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IMMI, alþjóðleg stofnun um upplýsinga- og tjáningarfrelsi, fagnar því að fram er komið frumvarp 
um breytingu á hegningarlögum nr. 19/1940 - nánar tiltekið brottfall 125. gr. sem er svo hljóðandi:

„Hver, sem opinberlega dregur dár að eða smánar trúarkenningar eða guðsdýrkun löglegs 
trúarbragðafélags, sem er hér á landi, skal sæta sektum eða fangelsi allt að 3 mánuðum. Mál skal 
ekki höfða, nema að fyrirlagi saksóknara.“

Þótt kærur vegna brota á þessari grein séu vissulega afar sjaldgæfar ganga þessi lög í berhögg við 
tjáningarfrelsi og mannréttindasjónarmið.
Ákvæðið er tímaskekkja í íslensku nútímasamfélagi, sem ber að fella úr gildi. Afar mikilvægt er að 
fólk geti tjáð sig í frjálsu lýðræðissamfélagi án ótta við að sæta sektum eða fangelsisdómum. 
Tjáningarfrelsinu má ekki setja slíkar skorður og orkar það ákveðins tvímælis þegar 
hryðjuverkaárás eins og sú sem átti sér stað í París þann 7. janúar 2015 er fordæmd af íslenskum 
ráðamönnum á sama tíma og íslensk lög setja tjáningarfrelsinu skorður vegna guðlasts.

Alþingi Íslendinga ákvað einróma árið 2010 þegar þingsályktunartillaga um heildstæða 
framtíðarsýn í tjáningar- og upplýsingafrelsis málum var samþykkt að Ísland skyldi vera leiðandi á 
heimsvísu í tjáningarfrelsi og upplýsingafrelsi. Augljóst er að 125. grein almennra hegningarlaga 
samrýmist ekki þeirri framtíðarsýn.

Fleiri tálmanir eru á tjáningarfrelsinu í íslenskum lögum, ber þá helst að nefna þær refsingar sem 
liggja við meiðyrðum og hafa kælingaráhrif á blaðamennsku, og þá einnig tjáningar- og 
upplýsingafrelsi. Mikilvægt er að ráðast í breytingar á þeirri löggjöf, en sú sem hér er til 
umfjöllunar er mikilvægt skref í rétta átt og samrýmist þeirra staðreynd að Ísland er aðili að helstu 
mannréttindasamningum Evrópu og Sameinuðu þjóðanna sem veita tjáningarfrelsinu ríka vernd.
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