
Allsherjar- og menntamálnefnd Alþingis 
b.t. nefndasviðs Alþingis.

Reykjavík, 21. febrúar 2015

Efni: Athugasemdir Kaþólsku kirkjunnar á íslandi við Þingskjal 821 -  475. mál á 144. löggjafarþingi 
2014-2015.

Kaþólsku kirkjunni á íslandi barst þann 6. febrúar sl., í netskeyti til umsagnar frá nefndarsviði Alþingis, 
mál nr. 475 er lýtur að brottnámi 125. gr. almennra hegningarlaga. Kaþólska kirkjan á íslandi vill nota 
tækifærið til að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri við þingmál nr. 475.

í upphafi skal áréttað að Kaþólska kirkjan á íslandi hefur og í störfum og skoðunum sínum í heiðri 
grundvallarmannréttindi manna mun heiðra þau í framtíðinni, enda samsvara þau sér í megin- 
kennisetningum gervallrar Kaþólsku kirkjunnar. Virðir kirkjan þannig tjáningarfrelsið og frelsi manna.

Engu að síður er afstaða Kaþólsku kirkjunnar til 125. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari 
breytingum, sú að ekki sé ástæða til að fella umrædda lagagrein úr gildi. Helgast sú afstaða Kaþólsku 
kirkjunnar á íslandi einkum af því að tjáningarfrelsi telst til einna af grundvallarmannréttindum og er 
m.a. verndað af 72. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins íslands nr. 33/1944, með síðari breytingum. 
Tjáningarfrelsið er þó ekki án takmarkana, samanber m.a. 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins 
íslands, sbr. m.a. umrædda 125. gr. og 233. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með síðari 
breytingu. Tjáningarfrelsi takmarkast við æru og mannorð manna. Tjáningarfrelsinu fylgir jafnframt 
ábyrgð með þeim hætti að sá sem tjáir sig ber einnig ábyrgð á þeirri tjáningu sinni, bæði refsiábyrgð og 
skaðabótaábyrgð. Hér þarf einnig að líta til þess að önnur grundvallarmannréttindi er trúfrelsi manna, 
sem er varið m.a. af 63. gr. og 64. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins íslands. í lífi trúaðra manna er trúin og 
guðsmynd hans veigamikill þáttur af tilveru og sjálfsmynd hans og æru, sem löggjafanum ber að vernda. 
Leiði tjáningarfrelsi til þess að óheft megi smána sjálfsmynd trúaðs einstaklings þá er í raun á sama tíma 
verið að grafa undan trúfrelsi manna sem einstaklinga og hóps. En það leiðir aftur til þess að ótakmarkað 
og óheft tjáningarfrelsi án ábyrgðar og án eðlilegra samfélagslegra takmarkana getur leitt til andlegs 
ofbeldis gagnvart einstaklingi eða hópi manna. Kaþólska kirkjan á íslandi hvorki getur né mun samþykkja 
að opnað sé á þann möguleika að unnt sé að beita einstaklinga og eða hóp einstaklinga andlegu ofbeldi.

Ákvæði núgildandi 125. gr. hegningarlaga er að mörgu leyti samrætt ákvæði 233. gr. a. sömu laga, og 
þótt 125. gr. hegningarlaganna sé eldri að stofni til þá hefur það í grunninn sama tilgang og 233. gr. a. 
sömu laga. Hér er verið að vernda einstaklinginn og hóp manna gagnvart opinberri smán, og helgast þessi 
skilningur m.a. af því að það eru ávallt einstaklingar sem eru hluti af trúfélagi og með því að smána eða 
hæðast að trúfélagi þá er í raun verið að hæðast að og smána þá einstaklinga sem tilheyra því félagi. 
Verði 125. gr. almennra hegningarlaga afnumin þá er í raun verið að opna á að beita megi 
safnaðarmeðlimi trúfélags opinberri smán þeim til háðs og minnkunar. Það er ekki markmið



tjáningarfrelsisins að það sé svo víðtækt að særa og smána megi aðra einstaklinga og það sem þeim er 
heilagt.

Þá er og til þess að horfa að ákvæði 125. gr. almennra hegningarlaga hefur hingað til ekki náð að hafa 
hamlandi áhrif á samfélagið, svo vitnað sé í texta greinargerðar með frumvarpi þessu.

Að lokum verður að líta til þess að oft á tíðum er vandratað meðalhófið milli réttmætrar ádeilu, kerskni 
og kímni og rætinnar smánar. íslenskt samfélag hefur hingað til getað fetað þetta einstigi án vandræða 
og því verður ekki séð að ákvæði 125. gr. almennra hegningarlega muni leiða til þess að hefta eðlilegt 
tjáningarfrelsi manna. Því líkt og felst í orðum skáldsins, þá skal hafa aðgát í nærveru sálar. Það er 
grundvallarstef í að byggja vænlegt samfélag manna hér á landi.

Með hliðsjón af ofangreindu þá er það skoðun Kaþólsku kirkjunnar á íslandi að ekki sé tilefni til að fella 
núgildandi ákvæði 125. gr. almennra hegningarlaga úrgildi.
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