisborgara 
og annarra þeirra sem eru undir finnskri lögsögu, fyrir utan 14. gr. stjórnarskrárinnar sem fjallar kosningarétt. 
Sjá nánar, Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen 
inbjuder till debatt. Del 2, bls. 59. 
141 Auðunn Arnórsson, „Gildi lýðræðis og mannréttinda fest í sessi“. Fréttablaðið, 5. september 2006, bls. 18. 
[Haft er efir Kaarlo Tuori, lagaprófessoar við háskólann í Helsinki]. 
142 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru [Sótt á vefinn 20.03.2011.] 
143 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 61. 
144 Suksi, Markku, Finlands statsrätt. En sammanställning av material och tolkninger i anslutning till Finlands 
grundlag. Åbo 2002, bls. 162-163 og Stjórnskipunarþróun í Evrópu, bls. 16. Samantekt unnin að beiðni nefndar 
um endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, febrúar 2007. Aðgengileg á 
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/Stjornskipunarthroun.pdf. [Sótt á vefinn 06.02.2011.] 
145 Á Norðurlöndunum er byggt á þeirri meginreglu að ákvæði alþjóðasáttmála sem ríkin hafa staðfest verða 
ekki talin sjálfkrafa hluti af landsrétti. Þar sem þessu er svo háttað hafa til dæmis dómar 
Mannréttindadómstólsins að jafnaði ekki beint fordæmisgildi nema lög hafi mælt fyrir annað. Sjá nánar, Páll 
Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 73. 



	  
	  

25	  
	  

mannréttindi er að tryggja alþjóðlega lágmarksvernd mannréttinda. Slíkar alþjóða-

skuldbindingar hafa því óneitanlega haft mikil áhrif á vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis og 

verður hér skýrt frá helstu ákvæðum sem að þessum þáttum snúa.  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, sem var samþykkt og birt á þriðja 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember 1948, hefur ekki verið talin formlega 

bindandi fyrir aðildarríkin líkt og milliríkjasamningar. Mannréttindayfirlýsingin hefur samt 

sem áður haft mikil áhrif á alþjóðlega mannréttindavernd146 en 19. gr. hennar er svohljóðandi: 

Allir skulu frjálsir skoðana sinna og að því að láta þær í ljós. Felur sá réttur í sér frelsi til að 
hafa skoðanir óáreittur og að leita, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum með 
hverjum hætti sem vera skal og án tillits til landamæra. 

Talið hefur verið að ákvæðið hafi sérstaka þýðingu fyrir starfsemi fjölmiðla þar sem það 

verndar réttinn til miðlunar upplýsinga.147 

Tjáningar- og upplýsingafrelsi nýtur verndar 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR. Hugsana- og 

sannfæringarfrelsið falla hins vegar undir 9. gr. MSE og 18. gr. SBSR en í ákvæðunum er 

einnig kveðið á um trúfrelsi. 

10. gr. MSE hljóðar svo: 

1. Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa 
skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta 
stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, sjónvarps- og 
kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt sérstöku leyfi. 

2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim 
formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber 
til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra 
glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til 
þess að koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni 
dómstóla. 

Ákvæðið, sem er frá árinu 1950, kveður á um ríka efnislega vernd tjáningarfrelsis auk 

formlegrar verndar148 og hefur það verið talið gegna lykilhlutverki í lýðræðislegri skipan 

aðildarríkja Evrópuráðsins.149 Talsvert hefur reynt á túlkun ákvæðisins við úrlausn þess hjá 

Mannréttindadómstóli Evrópu eftir miðjan áttunda áratug síðustu aldar. Í kjölfarið hefur 

                                                
146 Aftur á móti vegna ríkar hefðar og venju, hafa fræðimenn talið að yfirlýsingin hafi gildi að þjóðarétti. Það er 
að ríki séu skuldbundin til þess að virða mannréttindi innan lögsögu sinnar. Sjá nánar, Dixon, Martin, 
International Law. New York 2007, bls. 346 og Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis 
fjölmiðlanna, bls. 67. 
147 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 67. 
148 Sama heimild, 72. 
149 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 
375. 
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inntak ákvæðisins þróast og túlkun þess verið rýmkuð.150 Túlkun dómstólsins hefur meðal 

annars snúist um það hvers konar tjáning nýtur verndar og þá hefur hún sérstaklega snúist um 

sjónarmið varðandi heimildir til takmörkunar á tjáningar- og upplýsingafrelsi. Dómstóllinn 

hefur gert strangar kröfur um að skýra eigi undantekningarnar í 2. mgr. 10. gr. MSE þröngt 

og að sýna verði fram á nauðsyn þess í lýðræðisþjóðfélagi.151 

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var samþykktur á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 16. desember 1966, en samningurinn tók formlega gildi 23. mars. 

1976.152 19. gr. samningsins hljóðar svo: 

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

2. Allir skulu eiga rétt til að láta í ljós skoðanir sínar; í þessum rétti felst frelsi til þess að leita, 
taka við og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra, annað hvort 
munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista, eða eftir hverjum öðrum leiðum að þeirra vali. 

3. Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um getur í 2. mgr. 
þessarar greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu marki, en þó aðeins að því marki sem 
mælt er í lögum og er nauðsynlegt 

a) til þess að virða réttindi eða mannorð annarra; 

b) til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (order public), eða heilbrigði almennings 
eða siðgæði. 

Ísland gerðist aðili að MSE þann 4. nóvember 1950 og fullgilti SBSR þann 22. ágúst 1979 og 

er þar af leiðandi bundið af þeim að þjóðarétti.153 Áhrif þessara sáttmála í íslenskum rétti voru 

lengst af fremur takmörkuð.154 Hins vegar urðu verulegar breytingar á vernd tjáningarfrelsis í 

íslenskum rétti í kjölfar kærumáls gegn íslenska ríkinu fyrir Mannréttindadómstól Evrópu 

(hér eftir MDE), það er mál Þorgeirs Þorgeirssonar155 frá árinu 1992. Afleiðingar þessa voru 

meðal annars að MSE var lögfestur hér á landi árið 1994 með lögum nr. 62/1994.156 Þorgeir 

fór með mál sitt fyrir MDE þar sem hann hafði verið látinn sæta refsingu fyrir ummæli sín 

                                                
150 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 
375. Helst ber að nefna dóm MDE í máli Handyside gegn Bretlandi frá 7. desember 1976, Series A. 24, mgr. 40. 
Í málinu sló dómstóllin fram að meginrökin fyrir tjáningarfrelsi sé „einn af hornsteinum lýðræðisþjóðfélag.“ Sjá 
nánar, Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 360. 
151 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 375 
og Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 369. Þetta sjónarmið Mannréttindadómstólsins var til dæmis staðfest 
í dómi MDE í máli Feldek gegn Slóvakíu frá 12. júlí 2001, RJD 2001-VIII, mgr. 72. 
152 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 67. 
153 Hér á landi er það viðurkennt sjónarmið við lögskýringu að skýra eigi ákvæði landsréttar til samræmis 
alþjóðlegra skuldbindinga. Þetta hefur til dæmis verið staðfest í dómi Hæstaréttar í máli Hrd. 1995.1444. Sjá, 
Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar. Reykjavík 1999, bls. 51. 
154 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 
386-387. 
155 Dómur MDE í máli Þorgeirs Þorgeirssonar gegn Íslandi frá 25. júní 1992, Series A. 239, mgr. 66-67. 
156 Björg Thorarensen, „Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu á vernd tjáningarfrelsis að íslenskum rétti“, bls. 385 
og Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 9.  
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um lögregluna. MDE taldi að ekki skyldi gera greinarmun á pólitískri umræðu og umræðu 

um önnur málefni, er varða almenning. Með því að dæma hann til refsingar fyrir ummælin 

hefði íslenska ríkið þar af leiðandi gerst brotlegt við 10. gr. MSE.  

Í Danmörku var MSE lögfestur með lögum nr. 285/1992.157 Líkt og hér á landi hafði fram að 

því verið deilt nokkuð um túlkun alþjóðlegra mannréttindasáttmála í dönskum rétti.158 

Nokkru fyrir lögfestingu MSE fór að bera á því að danskir dómstólar hófu að vitna í ákvæði 

sáttmálans í dómsniðurstöðum sínum.159 Í dómi Hæstaréttar Danmerkur í máli UfR 1989, 928 

komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að skýra mætti innlendan rétt með hliðsjón af 

sáttmálanum.160 Dómar MDE hafa einnig haft þó nokkur áhrif á danskan rétt í tengslum við 

túlkun á vernd tjáningarfrelsisins. Ber þar helst að nefna kærumál gegn danska ríkinu fyrir 

MDE árið 1994 í svokölluðu grænstakkamáli (d. Grønjakkerne) sem varðaði 10. gr. MSE. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn réttindum kæranda 

samkvæmt 10. gr. MSE er hann var dæmdur til refsingar í Danmörku fyrir umfjöllun sína um 

grænstakkana.161 Dómurinn sem slíkur hefur haft mikla þýðingu fyrir vernd tjáningarfrelsis í 

Danmörku, sem og um alla Evrópu, í tengslum við hlutverk fjölmiðla lýðræðisþjóðfélagi.162  

Noregur gerðist aðili að MSE þann 15. janúar 1952.163 MSE var lögfestur með lögum um 

eflingu mannréttinda í norskum lögum nr. 30/1999 frá 21. maí. Jafnframt voru lögfestir tveir 

mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna frá 1966.164 Í tengslum við þetta var 

svohljóðandi ákvæði tekið upp í 110 gr. c. norsku stjórnarskrárinnar: 

Det paaligger Statens Myndigheter at respektere og skre Menneskerettighederne.  
Nærmere Bestemmelser om Gjennemforelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov. 

Fyrir endurskoðun tjáningarfrelsisákvæðisins, sem er að finna í 100. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar, árið 2004 var það ekki talið veita tjáningarfrelsinu nægilega vernd.165 Af 

þeim sökum hafði í réttarframkvæmd fram að því verið litið til 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR 

sem leiðbeinandi við túlkun á vernd tjáningarfrelsis í norskum rétti.166 Í þessu samhengi má 

                                                
157 Zahle, Dansk forfatningsret 3, Menneskerettigheder, bls. 47. 
158 Sjá nánari umfjöllun, Zahle, Dansk forfatningsret 3, Menneskerettigheder, bls. 44-46.. 
159 Zahle, Dansk forfatningsret 3, Menneskerettigheder, bls. 45. 
160 Þetta var síðan staðfest í dómi Hæstarréttar í máli UfR 1989.404. Sjá, Zahle, Dansk forfatningsret 3, 
Menneskerettigheder, bls. 45. 
161 Dómur MDE í máli Jersild gegn Danmörku frá 23. september 1994, Series A. 298, mgr. 37. 
162 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 77. 
163 Eggen, Vernet om ytringsfriheten etter art. 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, bls. 5. 
164 Með mannréttindalögunum eru 19. gr. SBSR og 10. gr. MSE orðinn hluti af norskum rétti. Sjá, Eggen, 
Ytringsfrihet, bls. 23-24. 
165 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 425. 
166 Helset og Stordrange, Norsk statsforfatningsret, bls. 388. og Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave. 
Kongeriket Norges Grunnlov, bls. 425. 
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nefna dóm Hæstaréttar Noregs í máli Rt. 1997.1821 (Kjuus) þar sem rétturinn komst að þeirri 

niðurstöðu að skýra mætti 100. gr. stjórnarskrárinnar í samræmi við alþjóðlega 

mannréttindasáttmála. Einnig má nefna að í þremur kærumálum gegn norska ríkinu fyrir 

Mannréttindadómstólnum komst MDE að þeirri niðurstöðu að brotið var gegn 10. gr. 

MSE.167 Þetta eru dómsmálin Nilsen og Johnsen gegn Noregi,168 Bladet Tromsø og Stensaas 

gegn Noregi169 og Bergens Tidende og fleiri gegn Noregi.170 Í ljósi þessa hófu norskir 

dómstólar að breyta nokkuð um stefnu á þessu sviði, sbr. hæstaréttardóm Noregs í máli Rt. 

2003.928. Í niðurstöðu sinni skýrir Hæstiréttur ákvæði norskra hegningarlaga sem kveða á 

um meiðyrði í samræmi við 8. og 10. gr. MSE.171  

Svíþjóð gerðist aðili að MSE árið 1952 en lögfesti hann þann 1. janúar 1995. Í sænskum rétti 

er MSE talinn rétthærri en almenn lög en aftur á móti er deilt um hvort hann sé talinn jafnhár 

stjórnarskránni.172 Kveðið er á um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis með mjög ítarlegum 

hætti í sænsku stjórnarskránni og er verndin í raun mun víðtækari en sú sem MSE og SBSR 

veita.173 Til dæmis eru ákvæði sem varða tjáningarfrelsi í gr. 1 og 2 í öðrum kafla sænsku 

stjórnskipunarlaganna (s. regeringsformen) mun ítarlegri en þau sem fjallað er um í 1. mgr. 

10. gr. MSE. Einnig veitir sænska stjórnarskráin víðtækari tryggingu en alþjóðasáttmálarnir 

tveir fyrir því að almenningur hafi rétt til aðgangs að opinberum skjölum.174 

Finnar lögfestu SBSR með lögum (FödrS 7-8/1976) en þeir gerðust ekki aðilar að 

Evrópuráðinu fyrr en árið 1990 vegna sérstakra tengsla við Sovétríkin.175 Við aðild 

undirrituðu Finnar þar með Mannréttindasáttmála Evrópu.176 Við endurskoðun mannréttinda-

                                                
167 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 25. 
168 Dómur MDE í máli Nilsen og Johnsen gegn Noregi frá 25. nóvember 1999. Reports of Judgments and 
Decisions, 1999-VIII 
169 Dómur MDE í máli Bladet Tromsø og Stensaas gegn Noregi frá 20. maí 1999. Reports of Judgments and 
Decisions, 1999-III 
170 MDE mál frá 2. maí 2000. Bergens Tidende og fleiri gegn Noregi frá 2. maí 2000. Reports of Judgments and 
Decisions, 2000-IV. 
171 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjeder till 
debatt. Del 2, bls. 187. 
172 Olsson, Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister, bls. 19. Í þessu samhengi má nefna að í 
Svíþjóð gildir sú meginregla að í sænskum lögum skal, eftir því sem unnt er, túlka lög í samræmi við þær 
alþjóðaskuldbindingar sem Svíþjóð á aðild að. Gildir þessi meginregla hvort sem skuldbindingarnar eru hluti af 
sænskum lögum eða ekki. Séu sænsk lög fara greinilega í bága við ákvæði einhverra þessara alþjóðasáttmála, þá 
ber sænskum dómstólum að dæma eftir sænskum lögum. Hins vegar ef hægt er túlka innlendan rétt á fleiri en 
einn veg ber að velja þá túlkun sem er í bestu samræmi við ákvæði alþjóðasáttmálans. Sjá nánar, Danelius, 
Mänskliga rettigheter, bls. 70-71. 
173 Nánar verður fjallað um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í sænskum rétti í 2. hluta ritgerðarinnar. 
174 Danelius, Mänskliga rettigheter, bls. 215. 
175 Auðunn Arnórsson, „Stjórnarskrárþróun norrænna lýðvelda“. Fréttablaðið, 2. september 2006, bls. 10. 
Fréttablaðsgrein nr. 2. [Haft er eftir Martin Scheinin, prófessoar við lagadeild í Abo Akademi og forstöðumanns 
mannréttindastofnunar háskólans]. 
176 Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu, (FördrS 18-19 (1990) 
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kafla finnsku stjórnarskrárinnar sem tók gildi árið 1995 og var mikið horft til 

alþjóðaskuldbindinga Finnlands á sviði mannréttinda. Með breytingunum var leitast við að 

samræma efnislega grundvallarréttindi stjórnarskrárinnar við þessar alþjóðlegu 

skuldbindingar.177  

1.8. Samantekt 

Í kaflanum hefur verið fjallað almennt um hugtökin tjáningar- og upplýsingafrelsi, hvaðan 

þau er upprunnin og hvaða áhrif tækniþróun á sviði samskipta- og upplýsingatækni hefur haft 

á stjórnarskrárvernd tjáningar- og upplýsingafrelsis. Í þeim efnum hefur verið rakin saga og 

uppruni ákvæða um tjáningar- og upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám og samkvæmt 

því er ljóst að stjórnarskrárákvæðin eru undir miklum áhrifum frá frönsku 

mannréttindayfirlýsingunni frá 1789. Hitt ber að nefna að sænska prentfrelsistilskipunin frá 

árinu 1766 er eldri en þessi merku plögg enda voru Svíar fyrstir Evrópuþjóða til þess að 

kveða á um prentfrelsi í stjórnarskrá í Evrópu.178 

Einnig hefur komið fram að gömlu prentfrelsisákvæðin á Norðurlöndunum hafa öll verið 

tekin til endurskoðunar og vernda þau nú öll almennt tjáningarfrelsi og eru ekki bundin við 

ákveðinn tjáningarhátt. Stjórnarskrárákvæðin eru hins vegar misgömul og kemur sá 

aldursmunur glögglega í ljós þegar þau eru borin saman. Þannig hefur danska 

stjórnarskrárákvæðið (sem er frá árinu 1953) að geyma fremur fábrotið tjáningarfrelsisákvæði 

á meðan ákvæði sænsku stjórnarskrárinnar kveða í mörgum greinum ítarlega á um vernd 

tjáningar- og upplýsingafrelsis.179 Þá ber að nefna nýlegt tjáningarfrelsisákvæði norsku 

stjórnarskrárinnar (síðast breytt árið 2006) sem kveður á um víðtæka vernd tjáningar- og 

upplýsingafrelsis. 

Ljóst er að alþjóðlegar skuldbindingar hafa mikil áhrif á stjórnskipulega vernd tjáningar- og 

upplýsingafrelsis í norrænum rétti. Nýleg stjórnarskrárákvæði Finnlands, Noregs og Íslands 

hafa öll haft 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR sem fyrirmynd bæði að efni og uppsetningu 

ákvæðanna. Í næsta kafla verður fjallað nánar um hvers konar vernd má leiða af ákvæðum um 

                                                
177Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru [Sótt á vefinn 20.03.2011.] 
178 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 70 og Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 14. 
179 En eins og kom fram í kafla 1.5. í ritgerðinni þá tóku síðast gildi 1. janúar síðastliðinn stjórnarkrárbreytingar 
á sænsku stjórnarskránni sem kváðu á um nýjar reglur í prentfrelsistilskipuninni og í grundvallarlögum um 
tjáningarfrelsi. 
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tjáningar- og upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám og hvaða sjónarmið búi að baki 

verndinni. 

2. VERND TJÁNINGAR- OG UPPLÝSINGAFRELSIS 

Nú þegar hefur verið gerð grein fyrir sögu og uppruna ákvæða um tjáningar- og 

upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám. Í þessum hluta ritgerðarinnar beinist umfjöllunin 

að samanburði ákvæðanna, einkum með tilliti til þess hvers konar vernd leiði af þeim og 

hvaða sjónarmið búi að baki verndinni. Hér verður nánar lýst gildissviði 

stjórnarskrárákvæðanna um tjáningar- og upplýsingafrelsi. Hins vegar verður, rúmsins vegna, 

ekki unnt að gera grein fyrir gildissviði stjórnarskrárákvæðanna með tæmandi hætti í þessari 

ritgerð.180 Í kaflanum verða ákveðin viðfangsefni sem felast í gildissviði 

stjórnarskrárákvæðanna tekin til umfjöllunar sérstaklega og gerður verður samanburður á 

ákvæðunum, og þeirri vernd sem af þeim leiðir, milli landa með tilliti til þessara 

viðfangsefna. 

