
Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/1034 
komudagur 12.12.2012

Umsögn til stjómskipunar- og eftirlitsnefndar vegna frumvarps til stiórnarskipunarlaga. mál nr. 415 á
141. Löggjafarþing. 2012-2013

Reykjavík, 12. desember 2012

Inngangur

Frumvarp það. sem meirihluti nefndarinnar lagði fram í haust er um margt til bóta frá núverandi 
stjórnarskrá og breytir ýmsu sem nauðsyn er að breyta. Þá eru breytingarnar sem lögfræðingahópurinn 
gerði frá frumvarpi stjórnlagaráðs flestar til mikilla bóta.

Eftir því sem tíminn hefur leyft undanfarna 10 daga hef ég fjallað um einstaka kafla á fundum með 
nefndum Alþingis. Eftir fundina hef ég oftast skilað inn skriflegum punktum og vísast til þeirra. Ég hef 
athugasemdir við orðalag og efni einstakra ákvæða. meðal annars vegna óskýrleika. Hluti þessara 
athugasemda kemur fram í punktum til nefnda. en hluta hef ég ekki komið frá mér skriflega vegna 
tímaskorts. Þá er greinargerð á köflum óskýr en fyrir því eru sögulegar ástæður þar sem það þurfti að 
vísa til vinnu stjórnlagaráðs við samningu frumvarps en einnig oft að bæta við. Gera verður ráð fyrir 
að ákvæðin sé hægt að skýra frekar í nefndaráliti.

Í þessari umsögn verður ekki fjallað frekar um einstök ákvæði. heldur rætt um frumvarpið í heild. Það 
eru fyrst og fremst þrjú atriði sem hér er lögð áhersla á:

• Þá hættu sem fylgir því að samþykkja breytingar á stjórnarskrá í ágreiningi.
• Nauðsyn þess að áhrif breytinganna. einkum á samspil handhafa ríkisvaldsins. verði metin og 

lagðar eru fram tillögur um hvernig það verði gert.
• Nauðsyn þess að menn meti hvað þeir vilja hafa mikil smáatriði í stjórnarskrá. hve löng hún á 

að vera og hvað menn treysta sér til að hafa þar mikið af almennum yfirlýsingum.

Hvaða breytingar er rétt að gera í andstöðu við vilja minnihluta?

Stjórnarskrár eru ólíkar öðrum lögum að setningarhætti og vegna þess að þær eiga að leggja stórar 
línur og vera hafnar yfir pólitískar deilur á hveijum tíma. Vegna þessa eðlis stjórnarskráa breytast þær 
oft hægt. eru gjarnan gamlar í ríkjum með gamla lýðræðishefð og breytingar á þeim eru tiltölulega 
sjaldgæfar. Á grundvelli alls þessa er það skoðun mín. (rétt eins og þegar ég sendi inn umsögn um 
frumvarp til stjórnarskipunarlaga árið 2009 (um þskj. 648. 136. löggj.þ. 2008-2009)) að það væri afar 
óheppilegt ef nú yrði vikið frá þeirri hefð að breið samstaða allra flokka sé um breytingar á 
stjórnarskrá. Eins og menn vita hafa einungis tvisvar. frá fullveldi 1918. verið gerðar breytingar á 
stjórnarskrá í andstöðu við heilan stjórnmálaflokk og í bæði skiptin snerust breytingarnar um 
kjördæmaskipan og kosningar og vörðuðu beint hagsmuni viðkomandi flokks. Síðasta dæmi um þetta 
var 1959. Það er skoðun mín. að með því að naumur meirihluti á þingi samþykki 
stjórnarskrárbreytingar í andstöðu við stóran hluta þingmanna sé stjórnarskráin færð inn í hringiðu 
stjórnmálanna: Þess má þá vænta næsti meirihluti geri þær breytingar sem honum hugnast án þess að



takmarka sig við það sem næst almenn sátt um á þingi og þannig koll af kolli. Þannig getur 
stjórnarskráin orðið óstöðugri og pólitískari en verið hefur. sem er óæskileg þróun. Opnað er fyrir 
pólitískan leik með stjórnarskrána. sem ekki hefur tíðkast áður á Íslandi. og ástæða er til að vara við. 
Þegar gerð er krafa. eins og nú er. um að tvö þing með kosningum á milli samþykki breytingar. eru 
auðvitað líka líkur á að breytingaferlinu verði einfaldlega ekki lokið. ef um það næst ekki sátt.

Skoða verður áhrif breytinganna á samspil handhafa ríkisvaldsins.

