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Umsögn Islenskrar málnefndar um frum varp til laga um Stjórnartíðindi og 
Lögbirtingablað, lagt fyrir Alþingi á 131. löggjafarþingi 2004-2005

1. Áður en kemur að efnislegri umsögn leyfir íslensk málnefnd sér að gera eftirfarandi 
athugasemd. í 4. grein frumvarpsins um Stjómartíðindi og Lögbirtingablað eru ákvæði sem 
varða miklu fyrir íslenska tungu. I athugasemdum með frumvarpinu er efni 2. mgr. 4. gr. 
tilgreint sem eitt íjögurra helstu efnisatriða frumvarpsins. I þessu ljósi hefði mátt telja eðlilegt 
að allsherjamefnd hefði að fyrra bragði leitað umsagnar Islenskrar málnefndar, sbr. 2. gr. laga 
nr. 2/1990, um Islenska málnefnd, þar sem segir að leita skuli umsagnar nefndarinnar áður en 
settar eru reglugerðir eða annars konar fyrirmæli um íslenska tungu, að svo miklu leyti sem 
einstök atriði heyra ekki undir aðra samkvæmt öðrum lögum.

2. íslensk málnefnd lítur svo á að nýmæli það sem kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. 
frumvarpsins sé ákaflega varasamt og geti fyrr en varir leitt til alvarlegrar skerðingar á 
notkunarsviði íslenskrar tungu. Eitt meginatriði íslenskrar málstefnu er að Islendingar hafa 
einsett sér að geta rætt og ritað um hvað eina á þjóðtungu sinni. Um alla Evrópu er litið svo á 
að fullt umdæmi hinnar opinberu þjóðtungu ríkisins sé grundvallaratriði ef hún á að halda 
gildi sínu sem ein styrkasta stoð sjálfstæðis og menningar ríkisins. Því er afleitt ef sjálft 
Alþingi Islendinga gengur á undan með svo slæmu fordæmi sem hér virðist ætlunin að gera.

Svo að aftur sé visað til íslenskrar málstefnu þá er einn ánægjulegasti þátturinn i 
framkvæmd hennar hér á landi að sérfræðingar í mismunandi greinum hafa lagt mikið á sig 
um áratuga skeið til að þýða hvers kyns sérhæfð heiti á íslensku í stað þess að fjalla t.a.m. í 
rannsóknum og háskólakennslu eingöngu um sérgreinar sinar á erlendum málum. Óþarft er að 
taka fram að hér er oft um að ræða mjög sérhæfð fræði sem aðeins varða „afmarkaðan hóp 
manna sem með sanngimi má ætlast til að skilji hið erlenda mál vegna menntunar sinnar eða 
annarrar sérhæfingar“. Má í þessu sambandi vísa til umfangsmikilla íðorðasafna sem birt eru í 
orðabanka íslenskrar málstöðvar. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins eru sem blaut tuska í 
andlit þeirra sem lagt hafa hart að sér við þýðingar og orðasmíð að eigin frumkvæði.

Eins og fram kemur í athugasemd með 4. gr. frumvarpsins er hér um að ræða frávik 
frá þeirri óskráðu meginreglu að allur texti Stjómartiðinda sé á íslensku. Engan viðunandi 
rökstuðning er að finna fyrir frávikinu. Þá em skilyrðin, sem sett em, lítt takmarkandi og háð 
huglægu mati: hvað er afmarkaður hópur manna? hvenær eru samningar nógu umfangsmiklir 
til að falla undir ákvæðið -  og er ekki meiri ástæða til að skylda ríkið til að þýða samninga 
eftir því sem þeir eru umfangsmeiri?

Enda þótt í athugasemd með fmmvarpinu sé sagt að beita þurfi heimildinni með 
varfæmi, sérstaklega ef um er að ræða refsireglur eða aðrar íþyngjandi reglur, er augljóst mál 
að mikil hætta verður á því að þessi lagaheimild verði túlkuð í reynd eins rúmt og hægt er til 
þess að spara ráðuneytum og stofnunum þýðingarkostnað.

Islensk málnefnd varar við hinni yfirvofandi gengisfellingu á íslensku máli sem 
opinberri þjóðtungu íslenska ríkisins sem við blasir verði ofangreint ákvæðí 4. gr. 
fmmvarpsins lögfest.
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