2.1. Skoðanafrelsi – frjáls sannfæring 

Með skoðanafrelsi er átt við að allir séu frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Með þessari 

grundvallarreglu er fyrst og fremst verið að tryggja að enginn verði þvingaður til að hafa 

ákveðnar lífsskoðanir eða sannfæringu og þar af leiðir að ekki er heimilt að setja þessum 

réttindum neinar skorður.181 Þetta á einnig við um trúarlega sannfæringu manna. Í 9. gr. MSE 

og 18. gr. SBSR er kveðið sérstaklega á um að menn skuli vera frjálsir hugsana sinna, 

sannfæringar og trúar.182 Skoðanafrelsið kemur hins vegar fyrir í 1. mgr. 10. gr. MSE og 1. 

mgr. 19. gr. SBSR. Í umfjöllun sinni um skoðanafrelsið telur Björg Thorarensen að þessi 

réttur hafi í raun mjög víðtækt gildi og að rétturinn til að láta í ljós skoðun og sannfæringu nái 

einnig „eftir atvikum til að iðka eða rækja sannfæringu sína með tiltekinni breytni, bæði í orði 

og athöfnum.“183 

Það er hins vegar almennt talið að vernd skoðanafrelsis sé fyrst og fremst almenn 

stefnuyfirlýsing, þar sem það er vart mögulegt að takmarka þessi réttindi fyrr en einstaklingur 

                                                
180 Má þar helst nefna sænsku stjórnarskrána en þrír af fjórum grundvallartextum hennar fjalla um vernd 
tjáningar- og upplýsingafrelsis, það er regeringsformen, tryckfrihetsförordningen og yttrandefrihetsgrundlagen. 
181 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 352-353. 
182 Sama heimild, bls. 350 og Eggen, Ytringsfrihet, bls. 301. 
183 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. bls. 352-353. Þá er einnig skilgreint í 2. mgr. 9. gr. 
MSE frelsið til að breyta um sannfæringu sína sem og að iðka hana, bæði einslega og í samfélagi við aðra. 



	  
	  

31	  
	  

vill láta í ljós skoðanir sínar og sannfæringu.184 Aftur á móti er skoðanafrelsið talið hafa 

sjálfstæða þýðingu þar sem einstaklingur verður ekki þvingaður til þess að hafa ákveðnar lífs- 

trúar- eða stjórnmálaskoðanir.185 Skoðanafrelsinu er þannig veitt sérstök vernd og má segja 

að hún sé víðtækari en tjáningarfrelsið þar sem ekki er hægt að skerða skoðanafrelsið með 

sama hætti og tjáningarfrelsið.186  

Einnig ber að nefna að skoðanafrelsið nær yfir svonefnda gildisdóma en „með gildisdómum 

er átt við tjáningu sem ekki felur í sér fullyrðingu um staðreyndir, en lýsir á hinn bóginn 

huglægu mati, sem leitt er af tilteknum staðreyndum.“187 Að áliti MSE er afar mikilvægt að 

greina af nákvæmni á milli gildisdóma (e. values judgements) og staðreynda (e. facts).188 

Ísland 

Í 1. mgr. 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar er kveðið á um að allir séu frjálsir skoðana sinna 

og sannfæringar. Í þessu felst að menn njóti frelsis um lífsskoðanir sínar og er þetta frelsi 

nátengt trúfrelsinu sem verndað er í 63. og 64. gr. stjórnarskrárinnar. Mörk skoðanafrelsis og 

tjáningarfrelsis geta því stundum verið nokkuð óljós, þar sem 2. mgr. 73. gr. 

stjórnarskrárinnar verndar meðal annars réttinn til þess að tjá sig og tjá sig ekki.189 

Skoðanafrelsið er einnig talið tengjast almennu jafnræðisreglunni í 65. gr. stjórnarskrárinnar í 

því samhengi þegar talað er um jafnræði allra fyrir lögunum án tillits til skoðana. Í verndinni 

felst því að mönnum verður ekki mismunað á grundvelli skoðana sinna.190 Jafnframt getur 

gildissvið 1. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar í sumum tilvikum skarast við 2. mgr. 74. gr. 

                                                
184 Er þá komið inn á mörk tjáningarfrelsis sem kveður á um réttinn að láta í ljós hugsanir sínar og sannfæringu. 
Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2103 og Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 
352. 
185 Þetta veitir til dæmis vernd gegn því að einstaklingur verði skráður í ákveðin stjórnmálaflokk eða annað félag 
tengd ákveðnum lífsskoðunum gegn vilja sínum. Sjá nánar, Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. 
Mannréttindi, bls. 353. 
186 Hörður Einarsson, „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi. Sérstaklega í umræðum um almenn málefni“, bls. 494. 
187 Sama heimild,bls. 494. og Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 
64. 
188 MDE sló þessu fyrst fram í Lingens gegn Austurríki. Málsatvik voru þau að blaðamaður hafði gagnrýnt 
kanslara landsins í blaðagrein. Í greininni sagði blaðamaðurinn meðal annars að kanslarinn væri „tækifærissinni 
af verstu sort“ og að hann hefði ekki pólitíska siðferðiskennd. Blaðamaðurinn var sakfelldur fyrir skrifin á öllum 
dómsstigum í Austurríki og var dæmdur til að greiða sekt. Hins vegar taldi MDE að um gildisdóma væri að 
ræða en ekki staðreyndir sem unnt væri að sanna og þar af leiðandi var ekki um brot gegn 10. gr. MSE ræða. Í 
niðurstöðu dómsins segir meðal annars: „In the Court’s view, a careful distinction needs to be made between 
facts and value- judgments. The existence of facts can be demonstrated, whereas the truth of value- judgments is 
not susceptible of proof. [...] As regards value-judgments this requirement is impossible of fulfilment and it 
infringes freedom of opinion itself, which is a fundamental part of the right secured by Article 10 (art. 10) of the 
Convention.“ Dómur MDE í máli Lingens gegn Austurríki frá 8. júlí 1986, Series A. 298, mgr. 46.  
189 Björg Thorarensen, Sjtórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 353. 
190 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2103-2104. 
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stjórnarskrárinnar sem kveður á um að engan megi skylda til aðildar að félagi.191 Inntak 

þessara ákvæða er því að menn verði ekki þvingaðir til þess að hafa ákveðnar lífsskoðanir eða 

sannfæringu og er þannig óheimilt að mæla fyrir um takmarkanir á þess konar réttindum.192 

Í umfjöllun sinni um skoðanafrelsið í 1. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar telur Hörður Einarsson 

að greining stjórnarskrárinnar á milli skoðanafrelsis og tjáningarfrelsis sé í samræmi við 

dómaframkvæmd MDE, þar sem brot á 10. gr. MSE hafa oft verið talin brot á skoðanafrelsi 

kærenda.193 

Danmörk 

Í 77. gr. dönsku grundvallarlaganna kemur vernd skoðanafrelsis ekki sérstaklega fyrir. Þó svo 

að í ákvæðinu sé notað orðalagið „sínar hugsanir“ (d. sine tanker), þá virðist eingöngu verið 

að vísa í vernd sérhvers manns til þess að láta í ljós hugsun sína á prenti, í riti eða mæltu 

máli.194 Trúarskoðunum manna er þó veitt sérstök vernd í 67. gr. grundvallarlaganna. 

Noregur 

Fyrir endurskoðun 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar árið 2004 voru engin ákvæði í 

stjórnarskránni sem kváðu sérstaklega á um vernd skoðanafrelsis og eigin sannfæringar. Hins 

vegar var skoðanafrelsið talið hafa stjórnskipulega vernd.195 Þó svo að um stjórnskipulega 

vernd hafi verið að ræða þá taldi Kyrren Eggen að nauðsynlegt væri að komið yrði á ákvæði í 

norsku stjórnarskrána sem myndi vernda skoðanafrelsið sérstaklega.196 

Við endurskoðun nýja tjáningarfrelsisákvæðisins var lagt upp með að stjórnarskrárvernd 

tjáningar- og upplýsingafrelsis skyldi vera byggð á þremur grunnrökum, þ.e. leit að 

                                                
191 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 571. 
192 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2103. 
193 „Samkvæmt dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands má sjá sjónarmið lagt til grundvallar um skoðanafrelsið og 
Mannréttindadómtól Evrópu. Í H 1992, 401 gengur Hæstiréttur langt í því að skýra 108. gr. almennra 
hegningarlagana til samræmis við skýringar á ákvæðum um skoðana- og tjáningarfrelsið.“ Sjá nánar, Hörður 
Einarsson, „Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi. Sérstaklega í umræðum um almenn málefni“, bls. 494 og Páll 
Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 64. 
194 Umfjöllun danskra fræðimanna um 77. gr. grundvallarlaganna virðist eingöngu snúast um hvaða 
tjáningarhætti megi leiða af ákvæðinu. Sjá til dæmis umfjöllun Peter Germer og Henrik Zahle um 77. gr.: 
Germer, Statsforfatningsret, bls. 354-359 og Zahle, Dansk forfatningsret 3. Menneske rettigheder, bls. 63-65. 
195 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 244 og 301. Í dómi Hæstarréttar Noregs, Rt. 1996.415, var því slegið fram að 
skoðanafrelsið væri talið stór þáttur af tjáningarfrelsinu og skoðanafrelsið félli undir þá lágmarksvernd sem 
talinn er felast í MSE og SBSR í gegnum 110. gr. c norsku stjórnarskrárinnar. (110 gr. c var komið inn í 
stjórnarskránna í tengslum við lögfestingu MSE árið 1994 og hljóðar svo: „Det paaligger Statens Myndigheder 
at respektere og sikre Menneskerettighederne. Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom 
fastsættes ved Lov.“ 
196 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 301. Orðalag gömlu 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar kvað einungis á um vernd 
fjrálsra samkskipta (n. meddelelsesfriheten). 
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sannleikanum, virku lýðræði og frjálsri skoðanamyndun.197 Með síðastnefnda atriðinu er átt 

við að einstaklingi verði að vera tryggt sjálfstæði til þess taka þátt í opnu og upplýstu 

samfélagi og hafa svigrúm til þess að mynda sér eigin skoðanir.198 Tjáningarfrelsisákvæðið á 

þar af leiðandi að veita almenningi vernd gegn því að hvers konar íhlutun stjórnvalda og 

annarra opinberra aðila takmarki þetta frelsi á einhvern hátt.199 Með orðinu „tjáningu“ er, 

samkvæmt ákvæðinu, átt við miðlun upplýsinga og hugmynda (skoðana) og orðið „frelsis“ 

vísar til frelsis einstaklingsins til þess að ákveða hverju hann vill miðla, tjá eða hvaða 

upplýsingum, hugmyndum eða skilaboðum hann vill koma á framfæri.200  

Kyrre Eggen heldur því fram að lögvernd skoðanafrelsis í norskum rétti feli í sér þrjá 

meginþætti, þ.e. frelsi til þess að mynda sér skoðun, vernd gegn því að verða þvingaður til 

þess að hafa ákveðnar skoðanir og frelsi til þess að þegja yfir skoðunum sínum. Þetta er 

svokallað neikvætt tjáningarfrelsi.201 Norska tjáningarfrelsisákvæðið nær þar af leiðandi utan 

um réttinn til þess að tjá sig ekki og réttinn til þess að ákveða hvort birta skuli tjáningu. Þetta 

þýðir einnig að einstaklingar eru frjálsir til þess að mynda sér eigin skoðanir og að réttur 

þeirra til að þegja yfir upplýsingum er verndaður.202 Þó svo að skoðanafrelsi sé nú gerð skil í 

nýja tjáningarfrelsisákvæðinu eru mörk tjáningarfrelsis og skoðanafrelsis hins vegar nokkuð 

óljós í ákvæðinu. 

Líkt og komið var inn á að ofan þá nær skoðanafrelsið yfir svonefnda gildisdóma (e. values 

jugdements). Við endurskoðun norska tjáningarfrelsisákvæðisins kom til skoðunar hjá 

tjáningarfrelsisnendinni (n. Ytringsfrihetskommisjonen) að kveðið yrði sérstaklega á um 

greinarmun gildisdóma og staðreynda í nýja tjáningarfrelsisákvæðinu.203 Hins vegar var 

horfið frá því þar sem talið var óheppilegt að stjórnarskrárákvæði innihéldi slíkt orðalag og að 

heppilegra væri að slíkar viðmiðunarreglur um hvernig draga ætti mörk á milli gildisdóma og 

staðreynda væru í almennum lögum.204 

                                                
197 Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 6 og St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 18. 
198 Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 6 og St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 18-19. 
199 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430. Í fyrsta málslið 2. mgr. 100. gr. er þessu gert skil en 
ákvæðið hljóðar svo: „Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer 
eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, 
Demokrati og Individets frie Meningsdannelse.“ 
200 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 429 og Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 10. 
201 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 301. 
202 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430 og Eggen, Ytringsfrihet, bls. 305-306. 
203 Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 14 og St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 51-52. 
204 Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 17. 
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Svíþjóð 

Í sænsku stjórnarskránni er skoðanafrelsi almennings gert hátt undir höfði og segir í öðrum 

málslið 1. gr. í fyrsta kafla sænsku stjórnskipunarlaganna, sem kveður á um grundvöll 

sænskrar stjórnskipunar, að sænskt lýðræði sé byggt á frjálsri skoðanamyndun og almennum 

jöfnum kosningarétti.205 Í 2. gr. í 2. kafla stjórnskipunarlaganna segir að almenningur verði 

ekki þvingaður til að láta í ljós skoðun sína á stjórnmálum, trúarbrögðum, menningu eða 

öðrum slíkum málefnum.206 Í ákvæðinu segir ennfremur að sérhver borgari skulu njóta 

verndar gegn þvingunum af hálfu opinberra valdhafa til að láta í ljós skoðanir sínar á 

fyrrgreindum málefnum. Þá skulu borgararnir ekki þvingaðir til þess að taka þátt í fundum, 

sem skipulagðir eru til að móta skoðanir annarra, taka þátt í mótmælaaðgerðum, tjáningu 

skoðana með öðrum hætti eða til að tilheyra stjórnmálaflokki, trúfélagi eða öðrum slíkum 

samtökum sem stofnuð eru vegna þeirra skoðana sem kveðið er á um í 1. gr. í 2. kafla 

stjórnskipunarlaganna. Samkvæmt ofangreindu er almenningi frjálst að tjá sig ekki um 

hugmyndir sínar, skoðanir og tilfinningar og óheimilt er að þvinga mann sérstaklega til þess 

að aðhyllast ákveðna skoðun. 

Finnland 

Í 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar er hvergi kveðið á um vernd skoðanafrelsis með berum 

orðum. Hins vegar kemur fram í skýringum með tjáningarfrelsisákvæðinu í 1. mgr. 12. gr. 

stjórnarskrárinnar að meginmarkmið ákvæðisins sé fyrst og fremst að vernda frjálsa 

skoðanamyndun sem er talin vera nauðsynlegur grunnur að lýðræðisþjóðfélagi.207 Í þessu 

felst að verið er að tryggja frelsi til opinberrar umræðu og fjölhyggju fjölmiðla svo þeir hafi 

tækifæri til þess að koma á framfæri opinberri gagnrýni á störf valdhafanna.208 

Af framansögðu er ljóst að vernd skoðanafrelsis kemur fyrir með skýrum hætti í íslensku 

stjórnarskránni. Þó svo að kveðið sé á um vernd trúfrelsis í 63. og 64. gr. stjórnarskrárinnar 

þá hlýtur þessi árétting í 1. mgr. 73. gr. að vera til góðs enda getur sannfæring manna snúist 

um margt annað en trúarsannfæringu.209 Í stjórnarskrá Svíþjóðar er einnig mælt fyrir um 

                                                
205 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 41. 
206 Danelius, Mänskliga rattigheter, bls. 215 og Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 10. 
207 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru 
208 Sama heimild. 
209 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2103-2104. 
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skoðanafrelsi með skýrum hætti og er athyglisvert að þar er jafnframt kveðið á um vernd 

almennings gegn þvingunum af hálfu opinberra valdhafa til að láta í ljós skoðanir sínar. 

2.2. Hvaða tjáning nýtur verndar? 

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. MSE felst í tjáningarfrelsinu rétturinn til að hafa skoðanir, taka við 

og skila áfram upplýsingum og hugmyndum án afskipta stjórnvalda. Samkvæmt 2. mgr. 19. 

gr. SBSR felst í tjáningarfrelsinu rétturinn til að láta í ljós skoðanir sínar, frelsi til að leita, 

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

munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hverjum öðrum leiðum. Tjáning getur 

þar af leiðandi notið verndar óháð innihaldi eða þeim tjáningarhætti sem hún birtist í.210 Það 

er hins vegar mismunandi hversu skýrt það kemur fram í norrænu stjórnarskrárákvæðunum 

hvaða tjáningarhættir njóta í raun verndar. Í þessu samhengi má einnig nefna að samkvæmt 

dómaframkvæmd MDE hefur því ekki verið slegið föstu hvers konar athafnir manna geta 

fallið undir tjáningarfrelsi.211 Í þessum kafla verður því gerð nánari athugun á því hvers konar 

tjáningarhættir njóta verndar samkvæmt ákvæðum um tjáningar- og upplýsingafrelsi í 

norrænum stjórnarskrám. 

Ísland 

Í 2. mgr. 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar er kveðið á um grundvallarreglu 

tjáningarfrelsisins um rétt manna til þess að láta í ljós hugsanir sínar. Rétturinn til að láta í 

ljós hugsanir nær til hvers kyns tjáningarhátta. Stjórnarskráverndin á þar af leiðandi við hvort 

sem um er að ræða tjáningu á rituðu eða mæltu máli eða tjáningu í formi listar eða 

látbragðs.212 Af þessu má ráða að svo lengi sem aðferðir við tjáningu séu innan þeirra 

takmarka sem fjallað er um í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar þá nýtur hún verndar 2. mgr. 

ákvæðisins.213 Í íslenskri dómaframkvæmd hefur því verið slegið föstu að 

tjáningarfrelsisákvæðið nái til frelsis manna til að lýsa skoðunum sínum í athöfnum.214 

Í Hrd. 1999.3386 reyndi meðal annars á það hvort í 73. gr. stjórnarskrárinnar fælist réttur 
manna til þess að safnast saman til opinberra mótmæla auk verndar sem leidd er af 3. mgr. 74. 
gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um fundafrelsi. Málið varðaði skaðabótarkröfur vegna 
handtöku. Ó var handtekinn ásamt sjö öðrum mönnum á Austurvelli við mótmæli á sama tíma 

                                                
210 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 363-365. 
211 Sama heimild, bls. 363-365. 
212 Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 97/1995 kemur fram að ákvæðinu er ætlað að víkka út 
stjórnskipulega vernd tjáningarfrelsis þannig að hún nái afdráttarlaust til allra tjáningahátta og eigi ekki einungis 
við prentað mál í bókstaflegum skilningi. Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104. 
213 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 572. Nánar verður fjallað um þessar takmarkanir í kafla 2.5 í 
ritgerðinni. 
214 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 359. 
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og fóru fram upptökur á bandaríska sjónvarpsþættinum „Good Morning America“. 
Áttmenningarnar höfðu við mótmælin borið spjöld með ýmsum slagorðum auk fána. Einn 
þeirra var vafinn bandaríska fánanum, en annar var sveipaður kúbanska fánanum. 
Áttmenningarnir hrópuðu ýmis slagorð þar til lögreglan handtók þá eftir um það bil hálfa 
mínútu. Þeir voru allir færðir til yfirheyrslu lögreglu en síðan sleppt að þeim loknum. 
Hæstiréttur tók meðal annars fram að í 73. gr. og 3. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar fælist réttur 
manna til safnast saman með friðsamlegum hætti og láta í ljós hugsanir sínar og skoðanir. Í 
dóminum segir nánar: „Með þessum ákvæðum stjórnarskrárinnar er slegið föstum almennum 
rétti manna til þess að láta í ljós hugsanir sínar og skoðanir með friðsamlegum hætti. Þannig er 
tryggt, að fleiri menn saman geti nýtt sér hið almenna tjáningarfrelsi með fundum, 
sameiginlegum mótmælum eða á annan veg. Af þessu leiðir, að rétti manna til þess að koma 
saman í áðurnefndum tilgangi verða ekki settar skorður nema 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, sbr. 3. mgr. 73. gr. 
stjórnarskrárinnar, sbr. einnig 10. gr. og 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem veitt var 
lagagildi með lögum nr. 62/1994.“ 

Þegar 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar er borin saman við tjáningarfrelsisákvæðin í 10. gr. 