Óháð því hvort sátt næst um allar breytingar eða ekki er knýjandi nauðsyn að þegar ný stjórnarskrá 
tekur gildi verði stjórnkerfið virkt í þeim skilningi að það geti tekið ákvarðanir; sett lög. gert 
þjóðréttarsamninga o.s.frv. Það er auðvitað á ábyrgð þingsins að tryggja að svo sé. eftir atvikum með 
því að breyta frumvarpinu ef þess gerist þörf. Eftir því sem næst verður komist er ekki búið að skoða 
heildaráhrif þeirra breytinga. sem lagðar eru til. á samspil handhafa ríkisvaldsins. Umboð 
lögfræðihópsins var að skoða frumvarp stjómlagaráðs og „mannréttmdasáttmála sem íslenska ríkið 
hefði skuldbundið sig til að fara eftir. í öðru lagi innra samræmi og mögulegar mótsagnir í 
frumvarpinu. í þriðja lagi réttarvernd sem fælist í frumvarpinu miðað við gildandi stjórnarskrá og 
greinargerð með tillögum og í fjórða lagi málsóknarmöguleika gegn ríkinu.“ (sjá þskj. 510).

Til þess að veijandi sé að samþykkja nýja stjórnarskrá verður að vera búið að skoða þessi áhrif. Til 
þess eru margar leiðir: Í fyrsta lagi er hægt að setja upp mismunandi sviðsmyndir -  taka t.d. dæmi úr 
íslenskri stjórnmálasögu síðustu ára -  og skoða hvernig málin hefðu verið afgreidd eftir frumvarpinu. 
Önnur aðferð er að fara í gegnum stjórnskipunarréttinn. eins og honum hefur verið lýst fræðilega. og 
sjá hvort öllum verkum hefur verið komið á stað; hvort ferli ganga upp og leiða til niðurstöðu og loks 
hvort þau hlutverk. sem hveijum leikanda eru falin passa saman. Niðurstaðan úr slíkri athugun sýnir. 
ef svo má segja. hvort forritið. sem stjórnarskráin skrifar. gengur upp.

Sem dæmi um atriði þar sem verða miklar breytingar. sem athuga verður afleiðingar af. er afnám 
meðundirritunar ráðherra sbr. 19. gr. núverandi stjórnarskrár. afnám ríkisráðs. breytt staða forseta 
Alþingis skv. 52. gr. frumvarpsins. aukið hlutverk kjósenda skv. 65.-67. gr. þess. og það að 
þingrofsréttur færist í raun til þingsins sjálfs - þingið getur því samþykkt vantraust á ríkisstjórn en 
ríkisstjórn hefur ekki samsvarandi rétt gagnvart þingi ólíkt því sem nú er. Sem dæmi um atriði þar sem 
vafi leikur á hvort ferli gangi upp er t.d. það að samkvæmt 96. gr. frumvarpsins myndi hæfismat gegna 
minna hlutverki við ráðningu dómara en annarra. þar sem forseti og ráðherra gætu gengið framhjá því 
án þess að leita þyrfti til Alþingis ólíkt því sem gerist með aðra embættismenn. Annað dæmi er að 
staða varaforseta Alþingis er óviss. Gegna þeir áfram þingmennsku þrátt fyrir ákvæði 52. gr. 
frumvarpsins um þingforseta? Þessi dæmi sáust við skjótan lestur og eru nefnd sem dæmi því þau eru 
sum þeirra og sambærileg atriði. sem ekki hafa verið skoðuð. gætu valdið stórkostlegum vanda við 
gildistöku frumvarpsins.

Í stuttu máli sagt er afar nauðsynlegt að menn sannreyni áður en frumvarpið verður samþykkt að 
hlutverk valdhafa. samspil þeirra og ferlar. eins og lýst var hér að framan. gangi upp.

Hvað á að hafa stjórnarskrá nákvæma og hversu miklar stefnuyfirlýsingar á hún að innihalda?

Við endurskoðun stjórnarskrár verður. eins og áður er lýst. að hafa í huga að einn aðalmunurinn á 
stjórnarskrá og öðrum lögum. og sá sem ræður úrslitum lagalega. er að flóknara eða erfiðara er að 
breyta stjórnarskrám en öðrum lögum. Þetta leggur stjórnarskrárgjafanum þá skyldu á herðar að festa 
það eitt í stjórnarskrá sem hann telur svo mikilvægt að réttlætanlegt sé að binda lýðræðislega kjörna



meirihluta í framtíðinni við ákvörðun sína. Þetta leiðir til þess. að það sem menn vilja geta breytt oft 
eða hratt á ekki heima í stjórnarskrá. Því eru oftast aðeins meginreglur í stjórnarskrá (t.d. um sjálfstæði 
dómenda) en nánari útfærsla (t.d. um skipun dómara og hæfisreglur) í almennum lögum.

