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Umsögn laganefndar Lögmannafélags íslands um frumvarp til laga um Stjórn- 
artíðindi og Lögbirtingablað. 131. löggjafarþing 2004-2005. Þskj. 191—191. mál.

Laganefnd Lögmannafélags íslands hefur haft ofangreint fhamvarp til skoðunar og 
lætur í té eftirfarandi umsögn:

I.

í frumvarpinu eru lagðar til nokkrar breytingar á gildandi lögum og réttarframkvæmd 
sem miða að því að gera birtingu laga, stjómvaldserinda og milliríkjasamninga í senn 
skilvirkari og ódýrari. Veigamesta breytingartillagan felst i 7. gr. frumvarpsins sem 
gerir ráð fyrir að dómsmálaráðherra geti ákveðið að Stjómartíðindi eða Lögbirtinga- 
blað skuli, að hluta eða í heild, eingöngu gefin út og dreifl á rafrænan hátt, „enda séu 
öryggi og áreiðanleiki birtra upplýsinga tryggð.“

í 27. gr. stjómarskrár nr. 33/1944 er kveðið á um að birta skuli lög. Um birtingarháttu 
og framkvæmd laga fari að landslögum. Ákvæði 27. gr. stjómarskrárinnar kveður ekki 
á um tiltekið form við birtingu laga, t.d. að lög skuli birt í prentuðu riti, heldur lætur 
löggjafanum eftir að ákveða hvemig það skuli gert.

í athugasemdum greinargerðar sem fylgir þvi frumvarpi sem hér er til umsagnar segir 
um ákvæði 27. gr. stjómarskrárinnar:

„Við mat á því hvemig standa skuli að birtingu laga verður að taka tillit til 
þeirra grunnraka umræddrar reglu stjómarskrárinnar að lögin skuli vera að- 
gengileg öllum þeim sem eftir þeim eiga að fara. Birting laga verður því að 
vera með þeim hætti að allir geti með sanngimi kynnt sér lögin. Miðað við 
núverandi þjóðfélagsaðstæður verður að telja þessum kröfum fullnægt með 
birtingu í prentuðu riti, Stjómartíðindu, sem unnt er að kaupa á viðráðanlegu 
verði eða fá aðgang að á almenningsbókasöfhum. Með þróun upplýsinga- 
tækninnar kemur til skoðunar hvort þessi nýja tækni geti leyst af hólmi prent- 
tæknina við birtingu laga og þá að hvaða skilyrðum uppfylltum.“

í greinargerðinni em síðan rakin skilyrði sem talin era nauðsynleg til að rafræn birting 
komi til álita. Fyrst er þar nefht að almenningur hafi aðgang að nauðsynlegum vél- og 
hugbúnaði til að nálgast hinar rafrænu heimildir. í annan stað að rafræn birting sé frá 
tæknilegu sjónarhomi svo örugg að ekki fari á milli mála hvaða lög gildi og hafi gilt í 
landinu á hveijum tíma.

Laganefhdin tekur undir þessi sjónarmið. Hér ber á hinn bóginn að hafa í huga að 
ákvæði 27. gr. stjómarskrárinnar leggur þá skyldu á herðar löggjafans að tryggja með 
almennum lögum að fullnægjandi birting eigi sér stað. A f því leiðir að mati laga- 
nefndar að vafasamt er að löggjafanum sé heimilt að framselja til framkvæmda-



valdsins ákvörðun um það hvort tiltekinn birtingarháttur uppfylli þær kröfur sem gera 
verður um öryggi og áreiðanleika við birtingu.

í þessu samhengi telur laganefiidin að hafa megi hliðsjón af dómi Hæstaréttar 27. 
nóvember 2003 i málinu nr. 151/2003. í málinu reyndi meðal annars á heimild konu 
til að leggja bann við því að heilsufarsupplýsingar um látinn foður hennar yrðu færðar 
í gagnagrunn á heilbrigðissviði. Var í dómi talið að þótt í lögum væri ítrekað skír- 
skotað til þess að heilsufarsupplýsingar í gagnagrunni á heilbrigðissviði ættu að vera 
ópersónugreinanlegar þá skorti mjög á að tryggt væri nægilega „með ákvæðum settra 
laga“ að þessu yfirlýsta markmiði löggjafans væri náð. Vegna þeirra skyldna sem 1. 
mgr. 71. gr. stjómarskrárinnar leggur á löggjafann til að tryggja friðhelgi einkalífs 
gæti ekki komið þar í staðinn ýmiss konar eftirlit með gerð og starfrækslu gagna- 
grunns á heilbrigðissviði, sem lagt hefði verið í hendur opinberra stofhana og nefiida 
án þess að þær hefðu við „ákveðnar og lögmæltar viðmiðanir að styðjast í störfum 
sínum.“