MSE og 19. gr. SBSR kemur hins vegar í ljós að greinar sáttmálanna hafa að geyma heldur 

víðtækari talningu á tjáningarformum en stjórnarskráin. Ekkert er kveðið á um réttinn til þess 

að taka við tjáningu frá öðrum og miðla skoðunum áfram í tjáningarfrelsisákvæðinu.215 Nánar 

verður fjallað um réttinn til að afla sér upplýsinga í kafla 2.3.1 í ritgerðinni. 

Danmörk 

Í fyrsta málslið 1. mgr. 77. gr. dönsku grundvallarlaganna segir að hver maður eigi rétt á því 

að láta í ljós hugsanir sínar á prenti, í riti og í mæltu máli. Þó svo að í ákvæðinu komi fyrir 

orðalagið „tanker“, þ.e. hugsanir, þá eigi ákvæðið ekki aðeins við um skilaboð af 

vitsmunalegum toga, heldur einnig hvers konar skilaboð til annarra, þar með talið endursögn 

af staðreyndum, uppspuna og hagnýtum leiðbeiningum.216 Undir tjáningarfrelsið ná einnig 

ýmsar skrár og eftirlíkingar en frelsið veitir hins vegar ekki vörn gegn hugsanlegum 

höfundarréttarbrotum.217 Undir orðalagið „på tryk, i skrift“, það er á prenti og í rituðu máli, 

falla meðal annars tjáningarhættir í myndrænu formi, teikningar eða annars konar myndverk, 

þar á meðal þrívíð myndverk (til dæmis höggmyndir).218 Orðalagið „i tale“, þ.e. á mæltu máli 

tekur bæði til beinna samskipta og samskipta sem fara fram í einhvers konar tæknilegri 

framsetningu, þar á meðal í útvarpi, fyrirlestri, umræðum og söng.219 Samkvæmt túlkun 

danska lagaprófessorsins Peter Germer á 1. mgr. 77. gr. grundvallarlaganna, nær ákvæðið til 

                                                
215 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104. 
216 Jensen, Michael Hansen, „Artikel 77 “, Danmarks Riges Grundlov. Med kommentarer. Kaupmannahöfn 
1999, bls. 428 og Zahle, Menneskerettigheder, bls. 63. 
217 Ross, Alf, Dansk Statsforfatningsret II. Kaupmannahöfn 1980, bls. 710. 
218 Jensen, Michael Hansen „Artikel 77 “, Danmarks Riges Grundlov. Med kommentarer, bls. 428 og Zahle, 
Dansk forfatningsret. Menneske rettigheder, bls. 63. 
219 Jensen, Michael Hansen „Artikel 77 “, Danmarks Riges Grundlov. Med kommentarer, bls. 428. 



	  
	  

37	  
	  

allra nútíma tjáningarhátta, óháð tækni.220 Hins vegar hefur það lengi verið umdeilt hvort 

vernd ákvæðisins nái yfir hljóðvarp og sjónvarp.221  

Í umfjöllun sinni um orðalagið „offentliggøre sine tanker”, segir Knud Aage Frøbert að í 

orðalaginu felist ekki réttur almennings til að krefjast þess að koma hugsunum sínum á 

framfæri í gegnum hefðbundna eða nýja miðla. Til dæmis hvort almenningi sé frjálst að koma 

hugsun sinni á framfæri í dagblað eða tímarit er taki ritsmíð hans til birtingar eða að hann fái 

aðgang að senditíðni til þess að hefja útvarpssendingu.222 Aftur á móti, samkvæmt 

stjórnarskrárvernd 77. greinarinnar, geta útgáfufyrirtæki ekki reitt sig á einhvers konar 

forréttindi á útgáfu efnis eða að kveðið verði á um það í almennum lögum að sækja þurfi um 

sérstakt opinbert leyfi til þess að hafa heimild til blaðaútgáfu. Frelsi og frjáls samkeppni 

verður að ríkja á þessu sviði.223  

Noregur 

Í upphafsorðum 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar segir að tjáningarfrelsi skuli ríkja. Með 

málsgreininni er verið að lögfesta grundvallarreglu tjáningarfrelsisákvæðisins. Hins vegar má 

í raun segja að um pólitíska stefnuyfirlýsingu sé að ræða, þar sem markmið ákvæðisins er að 

Noregur verði gagnsætt (opið) samfélag þar sem einstaklingar hafa frelsi til að tjá sig og séu 

upplýstir. Vegna framangreinds ber að túlka ákvæðið þannig að frelsi til tjáningar feli einnig í 

sér ákveðna samfélagslega ábyrgð og þar af leiðandi er ekki einungis verið að einblína á 

skilyrðislausan rétt einstaklings til tjáningarfrelsis.224 Þó svo að málsgreinin hafi kannski ekki 

mikla efnislega þýðingu þá hefur hún talsverða þýðingu við túlkun ákvæðisins í heild.225 Hið 

lögfesta meginmarkmið getur þannig haft tiltekið vægi við túlkun undantekningarreglna frá 

tjáningarfrelsinu.226 

Líkt og áður hefur komið fram þá er með tjáningu samkvæmt ákvæðinu átt við frelsi til 

miðlunar upplýsinga og hugmynda (skoðana), sem vísar svo til frelsis einstaklingsins til þess 

að ákveða hverju hann vill miðla eða tjá og til þeirra upplýsinga, hugmynda eða skilaboða 

                                                
220 Germer, Statsforfatningsret, bls. 354. Sjá einnig, Frøbert, Massemedierners frihed og ansvar, bls. 45. Frøbert 
kemur þar fram með sams konar túlkun á ákvæðinu og telur að tæknileg og rafræn þróun á sviði samskipta- og 
upplýsingatækni nái einnig undir vernd ákvæðisins. 
221 Jensen, Michael Hansen „Artikel 77 “, Danmarks Riges Grundlov. Med kommentarer, bls. 428. 
222 Frøbert, Massemedierners frihed og ansvar, bls. 45-46. 
223 Sama heimild, bls. 46. 
224 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 36.  
225 Innst. S. nr. 270 (2003-2004), bls. 9 og St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls.  
226 Ef gildissvið undantekningarreglunnar er til dæmis óljóst kann það leiða til þess að undantekningarreglan sé 
túlkuð þröngt. Sjá nánar, Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, Reykjavík 2007, bls. 187-188. 
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sem hann vill koma á framfæri.227 Ákvæðið nær einnig til réttarins til að opinbera tjáningu 

sína með einhverjum hætti, á hvaða tíma sem er, án tillits til þess hvaða form sé notað og í 

gegnum hvaða miðil sem er. Aftur á móti felst ekki í þessu neinn réttur til þess að 

almenningur geti krafist þess að koma hugsunum sínum á framfæri, til að mynda á prenti hjá 

einhverju dagblaði.228 Tjáning í formi kvikmynda, leiklistar, myndlistar og annars 

menningarlegs tjáningarforms er einnig talin njóta verndar tjáningarfrelsisákvæðisins.229 Af 

þessu leiðir að vernd ákvæðisins nær yfir allar gerðir tjáningarhátta.230  

Svíþjóð 

Stjórnarskrá Svíþjóðar mælir fyrir um ríka vernd tjáningarfrelsis. Líkt og fram kemur í kafla 

1.5 í hér að ofan, þá er fjallað um tjáningarfrelsi í þremur af fjórum grundvallartextum 

sænsku stjórnarskrárinnar, nánar tiltekið í stjórnskipunarlögunum, prentfrelsistilskipuninni og 

grundvallarlögum um tjáningarfrelsi.231 Samkvæmt 1. gr. í öðrum kafla stjórnskipunarlaganna 

skal sérhverjum borgara vera tryggt tjáningarfrelsi. Tjáningarfrelsið er þar skilgreint sem 

frelsi til að miðla upplýsingum og tjá hugsanir, skoðanir og tilfinningar232 í ræðu, riti, með 

myndum eða á annan hátt.233 Prentfrelsistilskipunin fjallar um réttinn til þess að tjá sig með 

útgáfu og dreifingu efnis í dagblöðum, tímaritum og bókum á prenti, sbr. 5. gr. 1. kafla 

tilskipunarinnar.234 Prentfrelsistilskipunin nær yfir öll skrif sem eru fjölfölduð í prentsmiðju 

eða við þrykk, ljósrituð eða á annan samsvarandi máta. Með skrifum er einnig átt við myndir, 

jafnvel þó þeim fylgi ekki texti.235 Í 6. gr. í 1. kafla prentfrelsistilskipunarinnar segir að til 

prentaðs efnis teljist aðeins það efni sem er útgefið. Einnig er litið þannig á að greinin nái yfir 

efni sem dreift er til sölu eða afhendingar innan Svíþjóðar.236 Þetta þýðir að verndin nær 

einungis til prentaðs efnis sem hefur verið útgefið þó svo að í 2. gr. í 1. kafla tilskipunarinnar 

                                                
227 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 429 og Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 10. 
228 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430. 
229 Høberg, Benedikte Moltumyr, „Nye“ Grunnloven § 100“. Lov og Rett, 2006, bls. 467. 
230 Sama heimild, bls. 466. 
231 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 33 og Olsson, Anders R, Yttrandefrihet & tryckfrihet. Handbok för journalister, bls. 19 og 
Illman, Mika, Hets mot folkgrupp, Helsinki 2005, bls. 123. 
232 Þar sem segir að tilfinningar heyri undir tjáningarfrelsið þýði það hrein listræn tjáning getur notið verndar 
stjórnarskrárinnar. Það getur hins vegar stundum verið erfitt að greina á milli tilfinninga og skoðana, til að 
mynda gagnvart skoðunum sem feli í sér hatur og fyrirlitningu. Þrátt fyrir að kveðið sé á um tilfinningar í 
ákvæðinu er þó ekki talið að um verulega viðbót á stjórnarskrávernd sé að ræða. Sjá nánar, Nisser, Tryckfrihet 
och annan yttrandefrihet, bls. 10. 
233 Nánar verður fjallað um vernd upplýsingafrelsis í sænsku stjórnarskránni í kafla 2.3.1. í ritgerðinni. 
234 Í 1. mgr. gr. 5 segir: „Denna förordning äger tillämpning å skrift, som framställts i tryckpress.“ 
235 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 54. 
236 Sama heimild, bls. 54-55. 
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komi fram að bann við ritskoðun og sambærilegum tálmunum nái einnig yfir efni sem hefur 

ekki verið útgefið.237 

Í grundvallarlögum um tjáningarfrelsi er fjallað ítarlega um réttinn til þess að tjá sig í 

hljóðvarpi, sjónvarpi og í tilteknum öðrum nýjum rafeindamiðlum, kvikmyndum og 

myndbandi, sbr. 1. gr. 1. kafla laganna. Samkvæmt 1. gr. 1. kafla grundvallarlaganna nær 

verndin til tjáningar í hljóðvarpi, sjónvarpi eða í öðrum stafrænum miðlum og til kvikmynda, 

myndbanda sem og hljóðupptaka (á hljómböndum og hljómplötum). Hins vegar er annar 

tjáningarháttur eins og leiksýningar og annars konar sýningar ekki taldar njóta verndar 

grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi.238 Einnig verður ákveðnum ákvæðum 

grundvallarlaganna ekki beitt um beinar útsendingar frá daglegum viðburðum, guðþjónustum 

eða opinberum athöfnum sem ekki eru skipulagðar af þeim, sem stjórnar 

útsendingarstarfsseminni, sbr. 8. gr. í 1. kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi. 

Finnland 

Í tjáningarfrelsisákvæði finnsku stjórnarskrárinnar, í 1. mgr. 12. gr., segir að allir hafi frelsi til 

tjáningar. Frelsi til tjáningar felur í sér rétt til að tjá og miðla skoðunum, taka við 

upplýsingum, og hafa önnur samskipti án afskipta stjórnvalda. Ákvæðið kveður á um frelsi til 

tjáningar og nær það til allra tæknilegra aðferða við að koma hvers konar upplýsingum, 

skoðunum eða skilaboðum, óháð innhaldi, á framfæri.239 Samkvæmt skýringum við 

tjáningarfrelsisákvæðið, í lagafrumvarpi um endurskoðun á mannréttindakafla finnsku 

stjórnarskrárinnar frá árinu 1993,240 kemur fram að stjórnarskrárvernd tjáningarfrelsis sé ekki 

lengur bundin við sérstakan tjáningarhátt, til dæmis prentað efni. Ákvæðið kveður á um frelsi 

til tjáningar burtséð frá því hvaða aðferð menn kjósa til að tjá sig eða hvernig skilaboð eru 

birt.241 Tekið hefur verið tillit til tækniframfara og nær ákvæðið nú yfir alla tjáningarhætti, til 

dæmis kvikmyndir, útvarpssendingar og sjónvarpsútsendingar. Þessi tjáningarhættir voru ekki 

taldir njóta verndar þágildandi 10. gr. finnsku stjórnarskrárinnar.242 Í greinargerð með 

frumvarpinu er bent á að tjáning í sjónvarpi sé af tæknilegum ástæðum allt önnur en tjáning á 

                                                
237 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 1, bls. 54-55. 
238 Þetta má lesa úr 1. gr. 1. kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi. 
239 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 61 og Illman, Mika, Hets mot folkgruppi, bls. 169. 
240Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru  
241 Sama heimild. 
242 Sama heimild. 
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prenti og þar af leiðandi sé eðlilegt að stjórnarskrárákvæðið nái með skýrum hætti til allra 

tjáningarforma, óháð tækni.243 

Af framangreindu er ljóst að réttur manna til að láta í ljós hugsanir sínar er verndaður án 

tillits til tjáningarhátta. Hins vegar er mismunandi hversu nákvæmlega er tilgreint hvaða 

tjáningarhættir njóta verndar samkvæmt stjórnarskrárákvæðunum. Til dæmis eru 

tjáningarhættirnir tilgreindir mjög ítarlega í sænsku stjórnarskránni en í dönsku 

grundvallarlögunum er einungis kveðið á um rétt manna til að láta í ljós hugsanir sínar á 

prenti, í riti og mæltu máli. Túlkun dómstóla á þessum ákvæðum hefur hins vegar leitt í ljós 

að verndin sem þau tryggja er sams konar þrátt fyrir að þau séu misyfirgripsmikil. 

2.2.1. Hverjir geta borið fyrir sig tjáningarfrelsi? 

Samkvæmt orðalaginu „hver maður“ á rétt til að láta í ljós hugsanir sínar, í 2. mgr. 73. gr. 

stjórnarskrárinnar, er ekki aðeins átt við íslenska ríkisborgara, heldur alla þá sem eiga heimili 

eða dveljast hér á landi.244 Af þessu má ráða að útlendingar njóti tjáningarfrelsis líkt og 

íslenskir ríkisborgarar. Það hefur hins vegar verið viðurkennt að útlendingar geti undir 

ákveðnum kringumstæðum þurft að þola frekari takmarkanir á tjáningarfrelsi sínu. Í 16. gr. 

MSE segir að ekkert ákvæði í 10. gr. MSE sé talið geta hindrað samningsaðila í að setja 

skorður við stjórnmálaumsvifum útlendinga. Þetta ákvæði sáttmálans er reyndar mjög 

umdeilt og hefur verið rætt um að fella það á brott úr sáttmálanum.245 Þessar takmarkanir hafa 

í litlu mæli verið settar hér á landi, en í lögum nr. 62/1978 er bann við fjárhagslegum 

stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka og blaðaútgáfu erlendra sendiráða á 

Íslandi. Hafa þessar skorður ekki verið taldar fara gegn 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar.246 

                                                
243 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru 
244 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 353 og Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, 
bls. 571-572. 
245 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 353 og Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, 
bls. 572. 
246 Jafnframt eru stjórnmálasamtökum og frambjóðendum óheimilt að veita viðtöku framlögum frá erlendum 
ríkisborgurum, fyrirtækjum, eða öðrum áðilum sem skráðir eru í öðrum löndum, sbr. 5. mgr. 6. gr. laga nr. 
162/2006. Sjá nánar, Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 354. 
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Ísland 

Samkvæmt túlkun 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar er ekki gerður greinarmunar á 

einstaklingum og lögaðilum og því njóta lögaðilar verndar stjórnarskrárákvæðisins.247 Þess 

má geta að samkvæmt 10. gr. MSE, sbr. 34. gr., geta einstaklingar og lögpersónur undir 

lögsögu aðildarríkis að sáttmálanum borið fram kvörtun vegna íhlutunar stjórnvalda í 

tjáningarfrelsi.248 

Danmörk 

Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 77. dönsku grundvallarlaganna um að „enhver”, eigi rétt á því 

láta í ljós hugsanir sínar er almennt talið að verndin nái yfir alla einstaklinga sem teljast innan 

danskrar lögsögu.249 Í þessu felst að vernd tjáningarfrelsis nær yfir útlendinga sem hafast við í 

Danmörku. Erlendir blaðamenn þurfa þar af leiðandi ekki að sæta ritskoðun í Danmörku.250 

Hins vegar getur einstaklingum verið fyrirmunað að njóta þessa frelsis ef þeir einhverra hluta 

vegna, eru samkvæmt lögum undir forræði annarra. Þetta má leiða af seinni málslið 1. mgr. 

