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Umsögn Vantrúar um frumvarp til breytinga á lögum nr. 19/1940, þingskjal 821 - mál 475.

Félagið Vantrú styður öll frumvörp sem stuðla að fullu tjáningar- og trúfrelsi á Íslandi. 
Þess vegna styður félagið frumvarpið eindregið. Sérstök lög um guðlast eru beinlínis 
vandræðaleg fyrir lýðræðisríki sem samþykkt hefur mannréttindasáttmála Sameinuðu 
Þjóðana og vafasamt verður að teljast að mannréttindadómstóll Evrópu myndi dæma 
ríkinu í hag í guðlastsmáli.

Félagið telur ákvæði 233. greinar hegningarlaga um hatursáróður gegn hópi manna, 
meðal annars vegna trúarbragða, veita trúuðum nægilega vernd. Félagið vill auk þess 
vekja athygli á því að óeðlilegt er að í þeirri grein sé trúarskoðunum veitt meiri vernd en 
annars konar skoðunum, til dæmis stjórnmálaskoðunum.

Einnig viljum við benda á tvö álit frá alþjóðlegum sérfræðinefndum á sviði mannréttinda, 
en afnám 125. greinarinnar er í samræmi við þau bæði.

1. Álit Mannréttindanefndar Sameinuðu Þjóðanna
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34.doc)

Í nýlegu áliti um túlkun tjáningarfrelsisákvæðis sáttmálans um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi komst Mannréttindanefnd Sameinuðu Þjóðanna að þeirri 
niðurstöðu að guðlastsákvæði á borð við það íslenska stæðist ekki kröfur sáttmálans:

48. Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, 
including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the 
specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant.
Such prohibitions must also comply with the strict requirements of article 19, 
paragraph 3, as well as such articles as 2, 5, 17, 18 and 26. Thus, for instance, it 
would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against 
one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or 
religious believers over non-believers. Nor would it be permissible for such 
prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or 
commentary on religious doctrine and tenets of faith.

Undantekningatilfellið í 2. mgr. 20. gr., sem nefndin minnist á, fjallar einmitt um 
hatursáróður.

Þess má geta að Alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hefur 
verið fullgiltur af Íslands hálfu og ákvæði hans lögfest hér á landi með lögum nr. 10/1979.

2. Skýrsla Feneyjarnefndar Evrópuráðsins um guðlastslög 
(http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282008%29026-e)

Feneyjarnefnd Evrópuráðsins gaf árið 2008 út ítarlega skýrslu um guðlastslög og komst 
að þeirri niðurstöðu að afnema ætti guðlastslög, en að hatursáróður ætti hins vegar að 
vera bannaður:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR-C-GC-34.doc
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282008%29026-e


89. As concerns the question of whether or not there is a need for specific 
supplementary legislation in the area of blasphemy, religious insult and incitement 
to religious hatred, the Commission finds:

a) That incitement to hatred, including religious hatred, should be the object of 
criminal sanctions as is the case in almost all European States, with the only 
exceptions of Andorra and San Marino. The latter two States should criminalise 
incitement to hatred, including religious hatred. In the Commission’s view, it would 
be appropriate to introduce an explicit requirement of intention or recklessness, 
which only few States provide for.

b) That it is neither necessary nor desirable to create an offence of religious insult 
(that is, insult to religious feelings) simpliciter, without the element of incitement to 
hatred as an essential component.

c) That the offence of blasphemy should be abolished (which is already the case 
in most European States) and should not be reintroduced.
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