Ákvæði 7. gr. frumvarpsins fellir það í hlut dómsmálaráðherra að leggja mat á hvort 
öryggi og áreiðanleiki upplýsinga séu nægilega tryggð, og þar með hvort skilyrði séu 
til að einskorða birtingu laga við rafræna útgáfu. Ákvæðið hefur ekki að geyma neinar 
viðmiðanir fyrir ráðherrann að styðjast við í þessu sambandi. í ljósi þess sem að 
framan er rakið er það mat laganefhdarinnar að alls sé óvíst að ákvæðið standist þær 
lágmarkskröfur sem telja verður að felist ákvæðum 27. gr. stjómarskrárinnar.

II.

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins er heimilt við birtingu laga í 
A-deild Stjómartíðinda, sem sett em til að lögleiða samninga við önnur ríki og breyt- 
ingar á þeim, þar á meðal EES-reglur, að vísa til birtingar samkvæmt 4. gr. laganna. í 
2. mgr. 4. gr. segir að heimilt sé að birta eingöngu erlendan frumtexta milliríkja- 
samnings ef samningurinn varðar afinarkaðan hóp manna sem með sanngimi má 
ætlast til að skilji hið erlenda mál vegna menntunar sinnar eða annarrar sérhæfingar.

í tilvitnuðum ákvæðum frumvarpsins felst ekki aðeins frávik frá þeirri óskráðu megin- 
reglu að allur texti Stjómartíðinda sé á íslensku heldur jafiiframt frávik frá þeirri 
sjálfsögðu framkvæmd að íslensk lög og stjómvaldsfýrirmæli séu birt á íslensku. Fyrir 
þeirri framkvæmd era veigamikil rök og nægir að nefna að markmiðum birtingar 
verður ekki náð nema tryggt sé að lögin séu skiljanleg og aðgengileg þeim sem lög- 
unum ber og er ætlað að hlíta. Þegar af þeirri ástæðu telur laganefiidin afar varhuga- 
vert og í andstöðu við góða lagasetningarhætti að vikja frá þeirri stefiiu sem ríkjandi 
hefiir verið í þessum efnum. Sérstaklega á þetta við um refsiákvæði, verknaðarlýs- 
ingar þeirra eða ákvæði sem fela í sér skyldur eða era á annan hátt íþyngjandi fyrir 
borgarana. Er álitamál að mati laganefndar að birting laga á annarri tungu en íslensku 
standist þær lágmarkskröfur sem telja verður að felist í 27. gr. stjómarskrárinnar í ljósi 
þeirra grannraka sem að baki stjómarskrárákvæðinu hvíla og áður er getið um.

Loks skal á það bent að telja verður að ýmis álitaefni kunni að vakna í tengslum við 
túlkun, framkvæmd og fullnustu laga sem einvörðungu eru birt á erlendri tungu svo 
sem vegna þess að þingmálið er íslenska, sbr. 1. mgr. 10. gr. laga nr. 91/1991 um 
meðferð einkamála.



III.

í 2. málslið 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að fyrirmæli er felast i lögum, 
auglýsingum, reglugerðum, samþykktum eða öðrum slíkum ákvæðum almenns efhis 
bindi stjómvöld frá gildistöku þeirra, óháð því hvort birting hafi farið fram. Þótt 
reglan íþyngi stjómvöldum, en sé talin til hagsbóta fyrir almenna borgara, telur laga- 
nefnd engu að síður að ákveðin vandkvæði fylgi því að miða réttaráhrif laga og reglna 
gagnvart stjómvöldum við fýrra tímamark en birtingu. Verður að telja að af slíkri 
reglu kunni meðal annars að leiða mismunun við framkvæmd stjómsýslunnar og 
ákveðin óvissa um það hvað er gildandi réttur í landinu á hveijum tíma. Slíkt ástand 
ber að varast.

Virðingarfyllst, 

f.h. Laganefndar Lögmannafélags íslands

Jóhannes Rúnar Jóhannsson, hrl., formaður