77. gr. sem segir „dog under ansvar for domstolene”, sem kveður á um að einstaklingar verði 

að svara til ábyrgðar á ummælum sínum fyrir dómstólum.251 Þetta getur til dæmis haft þær 

afleiðingar að börn þurfi að þola meiri takmarkanir á tjáningarfrelsi en fullorðnir þar sem þau 

verða ekki dregin til ábyrgðar fyrir dómstólum líkt og fullorðnir.252 Sama má því segja um 

einstaklinga sem sitja í fangelsi eða hafa verið frelsissviptir af öðrum ástæðum.253  

Noregur 

Í umfjöllun sinni varðandi hver getur borið fyrir sig tjáningarfrelsi samkvæmt gömlu 100. gr. 

norsku stjórnarskrárinnar, segir Kyrre Eggen að ákvæðið verndi alla norska ríkisborgara. Þá 

telur hann að hún verndi einnig að öllum líkindum útlendinga, það er að segja ef 

tjáningarfrelsi þeirra er takmarkað af norskum yfirvöldum.254 Þannig getur norskt 

                                                
247 Sama heimild, bls. 354-355. Í umfjöllun sinni nefnir Björg tvo hæstarréttardóma, Hrd. 2006.1689 og Hrd. 
2006.1776, þessu til stuðnings, en í dómsmálunum báru lögaðilar fyrir sig tjáningarfrelsi. Dómsmálin vörðuðu 
bann við auglýsingum og sýningu tóbaks. 
248 Í þessu samhengi má nefna dóm MDE í máli Autronic gegn Sviss frá 22. maí 1990. Series A. 178, mgr. 47. 
Sjá nánari umfjöllun, Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 367. 
249 Jensen, Jørgen Albæk, „Artikel 77 “, Danmarks Riges Grundlov. Med kommentarer, bls. 430-431 og Frøbert, 
Massemedierners frihed og ansvar, bls. 36-37.  
250 Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret II, bls. 713. 
251 Hins vegar beri að skilja á milli réttar þeirra til þess að opinbera hugsanir sínar og takmarkana á frjálsum 
bréfaskriftum. Sjá nánar, Frøbert, Massemedierners frihed og ansvar, bls. 34. 
252 Skólastjórnendur geta þannig lagst gegn því að efni birtist í skólablaði nemenda ef efnið getur talist skaðlegt 
fyrir börn eða haft áhrif á orðspor skólans. Sjá nánari umfjöllun, Frøbert, Massemedierners frihed og ansvar, 
bls. 34-36. 
253 Frøbert, Massemedierners frihed og ansvar, bls. 41.  
254 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 125. 
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útgáfufyrirtæki sem gefur út bók eftir erlendan höfund borið fyrir sig 100. gr. 

stjórnarskrárinnar ef bókin mætir refsiaðgerðum vegna ærumeiðinga. Eggen telur þar af 

leiðandi óeðlilegt ef höfundurinn sjálfur myndi ekki geta beitt tjáningarfrelsisákvæðinu í slíku 

tilviki.255 Hins vegar geta útlendingar þurft að þola víðtækari takmarkanir á tjáningarfrelsi en 

norskir ríkisborgarar í ákveðnum tilvikum.256 Lögaðilar eru einnig taldir geta borið fyrir sig 

100. gr. norsku stjórnarskrárinnar. Þó svo að Hæstiréttur Noregs hafi ekki beinlínis sagt það 

berum orðum þá eru mörg dæmi um dómsmál þar sem lögaðilar hafa borið fyrir sig 100. gr. 

stjórnarskrárinnar og Hæstiréttur hefur viðurkennt aðild þeirra.257 

Svíþjóð 

Samkvæmt 1. mgr. 23. gr. í 2. kafla sænsku stjórnskipunarlaganna hafa útlendingar sama rétt 

og sænskir ríkisborgarar að því er varðar vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, það er að 

segja ef ekki er kveðið á um annað í almennum lögum.  

Finnland 

Með tilkomu nýrrar stjórnarskrár í Finnlandi árið 2000 er ekki lengur gerður greinarmunur 

milli finnskra ríkisborgara og annarra þeirra sem eru undir finnskri lögsögu, að undanskilinni 

14. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um kosningarétt.258 Af þessu leiðir að 12. gr. finnsku 

stjórnarskrárinnar nær jafnt til finnskra ríkisborgara og þeirra sem dvelja í finnskri lögsögu. 

Af umfjölluninni hér að ofan er ljóst allir innan lögsögu hvers ríkis eiga rétt á því að bera 

fyrir sig tjáningarfrelsi og njóta lögaðilar ekki síður verndar stjórnarskrárákvæðanna. Það er 

hins vegar verið viðurkennt að útlendingar geti undir ákveðnum kringumstæðum þurft að 

þola frekari takmarkanir á tjáningarfrelsi sínu. 

2.2.2. Pólitísk tjáning 

Innihald tjáningar getur haft áhrif á það hversu rúmt stjórnarskrárvernd tjáningarfrelsis er 

skilgreind. Líkt og áður hefur komið fram þá er tjáningarfrelsið ein af grunnforsendum virks 

lýðræðis. Þannig eru óhindraðar umræður um málefni sem varða almenning taldar 

                                                
255 Sama heimild, bls. 125. Eggen nefnir í þessu samhengi dóm Hæstaréttar Noregs Rt. 1996, 857 sem hafði 
lögsögu til þess að dæma í æruverndarmáli gegn Norsteds Forlag AB vegna bókar sem var gefin út í Svíþjóð.  
256 Til dæmis í 43. gr. laga frá 24. júní 1989 (lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her) geta 
skilyrði ákvæðisins haft í för með sér takmarkanir á tjáningarfrelsi útlendinga. Sjá nánar, Eggen, Ytringsfrihet, 
bls. 125. 
257 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 125. Þau dómsmál sem Eggen nefnir í þessu sambandi eru til dæmis Rt. 1985.1421 
(Greenpeace), Rt. 1994.506 (Korir) og Rt. 1995.1079. 
258 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 59. 
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nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi.259 Í þessu samhengi hefur verið talað um að þjóðfélaginu 

sé í raun stjórnað af fólkinu sjálfu og til þess að stjórna sé nauðsynlegt fyrir fólkið að geta 

tjáð sig.260 

Grunnhugmynd lýðræðisins er sú að þjóðfélaginu sé stjórnað af fólkinu sjálfu. Til að stjórna er 
fólkinu nauðsynlegt að tjá sig. Það skiptist á skoðunum um það hvernig þjóðfélaginu skuli 
háttað, kýs sér fulltrúa til fylgja þeim skoðunum eftir og stýrir gjörðum þeirra fulltrúa með 
umræðu og gagnrýni og endurteknum skoðunum. Tjáningarfrelsið er þannig forsenda þess að 
fólkið njóti grundvallarréttar síns í lýðræðisríki – að stjórna.261  

Hér verður því sjónum beint að svokallaðri pólitískri tjáningu en víða hefur talist réttlætanlegt 

að höfð sé uppi hörð gagnrýni á störf ráðamanna þjóðfélagsins svo og þeirra stofnana sem 

þeir tengjast.262 Það er þess vegna athyglisvert að kanna nánar hvort norrænu 

stjórnarskrárákvæðin um tjáningar- og upplýsingafrelsi kveði sérstaklega á um vernd 

pólitískrar tjáningar. Samkvæmt dómaframkvæmd MDE nýtur tjáning sem er framkvæmd 

með þátttöku í pólitískum umræðum eða er framlag til umræðu um málefni sem varða 

almenning mjög ríkrar verndar samkvæmt 10. gr. MSE. Dómstóllinn telur að til að réttlæta 

takmarkanir á slíkri tjáningu þurfa að liggja fyrir mjög ríkar ástæður.263  

Ísland 

Í 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar kemur hvergi fyrir skilgreining á því hvað teljist pólitísk 

tjáning.264 Hins vegar má sjá af dómaframkvæmd Hæstaréttar síðustu ára að þessi hugtök eru 

túlkuð rúmt og „talin ná til tjáningar um stofnanir ríkisins og starfsmenn þeirra og gagnrýni 

sem er höfð uppi um frammistöðu þeirra.“265 Þó svo að ekki sé til fastmótuð skilgreining á 

pólitískri tjáningu er ljóst að hér á landi nýtur tjáning á pólitískum vettvangi að jafnaði ríkari 

verndar en tjáning almennt. Í þessu samhengi má nefna að samkvæmt 2. mgr. 49. gr. 

stjórnarskrárinnar verður enginn alþingismaður krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það 

sem hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi. Einnig gefa dómafordæmi Hæstaréttar 

vísbendingu um að þátttakendur í pólitískri umræðu utan Alþingis þurfi að jafnaði að þola 

harðari gagnrýni en aðrir. Í slíkum málum þurfa dómstólar að horfa til sjónamiða um mörk 

friðhelgi einkalífs og æruverndar annars vegar og heimildar til að gagnrýna harðlega á 

                                                
259 Gunnar Thoroddsen, Fjölmæli, bls. 232. 
260 Eiríkur Jónsson, „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 136. 
261 Sama heimild, bls. 136. 
262 Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur. Meginþættir réttarumhverfis fjölmiðlanna, bls. 213. 
263 Sbr. dóm MDE í máli Feldek gegn Slóvakía frá 12. júlí 2001, RJD 2001-VII, mgr. 83. Sjá nánar, Páll 
Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 370. 
264 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 382. 
265 Sama heimild, bls. 382. 
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þessum vettvangi hins vegar.266 Slík sjónarmið geta meðal annars átt við um gagnrýni á 

aðgerðir og ummæli einstaklinga sem teljast stöðu sinnar vegna almennt þátttakendur í 

pólitík, sbr. Hrd. 2000.4506 og um gagnrýni á aðgerðir og ummæli einstaklinga sem blanda 

sér í pólitíska umræðu, sbr. Hrd. 2003.3136. Í fyrrnefnda dómnum, Hrd. 2000.4506, taldi 

dómurinn að stefnandi, sem stefndi einstaklingi fyrir harðorð ummæli í sinn garð sem birtust í 

blaðagrein sem var innlegg í ákveðna þjóðfélagsumræðu á þessum tíma, yrði, meðal annars 

stöðu sinnar vegna, en stefndi var þáverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, að una 

því fjallað væri á opinskáan hátt um tengsl hans við atvinnulífið. Þá tók Hæstiréttur 

sérstaklega fram að það bæri „að fara varlega við að hefta slíka umræðu í lýðræðislegu 

þjóðfélagi með refsikenndum viðurlögum.“ Í síðarnefnda dómnum, Hrd. 2003.3136, fjallaði 

málið um að stefnandi, sem var ekki stjórnmálamaður eða „opinber persóna“, stefndi 

þáverandi sjárvarútvegsráðherra fyrir ærumeiðandi ummæli í sinn garð. Stefndi var sýknaður 

meðal annars á þeim forsendum að stefnandi hefði mátt búast við því, í kjölfar þess að hann 

hafi blandað sér í umrædda stjórnmáladeilu, að andsvör kæmu frá stefnda sem forsvarsmanni 

stjórnvalda.267 

Danmörk 

Í 77. gr. grundvallarlaganna er ekki kveðið sérstaklega á um vernd pólitískrar tjáningar og 

hefur það verið álitaefni á meðal danskra fræðimanna hvort pólitísk tjáning njóti rýmri 

stjórnarskrárverndar en almenn tjáning.268 Samkvæmt fræðikenningum í stjórnskipunarrétti í 

Danmörku leggja flestir fræðimenn áherslu á seinni málslið 1. mgr. ákvæðisins um að 

ábyrgjast verði ummæli sín fyrir dómi. Þannig hefur því verið haldið fram að ekki sé stoð 

fyrir rýmri vernd pólitískrar tjáningar í tjáningarfrelsisákvæðinu.269 Hins vegar hafa danskir 

fræðimenn talið að rýmri vernd pólitískar tjáningu megi leiða af öðrum ákvæðum dönsku 

grundvallarlaganna, til dæmis 13. gr. sem kveður á um ráðherraábyrgð og 2. mgr. 32. gr. 

grundvallarlaganna.270 

                                                
266 Sama heimild, bls. 380. 
267 Til viðbótar má nefna að Hæstiréttur taldi engu breyta þau rök stefnanda um að enn frekar ætti að draga 
stefnda til ábyrgðar þar sem hann væri maður í áhrifa- og virðingarstöðu í þjóðfélaginu og því væri tekið meira 
mark á honum en almennum borgara. Í þessu samhengi tók Hæstiréttur einnig fram að stefndi hefði ekki átt 
upptökin að umræðunni „heldur féllu orð hans að gefnu tilefni“ og það stefndi væri stjórnmálamaður og gegndi 
embætti sjávarútvegsráðherra gæti „engu breytt um þá niðurstöðu að með orðum hans var ekki farið út fyrir 
mörk leyfilegs tjáningarfrelsis.“ 
268 Germer, Statsforfatningsret, bls. 345 og Zahle, Dansk forfatningsret 3. Menneske rettigheder, bls. 77. 
269 Germer, Statsforfatningsret, bls. 345 
270 Sama heimild, bls. 345 
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Noregur 

Í 3. mgr. 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar er kveðið sérstaklega á um pólitíska tjáningu.271 Í 

skýrslu nefndar um tjáningarfrelsi kom fram að það leiði af hugmyndinni um tjáningarfrelsi 

og þeim meginstoðum272 sem tjáningarfrelsið er byggt á, að pólitísk tjáning skuli njóta 

sérstakrar verndar. Af þessu leiðir að með pólitískri tjáningu er ekki einungis átt við umræður 

um flokkpólitísk gildi og skoðanir á þeim.273 Pólitísk tjáning er talin ná yfir allar opinberar 

yfirlýsingar sem gert er ráð fyrir að hinir almennu borgarar taki afstöðu til, svo sem á sviði 

stjórnmála, félagsmála, siðferðis, menningar og listar. Pólitísk tjáning nær því yfir sérhvert 

málefni sem tilheyrir opinberri og lýðræðislegri umræðu.274 Pólitísk tjáning nýtur því sterkar 

stjórnarskrárverndar í norskum rétti.275 Hins vegar ber þó að nefna að áður en ákvæðinu var 

komið í norsku stjórnarskrána árið 2004 hafði Hæstiréttur Noregs slegið því föstu í máli Rt. 

1997.1821 að pólitísk tjáning nyti sérstakrar verndar í norskum rétti.276 

Svíþjóð 

Í sænsku stjórnarskránni er pólitísk tjáning ekki sérstaklega skilgreind. Hins vegar er ítarlega 

kveðið á um rétt almennings til aðgangs að opinberum gögnum í 2. kafla 

prentfrelsistilskipunarinnar.277  

Finnland 

Í 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar er ekki fjallað sérstaklega um vernd pólitískar tjáningar. 

Þannig er frelsi til tjáningar samkvæmt 1. mgr. 12. gr. stjórnarskrárinnar ekki bundið 

sérstaklega við pólitískar skoðanir og tjáningar. Ákvæðið nær því til alla gerða af tjáningu 

óháð innihaldi.278 Líkt og komið var inn á í kafla 2.1 í ritgerðinni þá er megintilgangur 

finnska tjáningarfrelsisákvæðisins að tryggja frjálsa skoðanamyndun sem er talin vera 

                                                
271 Ákvæðið er svohljóðandi: „Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere 
Enhver tilladte. Det kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende 
Hensyn gjöre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.“ 
272 Eins og áður hefur verið komið fram þá var við endurskoðun nýja tjáningarfrelsisákvæðisins byggt á því að 
stjórnarskrárvernd tjáningar- og upplýsingafrelsis skyldi vera byggð á þremur meginstoðum, þ.e. leit að 
sannleikanum, virku lýðræði og frjálsri skoðanamyndun. Sjá, Innst.S. nr. 270 (2004-2004), bls. 6 og St.meld. nr. 
26 (2003-2004), bls. 18. 
273 Høberg, Benedikte Moltumyr, „Nye“ Grunnloven § 100“. Lov og Rett, 2006, bls. 473. 
274 Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 6-7. 
275 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 431 og Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 43. 
276 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 22. 
277 Nánar verður fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda í kafla 2.3.1. í ritgerðinni. 
278 Suksi, Markku, Finlands statsrätt. En sammanställning av material och tolkninger i anslutning till Finlands 
grundlag, bls. 164 og Illman, Hets mot folkgrupp, bls. 210. 
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nauðsynlegur grunnur að lýðræðisþjóðfélagi.279 Með því er stuðlað að frelsi til opinberrar 

umræðu og fjölhyggju fjölmiðla svo að þeir hafi tækifæri til þess að koma á framfæri 

opinberri gagnrýni á störf valdhafanna.280 Af þessu má ráða að pólitísk tjáning er þess eðlis 

að þó svo að skilgreining á pólitískri tjáningu komi ekki fyrir með berum orðum í ákvæðinu 

þá njóti hún rýmri verndar en almenn tjáning.281 

Eins og fram kemur hér að ofan þá getur innihald tjáningar haft áhrif á umfang verndar 

tjáningarfrelsis. Hér var sjónum sérstaklega beint að pólitískri tjáningu. Af samanburði 

ákvæðanna kemur í ljós að pólitísk tjáning nýtur sérstaklega ríkrar verndar í 100. gr. í norsku 

stjórnarskránni. Einnig er talið að leiða megi aukna vernd pólitískrar tjáningar af 1. mgr. 12. 

gr. finnsku stjórnarskrárinnar. Þó svo að vernd pólitískrar tjáningar sé ekki skilgreind í 73. gr. 

stjórnarskrárinnar má ráða af dómaframkvæmd hér á landi að vernd tjáningarfrelsis á 

vettvangi pólitískrar umræðu sé rýmri en vernd almennrar tjáningar og að þátttakendur í slíkri 

umræðu þurfi frekar en aðrir að þola harða gagnrýni. 

2.3. Upplýsingafrelsi 

Í inngangi var vikið að upplýsingafrelsi og hvernig það er nátengt tjáningarfrelsinu. Eins og 

þar kom fram þá er æskilegt að almenningur hafi aðgang að öllum nauðsynlegum 

upplýsingum sem eru til umræðu hverju sinni svo hann geti tekið upplýstar ákvarðanir og 

tekið þátt í umræðum á jafnræðisgrundvelli. Í 10. gr. MSE er fjallað um frelsi til að taka við 

og skila áfram upplýsingum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda og í 2. mgr. 19. gr. 

SBSR er fjallað um frelsi til að leita, taka við og miðla áfram upplýsingum. Í upplýsingafrelsi 

felst því rétturinn til að afla sér hvers kyns upplýsinga og hugmynda frá sendanda sem er 

reiðubúinn, eða að minnsta kosti ekki óviljugur, til þess að deila þeim upplýsingum og 

hugmyndum.282 Með réttinum til að krefjast upplýsinga er hins vegar til dæmis átt við um rétt 

manna til að fá aðgang að upplýsingum sem stjórnvöld hafa til umráða.283 Nánar verður 

fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda í kafla 2.3.1 hér að neðan. 

                                                
279 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru.  
280 Sama heimild. 
281 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 61 og Illman, Hets mot folkgrupp, bls. 210. 
282 Eggen, Ytringsfrihet, 28-29. 
283 Ef upplýsingum stjórnvölda væru atriði sem varða einstaklinga þá væri slíkur aðgangur verndaður af 71. gr. 
stjórnarskrárinnar sem kveður á um friðhelgi einkalífs. Sjá Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. 
Mannréttindi, bls. 361.  
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Ísland 

Upplýsingafrelsið kemur ekki fyrir með berum orðum í 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. 