Það frumvarp. sem liggur fyrir á þingskjali 510. er mjög almennt um sum atriði en mjög nákvæmt um 
önnur. Þannig eru t.d. nákvæm ákvæði um málsmeðferð varðandi upplýsingarétt í 15. gr.; um eiðstaf 
forseta og um meðferð þingmála annarra en lagafrumvarpa í 58. gr. Dæmin eru mun fleiri. Ég er 
þeirrar skoðunar að frumvarpið sé of nákvæmt um sum atriði og að betur færi á því að greina aðeins 
meginatriði í stjórnarskrá og hafa útfærslu í almennum lögum.

Í öðru lagi verður að gæta að því að hér á landi (eins og í Noregi og Danmörku) er stjórnarskráin fyrst 
og fremst lög og notuð fyrir dómstólum. Það er engin ástæða til að ætla að það breytist þó ný 
stjórnarskrá taki gildi. Stjórnarskrárgjafinn verður því að hafa í huga að orð eru dýr á þessu sviði. og 
að það verður látið reyna á ákvæði nýrrar stjórnarskrár fyrir dómstólum. Reynslan. t.a.m. af 
jafnræðisákvæðinu frá 1995. sýnir að íslensk stjórnarskrárákvæði eru notuð fyrir dómi og hafa 
innihald þó að stjórnarskrárgjafinn hafi ekki alltaf ætlast til þess. Því þarf að fara varlega í að 
samþykkja ákvæði sem eiga aðeins að vera til skrauts. Þó það sé tiltölulega sjaldgæft í norrænu 
hefðinni sem íslenska stjórnarskráin hefur tilheyrt. er ekki ástæða til að hafna því alveg að í 
stjórnarskrá séu yfirlýsingar um gildi og markmið.Vilji menn. eins og í frumvarpinu. hafa slíkar 
yfirlýsingar í stjórnarskrá verður hins vegar að gæta að því. að þær séu fáar. mikilvægar. raunverulega 
stefnumarkandi og að metið sé hvort líklegt sé að þeim verði borið við fyrir dómi. Ég tel 1. ml. 1. mgr. 
33. gr.: „Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu“ vera góða almenna yfirlýsingu í stjórnarskrá. Það 
eru hins vegar gríðarmörg ákvæði í frumvarpinu. sem eru einhvers konar almennar yfirlýsingar. án 
þess að vera beinlínis stefnumarkandi. og þeim þyrfti. að mínu viti. að fækka. Þarf t.a.m. að hafa 
ákvæði í stjórnarskrá að ofbeldi sé óheimilt jafnt innan sem utan heimilis? Um dýravernd og vernd 
dýra í útrýmingarhættu í samræmi við þjóðréttarskuldbindingar? Um að sveitarfélög skuli hafa burði 
og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum? Þetta síðastnefnda eru allar líkur á að verði í reynd ekki 
almenn yfirlýsing heldur notað fyrir dómstólum. en sveitarfélög verða þá ein um að geta gert slíka 
kröfu um fjármuni (það geta aðrar verðugar stofnanir. t.d. Landspítalinn og háskólarnir. ekki).

Til að draga saman það sem hér hefur verið sagt: Það er. að mínu viti. bæði of mikið um útfærsluatriði 
og of mikið um almennar yfirlýsingar og á köflum orðskrúð í frumvarpinu. Þingmenn þurfa að gæta 
þess vel að líklegt er að langflest ákvæðin muni fá lagalegt gildi og vera notuð fyrir dómstólum sem og 
þess að ofgnótt af smáatriðum býður þeirri hættu heim að stjórnarskráin úreldist hratt.

Samantekt

Ljóst er að margt í frumvarpinu er til bóta. Engu að síður er ástæða til að vara eindregið við því að 
stjórnarskrá verði breytt í ágreiningi -  það er í andstöðu við þá hefð sem myndast hefur við 
(hlutfallslega tíðar) stjórnarskrárbreytingar hér á landi. Í öllu falli er knýjandi nauðsyn að áhrif 
breytinganna. einkum á samspil handhafa ríkisvaldsins. verði metin áður en frumvarpið verður að 
lögum. Ella er hætta á alvarlegum vandræðum við gildistöku. Þá væri til mikilla bóta að þingmenn 
minnkuðu orðskrúðið í tillögunum og fækkuðu ákvæðum. m.a. með því að forgangsraða almennum 
yfirlýsingum og velja þær sem mikilvægastar eru.
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