Þrátt fyrir það kemur fram í greinagerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 að 

ganga megi út frá því „að réttur manna til að taka við upplýsingum, vitneskju eða 

hugmyndum frá öðrum og miðla slíku síðan áfram“ sé hluti af tjáningarfrelsinu og eigi því að 

skýra 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar með hliðsjón af þessu.284 Í Hrd. 2002.1024 er þessi 

skilningur á 2. mgr. ákvæðisins staðfestur.285  

Danmörk 

Upplýsingafrelsið er ekki skilgreint sérstaklega í 77. gr. dönsku grundvallarlaganna. Eins og 

komið var inn á í kafla 1.7 hér að ofan hafa danskir dómstólar litið mikið til 10. gr. MSE við 

túlkun 77. gr. grundvallarlaganna í dómsúrlausnum sínum.286 Í þessu samhengi má nefna dóm 

Hæstaréttar Danmerkur í máli UfR 1999.1675 þar sem dómurinn vísar til 10. gr. MSE og 

telur að vernd tjáningarfrelsis felist einnig í réttinum til að taka við upplýsingum.287 

Noregur 

Í 2. mgr. 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar er sértaklega kveðið á um upplýsingafrelsi. Þetta 

frelsi er talið ná til réttarins til að taka við eða miðla upplýsingum, hugmyndum eða boðskap 

frá hverjum þeim sem er reiðubúinn, eða að minnsta kosti ekki óviljugur, til að deila slíku 

með öðrum án afskipta stjórnvalda.288 Samkvæmt þessu hafa einstaklingar rétt til þess að taka 

við upplýsingum á óvirkan hátt og taka virkan þátt í því að nálgast þær, geyma og vinna úr 

þeim.289 

Svíþjóð 

Í sænsku stjórnarskránni er upplýsingafrelsið sérstaklega skilgreint. Carl Nisser talar um að 

líta megi á upplýsingafrelsið sem spegilmynd af tjáningarfrelsinu og nefnir í því samhengi 2. 

gr. í 2. kafla stjórnskipunarlaganna þar sem upplýsingafrelsið er skilgreint sem frelsi til að 

afla sér og taka við upplýsingum svo og rétturinn til að kynna sér að öðru leyti það sem aðrir 

hafa tjáð.290 

                                                
284 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104 og Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 572. 
285 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 380. Nánar verður fjallað um dóminn í kafla 2.3.1 í ritgerðinni þar 
sem dómurinn kveður á um rétt manna til aðgangs að upplýsingum hjá stjórnvöldum. 
286 Sbr. UfR 1997.259. 
287 Sjá nánar, Germer, Statsforfatningsret, bls. 349. 
288 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430 og Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 10. 
289 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430. 
290 Nisser, Tryckfrihet och annan yttrandefrihet, bls. 10. 
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Finnland 

Í 1. mgr. 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um upplýsingafrelsi. Samkvæmt 

ákvæðinu felur tjáningarfrelsið í sér réttinn til að tjá, dreifa og taka á móti upplýsingum og 

skoðunum án afskipta stjórnvalda.  

Eins og hér að framan greinir er kveðið á um upplýsingafrelsi með berum orðum í öllum 

stjórnarskrárákvæðunum að undanskildu íslenska og danska tjáningarfrelsisákvæðinu. Þó svo 

að ekki sé minnst á upplýsingafrelsið í íslensku stjórnarskránni er samt sem áður talið að slíkt 

frelsi megi leiða af 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar.291 Hins vegar er það skoðun höfundar að 

skýrara hefði verið að slíkt hefði komið fram í ákvæðinu. 

2.3.1. Upplýsingaskylda stjórnvalda 

Rétturinn til að krefjast upplýsinga getur meðal annars falið í sér rétt manna til að fá aðgang 

að upplýsingum frá stjórnvöldum.292 Í gegnum tíðina hefur verið óljóst hvort að 

upplýsingaskylda stjórnvalda eða réttur almennings til aðgangs að gögnum í fórum 

stjórnvalda falli undir 10. gr. MSE.293 MDE hafði ekki skorið úr um slíkt fyrir árið 2009 

þegar tveir dómar féllu um þetta álitaefni þar sem dómurinn skar úr með óyggjandi hætti um 

réttinn til aðgangs að gögnum.294 Þessi tregða dómsins skýrist mögulega af þeirri ástæðu að 

löggjöf á þessu sviði er ekki samræmd innan aðildarríkja MSE.295 Kyrre Eggen hefur hins 

vegar ávallt talið að réttinn til að krefjast upplýsinga megi óbeint leiða af 10. gr. MSE. Í því 

samhengi nefnir hann þrennt sem kemur til. Í fyrsta lagi að í það minnsta séu stjórnvöld 

skyldug til þess að láta í té upplýsingar sem fjölmiðlar óska eftir.296 Í öðru lagi að mögulegt 

sé að leiða af ákvæðinu ákveðna kröfu um upplýsingar og í þriðja lagi þá leggi ákvæðið vissa 

upplýsingaskyldu á stjórnvöld.297 Í þessu samhengi má nefna að Hörður Einarsson segir í riti 

sínu Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar að telja megi að 10. gr. MSE geri þá kröfu til stjórnvalda 

                                                
291 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104 og Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 572. 
292 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 361. Varðandi kröfu um upplýsingafrelsi getur 
einnig verið átt við hvort yfirvöldum beri skylda til þess að tryggja að stjórnmálaflokkur fái aðgang að 
útsendingu í ljósvakamiðli fyrir kosningar. Sjá, Eggen, Ytringsfrihet, bls. 29. 
293 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 362 og Eggen, Ytringsfrihet, bls. 657. 
294 Þetta kemur í tveimur MDE málum frá 2009: Dómur MDE í máli Társaság a Szabadságjogokért gegn 
Ungverjalandi frá 14 Apríl 2009 og dómi MDE í máli Kendi gegn Ungverjalandi í máli frá 26. maí 2009. 
295 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 362 og Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og 
fjölmiðlar, bls. 34. 
296 Eggen nefnir í þessu samhengi ummæli Mannréttindadómstólsins í máli Sunday Times gegn Bretlandi frá 26. 
apríl 1979, Series A. 30, mgr. 66. “...Article 10 guaratees not only the freedom of the press to inform the public 
but also the right of the public to be properly informed...” 
297 Eggen, Ytringsfrihet, bls. 657. 
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þau hagi upplýsingakerfi sínu þannig að unnt sé að veita upplýsingar um öll mikilvæg 

málefni.298 

Ísland 

Það hefur verið talið óljóst hvort að 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar verndi rétt manna til að 

krefjast upplýsinga úr fórum stjórnvalda þrátt fyrir víðtæka túlkun dómstóla um að 

upplýsingafrelsi megi leiða af ákvæðinu.299 Í Hrd. 2002.1024, þar sem Öryrkjabandalag 

Íslands krafðist þess að fá aðgang að minnisblaði sem lagt hafði verið fyrir ríkisstjórnarfund. 

Talið var að undanþáguregla 1. tl. 4. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 hefði ekki átt lengur við 

um minnisblaðið „eftir að stjórnvöld höfðu í verki fengið því annað hlutverk og þannig í raun 

veitt að því ríkari aðgang en upphaflega var ætlunin, sbr. 3. mgr. 3. gr. laganna.“ Í 

dómsmálinu segir nánar um skýringu 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar: 

Ber af þessum sökum við úrlausn málsins að beita meginreglu 1. mgr. 3. gr. laganna um rétt 
almennings til aðgangs að gögnum í opinberri stjórnsýslu, sbr. og 73. gr. stjórnarskrárinnar og 
10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem veitt var lagagildi á Íslandi með lögum nr. 62/1994, 
en það ákvæði hefur meðal annars verið skýrt svo að það eigi að tryggja að lagaákvæði sem 
veita almennan aðgang að upplýsingum verði aðeins takmörkuð á þann hátt sem nauðsynlegt 
teljist í lýðræðisþjóðfélagi til verndar löglegum almanna- og einkahagsmunum. 

Þrátt fyrir að rökstuðningur Hæstaréttar sé frekar stuttur þá er engu að síður talið að draga 

megi þá ályktun af dómnum að 73. gr. stjórnarskrárinnar verndi einnig rétt almennings til 

upplýsinga frá stjórnvöldum.300 Í íslenskri löggjöf hefur réttur almennings til aðgangs að 

gögnum frá stjórnvöldum verið lögfestur með upplýsingalögum nr. 50/1996 (hér eftir 

upplýsingalög).301 Upplýsingalögunum er ætlað að draga úr tortryggni borgaranna í garð 

stjórnvalda með því að tryggja opnari stjórnsýslu og gagnsæi gagnvart almenningi.302  

Danmörk 

Í 77. gr. dönsku grundvallarlaganna er ekki kveðið á um rétt almennings til að krefjast 

upplýsinga í fórum stjórnvalda. Hins vegar er fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda í 

                                                
298 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 34. 
299 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 361. 
300 Sama heimild. 
301 Þess ber að geta að á Alþingi hefur verið lagt fram nýtt frumvarp um upplýsingalög, en með frumvarpinu er 
meðal annars lagt til að gildissvið laganna verði víkkað með þeim hætti að þau taki til fleiri aðila en nú. Einnig 
eru lagðar til breytingar á takmörkunum á upplýsingarétti samkvæmt gildandi lögum. Frumvarp til 
upplýsingalaga, þskj. 502, 381. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0502.html. [Sótt á vefinn 04.02.2011]. 
302 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3010. 
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ítarlegum upplýsingalögum303 sem svipar að mörgu leyti til íslensku upplýsingalaganna sem 

fjallað var um hér að ofan. 

Noregur 

Í 5. mgr. 100. norsku stjórnarskrárinnar er mælt fyrir um upplýsingarétt almennings.304 

Ákvæðið kveður á um rétt almennings til að krefjast upplýsinga í fórum stjórnvalda.305 

Ákvæðið kveður á um kröfu annars vegar til þess að fá aðgang að opinberum skjölum og hins 

vegar um aðgengi almennings að opnum fundum hins opinbera.306 Til þess að fá 

upplýsingarnar verður að liggja fyrir beiðni þess sem krefst upplýsinganna. Krafan til 

upplýsinga nær yfir, skjöl, myndir, hljóðupptökur og rafrænt vistuð skjöl. Réttur almennings 

til aðgengis að opnum fundum felur bæði í sér réttinn til að vera á staðnum sem og réttinn til 

að skrá niður það sem fram fer.307 Undantekningar frá þessari upplýsingaskyldu eru aðeins 

heimilar ef skýrt er kveðið á um þær í lögum og eru slíkar undantekningar aðeins heimilar 

með tilliti til persónuverndar eða ef aðrar veigamiklar ástæður liggja til grundvallar. Þar af 

leiðandi verður að vera hægt að sýna fram á nauðsyn þess að synja almenningi aðgangi að 

upplýsingum, þ.e. að þær hafi skaðlegar eða neikvæðar afleiðingar fyrir þann sem 

upplýsingarnar varða.308 

Svíþjóð 

Í sænsku stjórnarskránni er ítarlega kveðið á um rétt almennings til aðgangs að gögnum frá 

stjórnvöldum. Í riti sínu, Tryckfrihet och annan yttrandefriheten, segir Carl Nisser að eitt 

meginmarkmið tjáningarfrelsis sé að stuðla að umræðu á opinberum vettvangi. 

Tjáningarfrelsið gerir það að verkum að mögulegt er að krefjast upplýsinga um hið opinbera 

svo unnt sé að ræða og gagnrýna aðgerðir þess og störf. Til að stuðla að víðtækri og opinberri 

umræðu verður aðgangur að opinberum gögnum að vera tryggður svo almenningur og 

fjölmiðlar geti mótað skoðanir sínar á upplýstan hátt.309 Með þessu er verið að draga úr hættu 

á geðþóttaákvörðunum stjórnvalda og auka varkárni þeirra í undirbúningi ákvarðana. 

Meginregluna um upplýsingarétt almennings er að finna í 1. gr. í 2. kafla 

prentfrelsistilskipunarinnar, en þar segir meðal annars að sænskir ríkisborgarar eigi frjálsan 
                                                
303 Lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 572 af 19/12/1985. 
304 Ákvæðið er svohljóðandi: „Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge 
Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra 
Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.“ 
305 Stofnanir ríkis og sveitarfélaga heyra undir ákvæðið. Sjá, Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 435. 
306 Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 55-61. 
307 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 435. 
308 Innst.S. nr. (2003-2004), bls. 55-61. 
309 Nisser, Tryckfrihet og annan yttrandefriheten, bls. 107. 
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aðgang að opinberum gögnum. Megintilgangur ákvæðisins er að stuðla að frjálsri 

skoðanamyndum og að almenningur sé upplýstur.310 Hugtakið opinber gögn er ítarlega 

skilgreint í 2. gr. í 2. kafla prentfrelsistilskipunarinnar. Um undantekningar frá meginreglunni 

um rétt almennings til aðgangs að opinberum gögnum er fjallað í 2. gr. í 2. kafla 

prentfrelsistilskipunarinnar. Réttinn til aðgangs að opinberum gögnum er heimilt að takmarka 

ef takmörkunin er talin nauðsynleg með hliðsjón til dæmis af þjóðaröryggi, verndun 

persónuupplýsinga og fjárhagslegum aðstæðum einstaklinga. Takmarkanir á rétti almennings 

til aðgangs að opinberum skjölum skulu vera nánar tilgreindar í sérstökum lögum, sbr. 2. 

mgr. 3. gr. í 2. kafla prentfrelsistilskipunarinnar. Af þessu má sjá að sænska stjórnarskráin 

fjallar ítarlega um upplýsingarétt almennings. 

Finnland 

Í 2. mgr. 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um að skjöl og gögn í vörslu 

stjórnvalda séu öllum opin og aðgengileg nema ef birting þeirra hefur af brýnum ástæðum, 

verið takmörkuð með lögum.311 Meginreglunni um gagnsæi er hér gert hátt undir höfði en 

hún á að auðvelda almenningi að fylgjast með störfum hins opinbera.312 Þessi 

grundvallarregla er mikilvæg í ljósi þess að með henni fá fjölmiðlar tækifæri til að nálgast 

upplýsingar frá stjórnvöldum og þannig stuðla að frekari útbreiðslu þeirra gagna sem liggja 

hjá þeim.313 Það liggur í augum uppi að ekki er hægt að veita algjörlega frjálsan aðgang að 

gögnum, til dæmis vegna þess að þær aðstæður geta komið upp að aðrir eigi brýnna 

hagsmuna að gæta slíkum gögnum. Þær aðstæður sem myndu heimila takmörkun eru til 

dæmis til verndar einkalífi, viðskiptaleyndarmáli, þjóðaröryggi og öðrum svipuðum mála.314  

Í dómi HFD 1998:13 í máli fyrir Stjórnsýsludómstóls Finnlands reyndi á ákvæði 2. mgr. 12. gr. 
stjórnarskrárinnar, Málsatvik voru þau að blaðamaður vildi fá aðgang að skriflegri skýrslu með 
viðkvæmum upplýsingum. Eftir að dómstóllinn hafði tekið tillit til þágildandi 10. gr. finnsku 
stjórnarskrárinnar, sem kvað á um tjáningarfrelsi og 22. gr. stjórnarskrárinnar ásamt 1. mgr. 8. 
gr. MSE varðandi vernd á friðhelgi einkalífs þá leit dómstóllinn þannig á að í skýrslunni væru 
viðkvæmar persónuupplýsingar. Þar sem í skýrslunni voru leynileg gögn átti blaðamaðurinn 
engan rétt á að fá aðgang að þeim á grundvelli 6. gr. laga um aðgang að opinberum gögnum 
með stoð í núgildandi 2. mgr. 12 gr. stjórnarskrárinnar. 

                                                
310 Nisser, Tryckfrihet og annan yttrandefriheten, bls. 107. 
311 Suksi, Markku, Finlands statsrätt. En sammanställning av material och tolkninger i anslutning till Finlands 
grundlag bls. 162-163 og Páll Þórhallsson, „Stjórnskipunarþróun í Evrópu“, bls.16. 
312 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru  
313 Suksi, Markku, Finlands statsrätt. En sammanställning av material och tolkninger i anslutning till Finlands 
grundlag, bls. 167. 
314 Sama heimild, bls. 167. 
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Af framangreindu er ljóst að ekki er kveðið á um réttinn til að afla upplýsinga í fórum 

stjórnvalda í öllum norrænu stjórnarskrárákvæðunum. Á meðan að ekkert er fjallað um 

þennan réttt í íslensku og dönsku tjáningarfrelsisákvæðunum er það gert í 2. mgr. 12. gr. 

finnsku stjórnarskrárinnar og 5. mgr. 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar með mjög skýrum 

hætti. Í ákvæðunum kemur fram að slíkur réttur má aðeins takmarka ef nauðsyn þess skýrt 

kveðið á um í lögum. Að ógleymdu sænsku stjórnarskránni sem fjallar á mjög ítarlegan hátt 

um upplýsingarétt almennings í 2. kafla prentfrelsistilskipunarinnar. Réttur almennings til 

upplýsinga í íslenskum og dönskum rétti er einungis kveðið á um í almennum lögum. 

2.4. Bann við ritskoðun og sambærilegum tálmunum 

Í þessum kafla verður stuttlega vikið að þeim reglum sem kveða á um bann við ritskoðun og 

sambærilegum tálmunum í norrænu stjórnarskrárákvæðunum um tjáningar- og 

upplýsingafrelsi. Hér verður skoðað hvað er líkt með ákvæðunum og hvar skilur á milli, þá 

helst hvort kveðið sé á um undantekningar frá þessari grundvallarreglu í norrænu 

stjórnarskrárákvæðunum. Einnig verður fjallað um leyfi til útvarpsreksturs í þessu samhengi. 

Ekki er talið að í 10. gr. MSE felist algjört bann við ritskoðun eða öðrum sambærilegum 

tálmunum á tjáningarfrelsi. Hins vegar má lesa það úr dómsúrlausnum MDE að slíkar 

fyrirfram tálmanir á tjáningu þarfnist sérstakar réttlætingar.315 Þetta kemur meðal annars fram 

í tveimur dómum MDE; í máli Observer og Guardian gegn Bretlandi316 og í máli Sunday 

Times gegn Bretlandi.317 

Ísland 

Í öðrum málslið 2. mgr. 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar er lagt bann við ritskoðun og 

öðrum sambærilegum tálmunum á tjáningarfrelsinu. Ákvæðið má rekja til þágildandi 72. gr. 

stjórnarskrárinnar sem var nánast orðrétt þýðing á þágildandi 86. gr. danska 

prentfrelsisákvæðisins frá árinu 1866 að því undanskildu að í danska ákvæðinu var kveðið á 

um að prentfrelsi mætti aldrei aftur í lög leiða.318 Með ritskoðun er átt við yfirlestur 

stjórnvalds og að stjórnvaldið ákveði þar með hvort leyfa skuli birtingu viðkomandi rits. 

Nokkuð vandasamt getur verið að túlka orðin sambærilegar tálmanir en þau geta átt við um 

                                                
315 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 381 og Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi – 
sérstaklega í umræðum um almenn málefni, bls. 487 
316 Dómur MDE í máli Observer og Guardian gegn Bretlandi frá 26. nóvember 1991, Series A, 216, mgr. 60. 
317 Dómur MDE í máli Sunday Times gegn Bretlandi (nr. 2) frá 26. nóvember 1991, Series A, 217, mgr. 51. 
318 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 348. 
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hverjar þær fyrirfram hindranir sem settar eru fram til að girða fyrir birtingu efnis.319 

Samkvæmt þessu er óheimilt að setja í lög reglur sem fela í sér að mönnum verði skylt að 

leita opinbers leyfis fyrirfram til að mega tjá skoðun sína við aðra.320  

Í þessu samhengi er vert að nefna merkilegan dóm Hæstaréttar í máli Hrd. 1943.237 

(Hrafnkatla) þar sem einmitt reyndi á þessa reglu í þágildandi tjáningarfrelsisákvæði 

stjórnarskrárinnar. Um var að ræða refsimál fyrir brot á 2. gr. laga nr. 127/1941 sem mælti 

fyrir um að íslenska ríkið hefði eitt einkarétt á birtingu íslenskra rita sem samin voru fyrir 

1400. Hins vegar hafði ráðuneyti heimild til þess að veita öðrum leyfi til slíkrar útgáfu og 

mátti binda leyfið því skilyrði að fylgt væri samræmdri fornri stafsetningu. Ákærðu í málinu 

höfðu gefið út Hrafnkelssögu Freysgoða undir nafninu Hrafnkatla án þess að sækja um leyfi 

samkvæmt áðurnefndu ákvæði. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að umrætt lagaákvæði bryti í 

bága við þágildandi prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Í niðurstöðu dómsins segir meðal 

annars: 

Með því að áskilja ríkinu einkarétt til birtingar rita þessara og banna á þann hátt öðrum birtingu 
þeirra, nema að fengnu leyfi stjórnvalda, hefur verið lögð fyrirfram tálmun á útgáfu ritanna, 
sem óheimil verður að teljast skv. 67. gr. stjórnarskrárinnar. Verður refsing því ekki dæmd 
fyrir brot á ákvæðum 2. gr. laga nr. 127/1941. 

Hins vegar hefur verið talið að ekki sé rétt að líta á allar fyrirfram tálmanir á tjáningu 

sambærilegar ritskoðun. Þannig telst tálmun á útgáfu rits með lögbannsaðgerð, þar sem til 

dæmis er komið í veg fyrir að tiltekið rit muni birta ærumeiðingar í garð manns eða 

viðkvæmar persónuupplýsingar, gegna allt öðru hlutverki en ritskoðun.321 Einnig ber að nefna 

að orðalag ákvæðisins um að ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsinu 

megi aldrei í lög leiða er almennt ekki talið veita vörn gegn því að ákvæðinu verði breytt eða 

það afnumið, sbr. 1. mgr. 79. gr. stjórnarskrárinnar.322 Samkvæmt orðalagi ákvæðisins í 2. 

mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar er ekki kveðið á um neinar undantekningar við banni gegn 

ritskoðun. 

Danmörk 

Í 2. mgr. 77. gr. dönsku grundvallarlaganna segir að ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir 

megi aldrei aftur í lög leiða. Það skal tekið fram að ákvæðið kveður ekki einungis á um bann 
                                                
319 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 381. 
320 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2103-2104. 
321 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 381. Hæstiréttur staðfestir þetta meðal annars í Hrd. 1968.1007 þar 
sem kröfur stefnanda voru teknar til greina um að staðfesta lögbann við því að persónuuplýsingar birtust í 
æviskrárritinu „Læknar á Íslandi". 
322 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 380-381. Samkvæmt höfundi hefur svo afdráttarlaust orðalag fremur 
pólitískt gildi en lagalegt. Sjá einnig, Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 579. 
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við hreinni ritskoðun, heldur einnig gegn öllum öðrum reglum sem koma í veg fyrir birtingu 

tjáningar.323 Ákvæðið kveður á um formlegt tjáningarfrelsi, þ.e. að ekki sé heimilt að beita 

fyrirbyggjandi aðgerðum áður en tjáningu er komið á framfæri.324 

Max Sørensen bendir hins vegar á það í riti sínu um stjórnskipunarrétt að þýðing þessa 

formlega tjáningarfrelsis sé takmörkuð, þar sem það megi strax í kjölfar birtingar prentaðs 

efnis megi leggja hald á það og stöðva þannig útbreiðslu þess.325 Peter Germer er þessu hins 

vegar ósammála og segir þessa skoðun endurspegla skort á skilningi á því hvernig ritskoðun 

og aðrar sambærilegar tálmanir virki. Lögmæt og virk ritskoðun mun alltaf vera verri kostur 

en að eiga á hættu að vera sóttur til saka og vera dæmdur fyrir tjáningu eftir á. Fyrirbyggjandi 

aðgerðir á þessu sviði munu alltaf auka líkurnar á því að almennri umræðu verði ritstýrt 

bakvið tjöldin.326 Eins og vikið var að hér að framan þá sækir íslenska ákvæðið, um bann við 

ritskoðun og sambærilegum tálmunum, uppruna sinn í danska tjáningarfrelsisákvæðið og þar 

af leiðandi má segja að mörg þeirra sjónarmiða sem fjallað var um varðandi íslenska ákvæðið 

eigi jafnt við um danska ákvæðið.327 Samkvæmt orðanna hljóðan er ekki kveðið á um neinar 

undantekningar á ákvæði 2. mgr. 77. gr. grundvallarlaganna. 

Noregur 

Í fyrsta málslið 4. mgr. 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um bann við ritskoðun 

og annarri fyrirfram skoðun. Meginreglan er sú að bannið nær yfir hvers konar inngrip í 

tjáningu áður en hún nær til móttakandans.328 Bannið nær einnig til annarra ráðstafana sem 

teljast sambærilegar ritskoðun. Þetta geta verið reglur sem í framkvæmd má jafna við virka 

ritskoðun, samanber dóm Hæstaréttar Noregs í máli Rt. 1922.41.329 Það er athyglisvert að í 

öðrum málslið 4. mgr. 100. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um tvær undantekningar á 

þessari grundvallarreglu um bann við ritskoðun. Í fyrsta lagi er ritskoðun talin heimil að því 

marki sem hún telst nauðsynleg til að vernda börn og ungmenni gegn skaðlegum áhrifum 

kvikmynda. Í öðru lagi er ritskoðun á bréfaskriftum innan tiltekinna opinberra stofnanna, til 

                                                
323 Ett nytt grundlagsskydd för tryck – och yttrandefriheten. Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debatt. Del 2, bls. 28. 
324 Germer, Statsforfatningsret, bls. 343. 
325 Max Sørensen, Statsforfatningsret, bls. 376-377. 
326 Peter Germer, Statsforfatningsret, bls. 352. 
327 Íslensk umfjöllun um bann við ritskoðun byggir mikið á dönskum fræðiskrifum. 
328 Innst.S. nr. 270 /2003-2004), bls. 44 og Helset og Stordrange, Norsk Statsforfatningsret, bls. 384. 
329 Í dómsmálinu var þremur mönnum gefið að sök að hafa brotið gegn konunglegri tilskipun þegar þeir fluttu 
inn 200 eintök af „Kommúnistaávarpinu“ frá Svíþjóð. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt 
að túlka innflutningsbann á prentuðu efni frá Rússlandi í umræddri tilskipun. Sjá nánar, Helset og Stordrange, 
Norsk Statsforfatningsret, bls. 384. 
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dæmis fangelsa, talin heimil. Aftur á móti ber að túlka þessar undantekningar þröngt og 

inngrip hins opinbera er einungis heimilt ef miklir hagsmunir eru í húfi.330 

Svíþjóð 

Í 1. gr. í 1. kafla sænsku prentfrelsistilskipunarinnar er kveðið á um rétt allra sænskra 

ríkisborgara til að birta ritað mál án þess að yfirvöld eða aðrir opinberir aðilar hindra það 

fyrirfram. Sænskir ríkisborgarar þurfa aðeins að sæta því að verða síðar saksóttir fyrir 

löglegum dómstóli enda verði þeim aðeins refsað ef innihald efnis brjóti gegn skýrum 

lagaákvæðum sem sett hafa verið til verndar allsherjarreglu án þess að það hindri aðgang 

almennings að upplýsingum. Samkvæmt 2. gr. í 1. kafla prentfrelsistilskipunarinnar kemur 

fram að enginn skal þurfa að sæta ritskoðun á skriflegu efni fyrir prentun og að óheimilt sé að 

banna prentun þess. Jafnframt er yfirvöldum óheimilt að grípa til aðgerða án heimildar í 

prentfrelsistilskipuninni til að hindra prentun eða birtingu skriflegs efnis eða koma í veg fyrir 

útbreiðslu þess á meðal almennings á grundvelli innihalds þess. 

Í 1. kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi í sænsku stjórnarskránni er kveðið á um bann 

við ritskoðun og sambærilegum tálmunum á tjáningarfrelsi með mjög ítarlegum hætti. Í 3. gr. 

í 1. kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi er kveðið á um bann gegn ritskoðun af hálfu 

yfirvalda á efni sem ætlað er til birtingar í útvarpsþætti eða í öðrum tæknilegum miðli. Einnig 

er óheimilt að yfirvöld banni, eða komi í veg fyrir, birtingu eða miðlun efnis til almennings í 

útvarpsþætti, eða birtingu í öðrum tæknilegum miðli, á grundvelli innihaldi þess nema með 

lagaheimild í grundvallarlögunum um tjáningarfrelsi.331 Undantekningar á þessum 

grundvallarreglum eru meðal annars að finna í 3. mgr. 3. gr. í 1. kafla grundvallarlaga um 

tjáningarfrelsi sem kveður á um að heimilt sé að setja í lög reglur um forskoðun kvikmynda 

og myndbanda sem ætlaðar eru til opinberra sýninga. Jafnframt er mögulegt að banna og 

refsa fyrir dreifingu kvikmynda og myndbanda sem innihalda ofbeldi eða klám, samanber 

11.-12. gr. í 3. kafla grundvallarlaga um tjáningarfrelsi. Auglýsingar í hljóðvarpi og sjónvarpi 

er einnig hægt að banna með lögum, samanber 12. gr. 1. kafla. Sama gildir um fjárstuðning til 

slíkra auglýsinga. 

Finnland 

Í 1. mgr. 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um vernd gegn ritskoðun og öðrum 

sambærilegum ráðstöfunum. Samkvæmt ákvæðinu er því óheimilt að forskoða skilaboð eða 
                                                
330 Innst.S. nr. 270 /2003-2004), bls. 44. 
331 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till 
debat. Del 1, bls. 49. 
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að annars konar íhlutun sé gerð á efni áður en það er birt. Dæmi um slíkt inngrip er til dæmis 

ef sett eru þau skilyrði að sækja þurfi um leyfi fyrir útgáfu á prentuðu efni.332 Í 

stjórnarskrárákvæðinu er hins vegar gerð undantekning frá þessari grundvallarreglu því 

heimilt er að takmarka myndefni til þess að vernda börn ef skýrt er kveðið á um það í 

almennum lögum. Með myndefni er ekki einungis átt við kvikmyndir og myndbönd, heldur 

alla sambærilega miðla eins og til dæmis tölvuleiki. Undantekningarákvæðið kveður aðeins á 

um heimild til að forskoða efni sem getur verið skaðlegt börnum og því fylgja ekki kvaðir um 

að stjórnvöld forskoði myndefni þó svo að sjálfsögðu sé hægt að setja slíkar reglur til dæmis 

tengdar kvikmyndaeftirliti.333  

Eins og hér hefur komið fram þá er kveðið á um bann við ritskoðun og sambærilegum 

tálmunum í öllum norrænu stjórnarskrárákæðunum um tjáningar- og upplýsingafrelsi, enda er 

hér um að ræða einn mikilvægasta þátt tjáningarfrelsisins. Það er hins vegar athyglisvert að 

kveðið er á um undantekningar frá þessari grundvallarreglu í norsku, sænsku og finnsku 

tjáningarfrelsisákvæðunum. Þessar undantekningar eru þó mjög skýrt afmarkaðar og eru 

aðeins heimilar með stoð í lögum. Ætla má að það væri eðlilegt að slíkar heimildir til 

undantekninga kæmu einnig fram í íslensku stjórnarskránni þar sem hér á landi eru nú þegar í 

gildi slíkar undantekningar, samanber lög nr. 62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að 

kvikmyndum og tölvuleikjum. 

2.4.1. Leyfi til útvarpsrekstrar 

Samkvæmt þriðja málslið 1. mgr. 10. gr. MSE er ekki komið í veg fyrir að aðildarríkin geri 

útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum skylt að starfa samkvæmt sérstöku leyfi. 

Ákvæðið heimilar því takmarkanir á grundvelli markmiða sem eiga sér ekki stoð í 2. mgr. 10. 

gr. MSE, til dæmis með vísan til sjónarmiða um fjölbreytni fjölmiðla.334 Hins vegar verða 

slíkar takmarkanir að uppfylla skilyrðin um lagaheimild og nauðsyn sem kveðið er á um í 2. 

mgr. 10. gr. MSE.335 

                                                
332 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru  
333 Sama heimild. 
334 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 368. 
335 Sama heimild, bls. 368. Páll nefnir þessu til stuðnings dóm MDE í máli Informationsverein Lentia gegn 
Austurríki frá 24. nóvember 1993, Series A. 276. 
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Ísland 

Varðandi skilyrði um leyfi til útvarps- og sjónvarpsreksturs samkvæmt 2. mgr. 73. gr. 

íslensku stjórnarskrárinnar, segir Björg Thorarensen að mönnum verði „ekki fyrirfram skylt 

að leita leyfis frá stjórnvöldum áður en þeir tjá skoðanir sínar eða láta tiltekin orð falla.“336 Í 

þessu samhengi ber að nefna að kveðið er á um sérstaka leyfisskyldu hljóð- og myndmiðla 

sem þurfa tíðniúthlutun, samanber ákvæði í IV. kafla laga um fjölmiðla nr. 38/2011 (hér eftir 

fjölmiðlalög). Af þessu leiðir að vegna slíkra hljóð- og myndmiðla þarf að sækja um 

fyrirframleyfi til fjölmiðlanefndar. Með þessu eru sett skilyrði fyrir því að sækja þurfi 

fyrirfram um leyfi til stjórnvalda áður en miðlað er upplýsingum með þessum hætti.337 Hins 

vegar er ekki talið að unnt sé að fella þetta undir tálmun sem er sambærileg ritskoðun þar sem 

ekki er áskilið að slíkur hljóð- eða myndmiðill þurfi að sækja um heimild frá stjórnarvöldum 

fyrirfram til þess að miðla áfram tilteknu efni.338 Skilyrði fyrir leyfi eru hins vegar mjög rúm 

og í framkvæmd eldri laga339 hafa menn fengið leyfi sem sótt hafa um.340  

Danmörk 

Eins og kom fram í kafla 1.3 hér að framan, þá var vernd 77. gr. dönsku 

grundvallarlagananna rýmkuð árið 1953, en fyrir þann tíma var einungis kveðið á um prentað 

mál í ákvæðinu. Með hinu breytta orðalagi ákvæðisins hófust miklar umræður milli danskra 

fræðimanna um hversu víðtæk vernd ákvæðisins væri. Danskir fræðimenn voru lengst af 

þeirrar skoðunar að gildissvið 77. gr. næði ekki yfir hljóðvarp og sjónvarp. Til að mynda taldi 

Poul Andersen að frelsi til útvarpssendinga nyti ekki verndar 77. gr. grundvallarlaganna.341 

Alf Ross hafði þá skoðun að fyrri einokun danska Ríkisútvarpsins færi ekki gegn 77. gr. þar 

sem bersýnilega hafi það ekki verið ætlunin að ákvæðið næði yfir tilvikið.342 Í seinni tíð hafa 

                                                
336 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 369. 
337 Sama heimild, bls. 369. 
338 Sama heimild, bls. 369. Í þessu samhengi ber hins vegar að nefna að í fjölmiðlalögum er finna reglur sem 
kveða á um innihald hljóð- og myndefnis, samanber 33. og 34. gr. laganna. Ákvæðið má rekja til tilmæla 
ráðherranefndar Evrópuráðsins, einkum tilmælum frá árinu 2007: Recommendation CM/Rec(2007)2 of the 
Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content. Slíkar reglur um 
innihald efnis hafa ekki verið taldar fara gegn 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar, samanber skýrslu nefndar 
menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla frá 25. apríl 2005, bls. 165, sem birt er á heimasíðu ráðuneytisins, 
http://menntamalaraduneyti.is. 
339 Samkvæmt ákvæðum þágildandi útvarpslaga nr. 53/2000 var útgáfa útvarpsleyfa í höndum 
útvarpsréttarnefndar og voru skilyrðin fyrir útgáfu leyfa sams konar og þau sem nú er kveðið á um í IV. kafla 
fjölmiðlalaga. 
340 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 384-385. 
341 Andersen, Poul, Dansk Statsforfatningsret, Kaupmannahöfn 1954, bls. 664. 
342 Max Sørensen túlkar vernd 77. gr. á samsvarandi hátt. Sjá nánari umfjöllun, Jensen, Michael Hansen, 
„Artikel 77 “, Danmarks Riges Grundlov, bls. 428-429 og Zahle, Dansk forfatningsret. Menneskerettigheder, 
bls. 89-91. 
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danskir fræðimenn hins vegar haldið því fram í skrifum sínum að útvarpssendingar (hljóðvarp 

og sjónvarp) séu verndaðar af 77. gr. grundvallarlaganna.343  

Noregur 

Samkvæmt 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar ríkir frelsi til að opinbera hugsanir sínar án 

tillits til tjáningarhátta.344 Þar af leiðandi er ekki gerð krafa um sækja þurfi um leyfi yfirvalda 

fyrirfram til að fá dreifa boðskap sínum á meðal almennings. Samkvæmt þessu yrði það talið 

vera í andstöðu við tjáningarfrelsisákvæðið ef sækja þyrfti fyrirfram um leyfi stjórnvalda til 

að birta prentað efni.345 Í 4. mgr. 100. gr. stjórnarskrárinnar er lagt bann við ritskoðun og 

annarri forskoðun. Með annarri forskoðun er til dæmis átt við reglur sem hindra frjálsan 

aðgang að rásum til þess að hefja útvarpssendingar.346 Dæmi um þetta er núverandi 

fyrirkomulag í norsku fjölmiðlalögunum347 sem kveður á um leyfisskyldu varðandi útvarps- 

og sjónvarpssendingar fyrir þá sem ætla að senda út á landsvísu.348 Þrátt fyrir þetta er talið að 

4. mgr. 100. gr. stjórnarskrárinnar útiloki ekki slíka leyfisskyldu. Þetta skýrist af því að 

starfsemi á borð við útvarpsrekstur, kvikmyndasýningar og myndbandaleigur er hægt að 

leyfisbinda að því marki að hægt sé að réttlæta hana á grundvelli tæknilegra þátta.349 Til 

dæmis í tilfellum þegar framboð á rásum er takmarkað. Af þessu leiðir að þá telst þetta 

fyrirkomulag ekki fara gegn 100. gr. svo framarlega sem aðeins er byggt á tæknilegum 

ástæðum og að leyfishafar eru ekki bundnir af ákveðinni kröfu um efnisinnihald.350 

Svíþjóð 

Í 3. kafla grundvallarlaganna um tjáningarfrelsi í sænsku stjórnarskránni er kveðið á um 

réttinn til útsendinga. Samkvæmt reglunum eiga allir sænskir ríkisborgarar rétt á því að hefja 

útvarpssendingar í gegnum útvarpsrásir. Heimilt er að kveða á um undantekningar frá þessum 

reglum þegar um er að ræða útsendingar sem ekki er beint til alls almennings, samanber 3. 

mgr. 6. gr. í 1. kafla þeirra. Samkvæmt 2. gr. 3. kafla grundvallarlaga um tjáningarfrelsi í 

sænsku stjórnarskránni er ljóst að þar sem fjöldi senditíðna er takmarkaður er ekki hægt að 

tryggja rétt allra til að tjá sig í gegnum útvarpssendingar. Hins vegar má álykta út frá 2. mgr. 

                                                
343 Henrik Zahle telur að við túlkun á 77. gr. þá verndin einnig yfir frelsi til aðgangs að útvarpssendingum  
344 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430 og Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? 
Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 2, bls. 173. 
345 Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 50. 
346 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 186. 
347 Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 50. 
348 Sama heimild, bls. 50 og Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och 
yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt. Del 2, bls. 173. 
349 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 186 og Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 50. 
350 NOU 1999:27, bls. 172. 
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2. gr. 3. kafla laganna að ekki sé heimilt að kveða á um efnislegar tálmanir, þ.e. að aðeins 

megi setja reglur um tæknilega útfærslu vegna þess að fjöldi senditíðna sé takmarkaður. Þar 

kemur einnig fram að stjórnvöld skuli leitast við að tryggja aðgang að senditíðnum til þess að 

tjáningar- og upplýsingafrelsi verði ekki skert. 

Finnland 

Líkt og áður hefur komið fram þá verndar 1. mgr. 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar frelsi til 

tjáningar burt séð frá því hvaða aðferð menn kjósa til að tjá sig eða hvernig skilaboð eru 

birt.351 Jafnframt er kveðið á um bann við ritskoðun og öðrum sambærilegum ráðstöfunum. 

Þrátt fyrir þetta þá hefur krafa um sérleyfi til útvarpsrekstrar ekki verið talinn fyrirfram 

hindrun á tjáningarfrelsi í þeim tilvikum þar sem tæknilegar ástæður liggja til grundvallar, til 

dæmis vegna framboðs á útvarpsrásum.352 Í þessu samhengi ber að nefna að það hefur mikla 

þýðingu að leyfisskyldan geri ekki sérstaka kröfu um innihald þess sem fer til útsendingar.353 

Hins vegar ef sérleyfið kveður á um reglur um innihald þá hefur það ekki talið fara gegn 

tjáningarfrelsisákvæðinu ef það er rökstutt á viðunandi hátt.354 Til dæmis að með sérleyfinu 

sé verið að stuðla að fjölræði og fjölhyggju fjölmiðla.  

2.5. Takmarkanir á tjáningar- og upplýsingafrelsi 

Eins og komið var inn á í inngangi þá er tjáningarfrelsi manna ekki að öllu leyti óheft heldur 

sætir það ákveðnum takmörkunum sem löggjafinn telur bæði nauðsynlegar og málefnalegar í 

þágu almannahagsmuna. Séu tjáningarfrelsinu ekki settar vissar skorður geta afleiðingar þess 

verið neikvæðar umfram þau réttindi sem frelsinu er ætlað að vernda. Má í raun segja að fá 

grundvallarréttindi séu háð eins miklum takmörkunum og tjáningar- og upplýsingafrelsið og 

réttlætast slíkar takmarkanir yfirleitt af réttindum annarra.355 Engu að síður er mjög mikilvægt 

að þessum takmörkunum sé beitt af mikilli varkárni og einungis sé gripið til þeirra ef nauðsyn 

krefur og að þær samrýmist markmiðum í lýðræðisþjóðfélagi.356 

                                                
351 Athugasemdir við 12. gr. (þágildandi 10. gr.) finnsku stjórnarskrárinnar. RP 309/1993 Motivering III/III rd. 
Aðgengilegt á 
http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+309/1993+MOTIVERING+III/III&base=errp&palveli
n=www.eduskunta.fi&f=WP&kieli=ru 
352 Sama heimild. 
353 Suksi, Markku, Finlands statsrätt. En sammanställning av material och tolkninger i anslutning till Finlands 
grundlag, bls. 165. 
354 Sama heimild, bls. 165. 
355 Björg Thorarensen, Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma, bls. 418. 
356 Arai, Yutaka, „Article 10: Freedom of Expression“. Í Harris, David; O’Boyle, Michael; Bates, Ed og 
Buckley, Carla (ritstj.), Law of the European Convention on Human Rights. New York 2009, bls. 444. 
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Í þessum kafla verður fjallað almennt um það hvort stjórnarskrárákvæði um tjáningar- og 

upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám innihaldi ákvæði sem veita heimild til 

takmörkunar á þessu frelsi. Nánar verður fjallað um hvaða skilyrði verður að uppfylla svo að 

heimilt sé að takmarka tjáningar- og upplýsingarfrelsi samkvæmt stjórnarskrárákvæðunum. 

Rúmsins vegna verður í þessari ritgerð ekki fjallað um almenna löggjöf innan norrænu 

ríkjanna sem kveður á um efnislegar takmarkanir á tjáningar- og upplýsingarfrelsinu. Hér 

verða einungis skoðuð þau skilyrði sem leiða má af stjórnarskrárákvæðunum. 

2.5.1. Hvaða skilyrði verður að uppfylla? 

Í 2. mgr. 10. gr. MSE er kveðið á um heimildir til takmörkunar á tjáningarfrelsinu. MDE 

hefur byggt á þeirri aðferðarfræði að takmarkanir séu aðeins heimilar að þremur skilyrðum 

uppfylltum, það er að lagaheimild þurfi að vera fyrir takmörkuninni, að hún þurfi að vera í 

þágu lögmæts markmiðs og hún að þurfi að vera talin nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi.357 

MDE hefur jafnframt kveðið á um að takmarkanirnar í 2. mgr. 10. gr. MSE beri að skýra 

þröngt og sýna verði fram á nauðsyn þeirra.358 

Ísland 

Í 3. mgr. 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar er kveðið á um heimildir til takmörkunar á 

tjáningarfrelsinu. Samkvæmt ákvæðinu má aðeins setja tjáningarfrelsinu skorður með lögum 

að uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem verður öll að uppfylla.359 Hér er kveðið á um 

aðstæður sem geta réttlætt að vikið sé til hliðar með lögum í grundvallarreglunni um 

tjáningarfrelsi.360 Löggjafinn hefur talið að það sé í raun mikilvægara að vernda þjóðaröryggi, 

til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs manna heldur en að 

óheft tjáningarfrelsi sé við lýði.361 Sams konar atriði eru talinn upp í 2. mgr. 10. gr. MSE en 

að nokkru leyti er gert ráð fyrir rýmri heimildum í MSE til frávika frá meginreglunni en gert 

er ráð fyrir í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar.362 Eins og nánar var fjallað um í kafla 1.2 í 

ritgerðinni þá sækir 73. gr. stjórnarskrárinnar fyrirmynd sína að miklu leyti til 10. gr. MSE og 

19. gr. SBSR. 

                                                
357 Arai, Yutaka, „Article 10: Freedom of Expression“. Í Harris, David; O’Boyle, Michael; Bates, Ed og 
Buckley, Carla (ritstj.), Law of the European Convention on Human Rights, bls. 444. 
358 Páll Þórhallsson, „Tjáningarfrelsi“, bls. 369 og dómur MDE í máli Feldek gegn Slóvakíu frá 12. júlí 2001, 
RJD 2001-VIII, mgr. 72. 
359 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 581. 
360 Alþingistíðindi, A-deild, 1994-1995, bls. 2104. 
361 Sama heimild, bls. 2105. 
362 Sama heimild, A-deild, 1994-1995, bls. 2105. Talið hefur verið að ef reynir á ofangreindan orðalagsmun fyrir 
dómstólum þá verði það orðalag sem veitir tjáningarfrelsinu betri vernd látinn ráða. Sjá nánar, Hörður 
Einarsson, Tjáningarfrelsi og skoðanafrelsi – sérstaklega í umræðum um almenn málefni, bls. 488. 
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Í 3. mgr. 73. gr. er kveðið á um að tjáningarfrelsinu verði aðeins settar skorður með lögum í 

þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæðis eða vegna réttinda 

eða mannorðs annarra enda teljast þær nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum. 

Takmarkanirnar eru settar fram með almennum hætti í ákvæðinu í stað þess að þær séu 

tilgreindar með sérgreindum hætti.363 Þetta hefur leitt til þess að talsvert álitamál er hvenær 

aðili er talinn fara gegn ákvæðinu og að heimilt sé að draga hann til ábyrgðar. Þetta eru helst 

mál sem varða það hvort takmörkun samrýmist lýðræðishefðum þá aðallega þar sem 

takmörkunin snýr að æruvernd manna.364 

Líkt og gert er ráð fyrir í 2. mgr. 10. gr. MSE verða þrjú skilyrði að vera uppfyllt svo að 

heimilt sé að setja tjáningarfrelsinu skorður.365 Í fyrsta lagi skilyrðið um að mælt sé fyrir um 

takmörkunina í lögum. Í þessu felst að almenningi verður að vera ljóst hvaða takmarkanir á 

tjáningarfrelsinu honum eru settar og þær mega ekki vera of almennar.366 Dæmi um þetta má 

sjá í Hrd. 2002.4166 sem varðaði skýringu á ákvæði 1. mgr. 95. gr. almennu 

hegningarlaganna nr. 19/1940 (hér eftir almenn hegningarlög). Í niðurstöðu Hæstaréttar segir 

nánar: 

Ákvæðið verður ekki skýrt án hliðsjónar af greindum mannréttindaákvæðum um tjáningarfrelsi 
og þeim viðhorfum sem þau endurspegla. Við skýringu á þeim ákvæðum verður ekki litið fram 
hjá því hvernig Mannréttindadómstóll Evrópu hefur skýrt ákvæði mannréttindasáttmálans. 
Verður nú að taka tillit til framagreindra sáttmála og löggjafar, sem af þeim hefur leitt, þegar 
ákvæði 1. mgr. 95. gr. hegningarlaganna er skýrt, svo sem þegar skýrð eru önnur 
æruverndarákvæði íslenskrar löggjafar. Verður verknaður ekki talinn heyra undir ákvæðið 
nema svo sé ótvírætt tekið fram í ákvæðinu sjálfu, sbr. 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar.  

Í öðru lagi má aðeins takmarka tjáningarfrelsið með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

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

tiltekið verða takmarkanirnar að stefna að ofangreindum lögmætum markmiðum. Aftur á 

móti er ekki talið að markmiðið í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar þurfi að vera nákvæmlega 

eins orðað og í lagaheimildinni. Hins vegar er mikilvægt að hægt sé að sýna fram á tengsl við 

stjórnarskrárákvæðið.367 Sem dæmi um slík lagafyrirmæli má nefna 1. mgr. 22. gr. almennra 

hegningarlaga sem kveður á um hvatningu til að fremja afbrot og 210. gr. sömu laga sem 

kveður meðal annars á um birtingu kláms.368 Í Hrd. 1990, 1103 var útvarpsstjóri Stöðvar 2 

                                                
363 Björg Thorarensen, Tjáningarfrelsið og bann við útbreiðslu kynþáttafordóma, bls. 419. 
364 Sama heimild, bls. 419. 
365 Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og fjölmiðlar, bls. 47. 
366 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 373 og Hörður Einarsson, Tjáningarfrelsi og 
fjölmiðlar, bls. 48. 
367 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 373-374. 
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dæmdur ábyrgur, sbr. 6. mgr. 35. gr. þágildandi útvarpslaga nr. 68/1985 fyrir sýningu á 

klámmynd í skilningi 2. mgr. 210. gr. almennra hegningalaga.  

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 649/2008 frá 30. apríl 2009 var ritstjóri tímarits ákærður fyrir 

áfengislagabrot með því að hafa birt auglýsingar um áfengi í tímariti og fylgiriti með því. 

Ekki var fallist á að bann við áfengisauglýsingum væri andstætt tjáningarfrelsisákvæði 

stjórnarskrárinnar. Í rökstuðningi Hæstaréttar segir nánar: 

Dómstólar hafa margsinnis slegið föstu að auglýsingar njóti verndar tjáningarfrelsisákvæðis 73. 
gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 11. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 og 
tjáningarfrelsisákvæðis 10. gr. mannréttinda-sáttmála Evrópu, sem lögtekinn var hér á landi 
með lögum nr. 62/1994. Samkvæmt 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar má aðeins setja 
tjáningarfrelsinu skorður með lögum, við tilteknar þar tilgreindar aðstæður. Hafa dómstólar 
jafnframt slegið föstu að þau rök sem búi að baki 20. gr. áfengislaga, eigi sér efnislega stoð í 3. 
mgr. 73. gr. stjórnar-skrárinnar og 2. mgr. 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Hafi 
löggjafinn metið auglýsingabann áfengis nauðsynlegt og ítrekað það mat eftir að núgildandi 
tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar hafi verið sett. 

Í þriðja lagi er það skilyrði takmarkana að þær teljist nauðsynlegar og samrýmist 

lýðræðishefðum. Mat á þessu getur verið flókið, sérstaklega í dómsmálum þar sem leitast er 

við að finna hæfilegt jafnvægi milli tveggja stjórnarskrárverndaðra réttinda – til dæmis 

tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs.369  

Þá liggur yfirleitt fyrir að sú takmörkun tjáningarfrelsis sem á reynir byggist á lögum auk þess 
sem hún þjónar einu þeirra markmiða sem getið er í 3. mgr. 73. gr. Niðurstaðan ræðst þá af því 
hvort takmörkunin telst nauðsynleg og samræmist lýðræðishefðum. Stjórnarskráin ein og sér 
svarar auðvitað ekki með neinum skýrum hætti hvað teljist nauðsynlegt í þessum efnum.370 

Varðandi beitingu á 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar þá gengur prófun Hæstaréttar stundum 

skemur en Mannréttindadómstólsins.371 Í þessu samhengi má til dæmis nefna Hrd. 2002. 

1485. Í dómsmálinu þurfti að meta hvort gengi framar, tjáningarfrelsi ákærða eða réttur 

manna til þess að þurfa ekki að þola árásir vegna þjóðernis þeirra, litarháttar eða kynþáttar. 

Málsatvik voru þau að H var ákærður fyrir brot gegn 233. gr. a almennra hegningarlaga fyrir 

að hafa með tilteknum ummælum í viðtali í dagblaði opinberlega ráðist með háði, rógi og 

smánun á hóp ónafngreindra manna vegna þjóðernis, litarháttar og kynþáttar þeirra. Í 

rökstuðningi Hæstaréttar segir nánar: 

Enda þótt ekki verði fullyrt að orðið negri sé út af fyrir sig niðrandi í íslensku máli verður, 
þegar dagblaðsviðtalið er lesið í heild og ummæli ákærða virt í því samhengi, að telja að með 
þeim sé leitast við að upphefja hvíta menn á kostnað manna af öðrum litarhætti með háði, rógi 

                                                
369 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 377 og Eiríkur Jónsson, „Hinn kennilegi 
grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 109. 
370 Eiríkur Jónsson, „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 109. 
371 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 378. 
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og smánun. Ummæli ákærða fela því í sér háttsemi sem fellur skýrlega að verknaðarlýsingu 
233. gr. a almennra hegningarlaga. Lagaákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir kynþáttamisrétti 
og kynþáttahatur og er markmið þess því lögmætt og þær skorður sem það setur tjáningarfrelsi 
nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum. [Leturbreyting höfundar.] 

Danmörk 

Í 77. gr. dönsku grundvallarlaganna kveður á um rétt manna til að láta í ljós hugsanir sínar. 

Hins vegar er áskilið í ákvæðinu að þó verði maður að ábyrgjast þær fyrir dómi. Samkvæmt 

þessu er ekki hægt að tjá hugsanir sínar ábyrgðarlaust. Slíkri ábyrgð verður aftur á móti 

aðeins komið fram fyrir dómi og getur ábyrgðin annað hvort verið í formi refsiábyrgðar eða 

skaðabótaábyrgðar en stjórnarskrárákvæðið gerir engan greinarmun á þessu.372 Það er alveg 

klárt að ákvæðið eitt og sér verndar formlegt tjáningarfrelsi. Hins vegar er löggjafanum ekki 

settar neinar takmarkanir varðandi hvaða tjáning skuli vera talin refsiverð. Hér reynir því á 

hversu langt hin efnislega vernd tjáningarfrelsis nær.373 Í 77. gr. grundvallarlaganna eru ekki 

sérstaklega tilgreind þau skilyrði sem heimila takmarkanir á tjáningarfrelsinu en byggt hefur 

verið á ákveðnum venjum.374 Þar sem í ákvæðinu er ekki tekið fram undir hvaða 

kringumstæðum geti reynt á slíka ábyrgð, hefur löggjafinn að mestu leyti haft frjálsar hendur 

varðandi það að setja ákveðin skilyrði fyrir henni og um ábyrgðina sjálfa.375 Vegna þessa var 

túlkun um umfang verndar á efnislegu tjáningarfrelsi í 77. gr. grundvallarlaganna talsvert 

álitaefni. Í þessu samhengi má nefna að lagaprófessorinn Alf Ross taldi að í 77. gr. 

grundvallarlagana fælist einungis formleg vernd og gagnrýndi harðlega þá afstöðu danskra 

fræðimanna sem töldu að í ákvæðinu fælist einnig efnisleg vernd.376 Peter Germer hefur verið 

á er þeirri skoðun að tjáningarfrelsisákvæðið verndi ekki aðeins hið formlega tjáningarfrelsi 

heldur að ákveðnu leyti líka efnislegt tjáningarfrelsi.377 Af nýlegri fræðikenningum um 

stjórnskipunarrétt eru danskir fræðimenn farnir að vera sammála um að grundvallarlögin 

verndi einnig efnislegt tjáningarfrelsi.378 Í þessu samhengi ber einnig að nefna að í 2. mgr. 10. 

gr. MSE er að finna upptalningu á efnislegum takmörkunum á tjáningarfrelsinu og þar sem 

MSE hefur verið innleiddur í danskan rétt379 þá eru þessar takmarkanir leiðandi varðandi 

                                                
372 Zahle, Dansk forfatningsret 3. Menneske rettigheder, bls. 81-82. 
373 Jensen, Jørgen Albæk, „Artikel 77“, bls. 439. 
374 Frøbert, Massemediernes frihed og ansvar, bls. 23. 
375 Jensen, Jørgen Albæk, „Artikel 77“, bls. 442-443. 
376 Sjá nánar, U.1973B.201, Alf Ross, Om ytringsfrihed og grundlovsfortolkning. 
377 Germer, Statsforfatningsret 4. utgave, bls. 343. Alf Ross gagnrýndi á sínum tíma harðlega þessa túlkun Peter 
Germers á 77. gr. grundvallarlaganna. Sjá, U.1973B.201, Alf Ross, Om ytringsfrihed og grundlovsfortolkning. 
378 Henrik Zahle telur að réttarþróunin sé sú að aðgreining formlegs og efnislegs tjáningarfrelsis sé á 
undanhaldi. Sjá nánar, Zahle, Dansk forfatningsret 3, bls. 74-75. 
379 Sjá nánari umfjöllun um áhrif 10. gr. MSE í dönskum rétti í kafla 1.3 í ritgerðinni. 
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túlkun á 77. gr. grundvallarlaganna.380 Framangreint hefur verið staðfest í dómum Hæstaréttar 

Danmerkur, samanber UfR 1994.988 og UfR 1997.259. Því hefur hins vegar verið haldið 

fram að í raun megi deila um að hve miklu leyti vernd 10. gr. MSE sé rýmri en 77. gr. 

grundvallarlaganna þar sem takmörkunarheimildirnar eru svo vítt afmarkaðar í 2. mgr. 10. gr. 

MSE að þær í raun gefi löggjafarvaldinu frelsi til þess að túlka það sem hvað felst í þessum 

takmörkunum.381 

Noregur 

Í öðrum málslið 2. mgr. 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar kemur fram að einstaklingur 

verður ekki látinn sæta ábyrgð á tjáningu sinni nema að sérstaklega sé getið um það í lögum. 

Þetta þýðir að allar undantekningar um ábyrgð einstaklings á tjáningu eða miðlunar 

upplýsinga eða hugmynda verði að koma fram í lögum til þess að hann hugsanlega þyrfti að 

svara til saka.382 Jafnframt eru gerð fyrirmæli um að þær takmörkunarheimildir sem kveðið er 

á um í almennum lögum verði að eiga sér stoð í þeim grunnrökum sem koma fram í 

ákvæðinu, það er leit að sannleikanum, virku lýðræði og frjálsri skoðanamyndun.383 Ákvæðið 

gerir kröfu um að lög, sem kveða á um að heimildir til takmarkana á tjáningarfrelsinu, verði 

að vera skýr og aðeins sé heimilt að skerða tjáningarfrelsi í tilvikum þar sem þungbær rök 

liggja til grundvallar.384 Tilgangurinn með þessu ákvæði er að undirstrika að vissar 

takmarkanir séu á tjáningarfrelsinu – einnig hvað varðar pólitíska tjáningu.385 Með þessu 

fyrirkomulagi leitast við að eyða þeirri réttaróvissu hvenær aðila er gert að sæta ábyrgð fyrir 

ummæli sín.386 

Svíþjóð 

Í 1. mgr. 20. gr. í 2. kafla stjórnskipunarlaganna í sænsku stjórnarskránni kemur fram að 

heimilt sé að takmarka tjáningar- og upplýsingafrelsi að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Skilyrðin, sem koma fram í 21. gr. laganna, eru í fyrsta lagi að takmarkanirnar þjóni 

ákveðnum tilgangi sem er ásættanlegur í lýðræðisþjóðfélagi. Í öðru lagi þarf að gæta 

meðalhófs við allar slíkar takmarkanir og mega þær ekki ógna skoðanafrelsinu sem einni af 
                                                
380 Jensen, Jørgen Albæk, „Artikel 77“, bls. 440. 
381 Sama heimild, bls. 440. 
382 Í ákvæðinu segir: „Det retslige Ansvar bör være foreskrevet i Lov.“ 
383 Fliflet, Grunnloven. Kommentarutgave, bls. 430 og Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 42. 
384 Sama heimild, bls. 432. 
385 Sama heimild, bls. 431. 
386 Í þessu samhengi er athyglisvert að nefna Dómur MDE í máli TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti gegn 
Noregi frá 11. desember 2008 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að inngrip stjórnvalda varðandi póitískar 
auglýsingar hafi ekki verið sýnt fram nauðsyn þess í lýðræðisþjóðfélgi. Takmörkun norskra laga var því talinn 
ganga of langt. 
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undirstöðum lýðræðis. Í þriðja lagi mega takmarkanirnar ekki vera byggðar á mismunun á 

stjórnmálalegum, trúarlegum, menningarlegum eða öðrum þess háttar skoðunum. 

Finnland 

Samkvæmt finnsku stjórnarskránni er heimilt að setja tjáningarfrelsinu skorður. Hins vegar er 

gerð sú krafa í 1. mgr. 12. gr. stjórnarskrárinnar að slíkar takmarkanir á tjáningar- og 

upplýsingafrelsi verða að vera tilgreindar í lögum.387 Í finnskum rétti er hins vegar talið að 

takmarkanir á grundvallarréttindum verði hins vegar að standast ákveðnar 

viðmiðunarreglur.388 Í fyrsta lagi þarf takmörkunin að vera nákvæm og vel skilgreind. Í öðru 

lagi þarf hún að teljast nauðsynleg með tilliti til almannahagsmuna. Í þriðja lagi verður að 

gæta meðalhófs. Í fjórða lagi má lagaheimildin ekki leiða af sér takmörkun sem fer algjörlega 

á móts við kjarna réttindindanna sem stjórnarskrárákvæðinu er ætlað að vernda og síðast en 

ekki síst má takmörkunin ekki leiða til mismununar.389  

Af framansögðu er ljóst að norrænu stjórnarskrárákvæðin veita heimild til að setja tjáningar- 

og upplýsingafrelsinu ákveðnar skorður. Skilyrði fyrir slíkum takmörkunum koma hins vegar 

fram með mismunandi hætti í ákvæðunum. Til dæmis er í 3. mgr. 73. gr. íslensku 

stjórnarskrárinnar og í 1. mgr. 20. gr. í 2. kafla sænsku stjórnskipunarlaganna settur ákveðinn 

rammi og verða þau skilyrði sem þar eru talin, öll að vera uppfyllt svo heimilt sé að setja 

frelsinu skorður. Í 77. gr. dönsku grundvallarlaganna segir að menn verði að ábyrgjast 

hugsanir sínar fyrir dómi. Ekki eru skilyrði þess sérstaklega tilgreind, en eins og kemur fram í 

kaflanum þá hefur verið byggt ákveðnum venjum. Í norska og finnska 

stjórnarskrárákvæðunum er kveðið á um að takmarkanir á tjáningarfrelsinu verði að vera 

tilgreindar í lögum. Hins vegar er gerð krafa um að slíkar reglur þurfi að vera nákvæmar og 

vel skilgreindar. 

2.6. Jákvæðar skyldur stjórnvalda – upplýst umræða 

Hér verður fjallað um hvort kveðið sé á um jákvæðar skyldur stjórnvalda til að stuðla að 

upplýstri umræðu í norrænu stjórnarskráákvæðunum um tjáningar- og upplýsingafrelsi. 

Ákvæði um tjáningar- og upplýsingarfrelsi hafa fyrst og fremst verið talin fela í sér neikvæð 

réttindi, það er að þau tryggja almenningi vernd gegn hvers konar inngripi stjórnvalda í frelsi 

                                                
387 Suksi, Markku, Finlands statsrätt. En sammanställning av material och tolkninger i anslutning till Finlands 
grundlag, bls. 165. 
388 Illman, Mika, Hets mot folkgrupp, bls. 171. 
389 Sama heimild, bls. 171. 



	  
	  

66	  
	  

þeirra.390 Inntak regla um mannréttindi hafa hins vegar tekið talsverðum breytingum síðustu 

áratugi og er nú talið að þau feli einnig í sér rétt manna til efnahagslegs og félagslegs öryggis 

og viðunandi lífsskilyrða.391 Samkvæmt þessu er lögð athafnaskylda á stjórnvöld til að 

tryggja almenningi slík réttindi með ýmsum ráðstöfunum og aðgerðum.392 Í kjölfarið hafa 

sum ríki í seinni tíð farið þá leið í stjórnarskrá sinni að kveða á um athafnaskyldu stjórnvalda, 

meðal annars varðandi réttindi sem áður voru einungis talin fela í sér neikvæð réttindi, til að 

mynda varðandi tjáningarfrelsi.393 

Þær alþjóðlegu skuldbindingar, sem norrænu ríkin eru bundin af, kveða ekki beint á um 

jákvæða athafnaskyldu ríkja um að þau tryggi opna og upplýsta umræðu.394 Hins vegar hefur 

verið talið að af 1. mgr. 10. gr. MSE og 2. mgr. 19. gr. SBSR megi leiða jákvæða skyldu 

stjórnvalda til að byggja upp innviði samfélagsins þannig að þeir stuðli að opinni og upplýstri 

umræðu.395  

Í þessu samhengi má nefna að í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla er 

talið að leiða megi af 10. gr. MSE vissar skyldur fyrir ríkið til að vernda fjölræði og 

fjölbreytni fjölmiðla. Í skýrslunni kemur fram að íslenska ríkinu beri, á grundvelli 10. gr. 

MSE, að grípa inn í ef aðstæður á fjölmiðlamarkaði séu ekki með þeim hætti að pólitísk og 

menningarleg fjölbreytni sé tryggð. Samkvæmt skýrslunni er sú ályktun dregin að þessi 

skylda leiði jafnframt af ákvæðum 73. gr. stjórnarskrárinnar.396 

Í norrænu stjórnarskrárákvæðunum um tjáningar- og upplýsingafrelsi er ekki kveðið á um 

skyldu stjórnvalda til að stuðla tjáningarfrelsi borgaranna að undanskilinni 6. mgr. 100. gr. 

norsku stjórnarskrárinnar. Samkvæmt ákvæðinu skulu stjórnvöld stuðla að opinni og 

upplýstri umræðu í þjóðfélaginu. Má segja að hér sé í raun um yfirlýsingu um pólitísk 

markmið að ræða fremur en lagalega kvöð.397 Gerð er krafa um að stjórnvöld taki virkan þátt 

í því að stuðla að auknu tjáningarfrelsi og að innviðir samfélagsins séu með þeim hætti að 

                                                
390 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 36. 
391 Sama heimild, bls. 36. 
392 Sama heimild, bls. 36. 
393 Samanber 6. mgr. 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar sem er svohljóðandi: „Det paaligger Statens 
Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.“ 
394 Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 149. Hér kemur fram að Noregur ekki 
bundin neinum alþjóðlegum skuldbindingum sem kveða á um jákvæða athafnaskyldu á ríki um að að byggja 
upp innviði samfélgsins þannig að þeir tryggi opna og upplýsta umræðu. Þar sem Norðurlöndin eru bundin 
sömu alþjóðaskuldbindingum sem varðar tjáningarfrelsi, er gengið út frá því að sama gildi um þau. 
395 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 149. 
396 Sjá skýrslu menntamálaráðherra um íslenska fjölmiða frá apríl 2005 sem birt er á heimasíðu ráðuneytisins, 
http://www.menntamalaraduneyti.is. [Sótt á vefinn 04.04.2011.] 
397 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 34. 
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almenningur hafi greiðan aðgang að útvarpi og opinberum stofnunum til þess að geta verið 

þátttakendur í opinni og upplýstri umræðu.398 Þetta er talið vera í samræmi við þau grunnrök 

sem 100. gr. stjórnarskrárinnar er leidd af, það er leit að sannleikanum, virku lýðræði og 

frjálsri skoðanamyndun.399 Með síðastnefnda atriðinu er átt við að einstaklingi verði að vera 

tryggt sjálfstæði til þess taka þátt í opnu og upplýstu samfélagi og hafa rúm til þess að mynda 

sér eigin skoðanir.  

3. NIÐURSTÖÐUR OG LOKAORÐ 

Í inngangi var að því stefnt að að draga upp mynd af þeim greinarmun sem fyrir hendi er á 

ákvæðum um tjáningar- og upplýsingafrelsi í norrænum stjórnarskrám. Í því skyni var 

megináhersla lögð á samanburð þeirrar verndar sem fyrrnefnd stjórnarskrárákvæði veita með 

tilliti til þeirra sjónarmiða sem búa að baki verndinni. 

Í umfjöllun um sögu og uppruna ákvæðanna í fyrsta hluta kom fram að gömlu 

prentfrelsisákvæðin í stjórnarskrám Norðurlanda voru undir miklum áhrifum frá frönsku 

mannréttindayfirlýsingunni frá 1789. Einnig kom fram að umrædd ákvæði hafa öll verið tekin 

til endurskoðunar frá því að þeim var fyrst komið í stjórnarskrá. Stjórnarskrárákvæðin eru 

hins vegar misgömul og kemur sá aldursmunur glöggt í ljós þegar þau eru borin saman. 

Þannig hefur danska stjórnarskrárákvæðið (sem er frá árinu 1953) að geyma fremur fábrotið 

tjáningarfrelsisákvæði en ákvæði sænsku stjórnarskrárinnar kveða í mörgum greinum ítarlega 

á um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis. Í lok fyrsta hluta var fjallað um helstu 

alþjóðaskuldbindingar norrænu ríkjanna sem tengjast tjáningar- og upplýsingafrelsi. Þar kom 

fram að alþjóðlegar skuldbindingar hafa haft mikil áhrif á stjórnskipulega vernd tjáningar- og 

upplýsingafrelsis í norrænum rétti. Nýleg stjórnarskrárákvæði Finnlands, Noregs og Íslands 

hafa öll haft 10. gr. MSE og 19. gr. SBSR að fyrirmynd bæði að efni og uppsetningu 

ákvæðanna.  

Í öðrum hluta ritgerðarinnar voru ákveðin viðfangsefni sem felast í gildissviði 

stjórnarskrárákvæðanna tekin til sérstakrar umfjöllunar og gerður var samanburður á 

ákvæðunum og þeirri vernd sem af þeim leiðir. 

Eins og fjallað var um í kafla 2.1 þá ríkir skoðanafrelsi á öllum Norðurlöndunum og er 

almenningi frjálst að tjá sig og tjá sig ekki um hugmyndir sínar, skoðanir og tilfinningar og 

                                                
398 Innst.S. nr. 270 (2003-2004), bls. 61 og NOU 1999: 27 bls. 249 
399 St.meld. nr. 26 (2003-2004), bls. 153. 
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óheimilt er að þvinga mann sérstaklega til þess að aðhyllast einhverja ákveðna skoðun. Hins 

vegar er mismuandi hversu skýrt er kveðið á um skoðanafrelsið í stjórnarskrárákvæðunum, til 

að mynda kemur skoðanafrelsið ekki fyrir með berum orðum í 77. gr. dönsku 

grundvallarlaganna en skoðanafrelsinu eru gerð greinargóð skil í sænsku stjórnarskránni. Í 

ljós kom að árétting í 1. mgr. 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar um vernd skoðanafrelsis er til 

góðs enda getur sannfæring manna snúist um margt annað en trúarsannfæringu. 

Eins og kemur fram í kafla 2.2 er réttur manna til að láta í ljós hugsanir sínar almennt 

verndaður á Norðurlöndum án tillits til tjáningarmáta. Hins vegar er ákveðinn greinarmunur á 

því hvernig tjáning er tilgreind í stjórnarskrárákvæðunum. Í sænsku stjórnarskránni eru 

tjáskiptahættir tilgreindir nokkuð nákvæmlega í prentfrelsistilskipuninni og 

grundvallarlögunum um tjáningarfrelsi. Í danska ákvæðinu er kveðið á um að hver maður eigi 

rétt á því að láta í ljós hugsanir sínar á prenti, í riti og í mæltu máli en þrátt fyrir þetta hefur 

danska ákvæðið verið túlkað á þann veg að það nái til allra tjáskiptahátta. Í íslensku, norsku 

og finnsku stjórnarskrárákvæðunum, sem og ákvæði sænsku stjórnskipunarlaganna, er tjáning 

ekki bundin við ákveðinn tjáningarhátt. Einnig kemur í ljós að einstaklingum getur verið 

fyrirmunað að njóta tjáningarfrelsis séu þeir einhverra hluta vegna samkvæmt lögum undir 

forræði annarra. 

Þá kom fram í kafla 2.2 að innihald tjáningar getur haft áhrif á umfang verndar 

tjáningarfrelsis. Í kaflanum var sjónum sérstaklega beint að pólitískri tjáningu en samkvæmt 

samanburðinum nýtur pólitísk tjáning mjög ríkrar verndar í 100. gr. norsku stjórnarskrárinnar. 

Þá má leiða aukna vernd pólitískrar tjáningar af 1. mgr. 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar. 

Niðurstaða höfundar er samt sem áður sú að þrátt fyrir að pólitísk tjáning sé ekki skilgreind í 

73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar megi leiða af dómaframkvæmd að vernd tjáningarfelsis í 

pólitískri umræðu sé rýmri en vernd almennrar tjáningar og að þátttakendur í slíkri umræðu 

þurfi frekar en aðrir að þola harða gagnrýni. 

Þá leiddi skoðun á upplýsingafrelsinu í kafla 2.3 til þess að skilgreining á slíku frelsi kemur 

ekki fyrir berum orðum í öllum stjórnarskrárákvæðunum, til dæmis ekki í íslenska og danska 

ákvæðinu. Hins vegar má ganga út frá því að slíkt frelsi njóti verndar, sbr. túlkun dómstóla. 

Eins og fram kom í kafla 2.3.1 þá er rétturinn til upplýsinga lögfestur í 6. mgr. 100. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 12. gr. finnsku stjórnarskrárinnar. Slíkan rétt má aðeins 

takmarka ef skýrt er kveðið á um nauðsyn þess í lögum. Sænska stjórnarskráin fjallar á mjög 
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ítarlegan hátt um upplýsingarétt almennings í 2. kafla prentfrelsistilskipunarinnar. Einungis er 

kveðið á um rétt almennings til upplýsinga í íslenskum og dönskum rétti í almennum lögum. 

Í kafla 2.4 var fjallað um bann við ritskoðun og sambærilegum tálmunum. Kom í ljós að 

kveðið er á um undantekningar frá þessari grundvallarreglu í norsku, sænsku og finnsku 

tjáningarfrelsisákvæðunum. Þessar undantekningar eru þó mjög skýrt afmarkaðar og eru 

aðeins heimilar með stoð í lögum. Ætla má að eðlilegt væri að slíkar heimildir til 

undantekninga kæmu einnig fram í íslensku stjórnarskránni þar sem hér á landi eru nú þegar í 

gildi slíkar undantekningar, sbr. lög nr. 62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að 

kvikmyndum og tölvuleikjum. Einnig kom í ljós að heimilt er að leyfisbinda starfsemi á borð 

við útvarpsrekstur, kvikmyndasýningar og myndbandaleigur að því marki að hægt sé að 

réttlæta hana á grundvelli tæknilegra þátta. 

Fjallað var um heimildir til að skerða tjáningarfrelsið í kafla 2.5 Þar kom fram að 3. mgr. 73. 

gr. íslensku stjórnarskrárinnar og 1. mgr. 20. gr. í 2. kafla sænsku stjórnskipunarlaganna setja 

ákveðinn ramma utan um þau skilyrði sem verður að uppfylla til að slík skerðing sé heimil. 

77. gr. dönsku grundvallarlaganna tilgreinir slík skilyrði ekki sérstaklega en, eins og kom 

fram í kaflanum, byggjast þau á ákveðnum venjum varðandi efnislega skerðingu. Í norsku og 

finnsku stjórnarskrárákvæðunum er kveðið á um að takmarkanir á tjáningarfrelsinu verði að 

vera tilgreindar í lögum. Jafnframt er gerð sú krafa um að slíkar reglur þurfi að vera 

nákvæmar og vel skilgreindar. 

Helstu niðurstöður eru að vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis í norrænum stjórnarskrám 

byggir að miklu leyti á sömu sjónarmiðum. Verndin er þó útlistuð á misítarlegan hátt í 

ákvæðunum. Má þar nefna að sænska stjórnarskráin kveður á um mjög ítarlega vernd enda er 

fjallað um slíka vernd í þremur af fjórum grundvallartextum hennar. Íslensku og dönsku 

stjórnarskrárnar eru á hinn bóginn mun einfaldari varðandi ákvæði um tjáningar- og 

upplýsingarfrelsi. Túlkun dómstóla gefur þó vísbendingu um að þrátt fyrir þennan mun sé 

verndin sem af ákvæðunum leiðir svipuð milli landa. Einnig sker norska stjórnarskrárákvæðið 

sig úr að því leyti að það er eina ákvæðið sem leggur jákvæða skyldu á stjórnvöld til að stuðla 

að opinni og upplýstri umræðu í þjóðfélaginu. 

Í því umróti sem nú er í íslensku þjóðfélagi er líklegt að stjórnarskráin verði endurskoðuð að 

hluta og sett hefur verið á fót stjórnlagaráð í því skyni. Miðað við það sem fram hefur komið í 

þessari ritgerð er ljóst að vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis er ekki útlistuð jafn ítarlega í 

íslensku stjórnarskránni og í stjórnarskrám sumum Norðurlandanna. Þó svo að ávallt megi 
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deila um hversu nákvæm og ítarleg ákvæði eiga heima í stjórnarskrám má ætla að útlista 

mætti ýmsa þætti á skýrari hátt í íslensku stjórnarskránni. Til dæmis er ljóst að æskilegt væri 

að kveðið yrði á um upplýsingafrelsið í stjórnarskránni. Hvað sem endurskoðun 

stjórnarskrárinnar líður er ljóst að stjórnarskrár Norðurlandanna byggja á sömu sjónarmiðum 

og hefð og er í því samhengi eðlilegt að fylgjast með og rannsaka þær breytingar sem hin 

löndin hafa gert á sínum stjórnarskrám í gegnum tíðina áður en lagst er í umfangsmiklar 

stjórnarskrárbreytingar hér á landi.  
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