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Umsögn um skýrslu 
lögfræðinganefndar um frumvarp að 
nýrri stjörnarskra
Athygli vekur, að lögfræðinganefndin fer út fyrir umboð sitt frá Alþingi til að leggja til 
orðalagsbreytingar á frumvarpi Stjórnlagaráðs, þar eð efnisbreytingartillögur nefndarinnar eru 
fjölmargar. Hér verður stiklað á stóru og ekki fjallað um efnisbreytingar í samræmi við 
skilabréf fulltrúa úr Stjórnlagaráði í mars 2012 né heldur á kirkjuákvæði í samræmi við úrslit 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar 20. október.

4. gr. Hér er þrengt að ríkisborgarréttindum í 1. og. 2 mgr., en þar hefur verið bætt inn í 
frumvarpið þessari málsgrein úr gildandi stjórnarskrá: „Með lögum má þó ákveða að maður 
missi þann rétt ef hann á eða öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki.“ Rök Fanneyjar 
Óskarsdóttur lögfræðings á minnisblaði fyrir lögfræðinganefndina um nauðsyn þess að bæta 
málsgreininni inn virðast reist á misskilningi. Hún segir: „Ef ákvæðið verður fellt niður er t.d. 
útilokað fyrir íslenskan ríkisborgara að óska eftir ríkisfangi í ríkjum sem gera það að skilyrði 
að maður afsali sér fyrra ríkisfangi við það að vera veittur nýr ríkisborgararéttur. Má þar nefna 
lönd eins og t.d. Danmörku og Noreg.“ Hún virðist því telja, að málsgreinin í frumvarpinu og 
gildandi stjómarskrá „Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti“ feli í sér, að menn hafi 
ekki heimild til að afsala sér ríkisborgararétti, ef þeir flytja búferlum. Frumvarp stjórnlagaráðs 
útvíkkar réttindi með því að girða fyrir getu löggjafans til að svipta menn ríkisborgararétti, 
þegar þeir flytja búferlum. Hinrika Sandra Ingimundardóttir lögfræðingur sér í sinni 
minnisgrein um sama ákvæði ekki ástæðu til að bæta „Með lögum má þó ákveða að maður 
missi þann rétt ef hann á eða öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki“ inn í frumvarpið.

9. gr. Sameining skerðingarákvæðanna í 2. mgr. er því marki brennd, að skerðingarheimildin 
er almenn og því ekki lengur bundin við þau ákvæði, þar sem frumvarp Stjórnlagaráðs veitir 
heimild til skerðingar, auk þess sem textinn er staglkenndur, einkum númeraupptalningin á 
greinunum, en slíkan texta er hvergi annars staðar að finna í frumvarpinu. Í frumvarpi 
Stjórnlagaráðs segir: Aðeins má skerða mannréttindi tilgreind í tilteknum ákvæðum. Texti 
nefndarinnar segir: Öll réttindi má skerða nema tiltekin ákvæði. Efnislega kemur þetta í sama 
stað niður, þegar báðar gerðirnar eru bornar saman lið fyrir lið. Það er smekksatriði, hvorn 
háttinn menn vilja heldur hafa á framsetningunni. Viðbótin „Gæta skal meðalhófs og þess að 
ekki sé með takmörkuninni vegið að kjarna þeirra réttinda sem um ræðir“ er e.t.v. til bóta, þótt 
orða megi hana betur.

13. gr. Nefndin fellir burt ákvæðið: „Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í 
samræmi við lög.“ Orðið „skyldur“ kemur ekki fyrir í hinu almenna skerðingarákvæði, og því 
er um verulega efnisbreytingu að ræða. Fyrirmyndin um, að eignarrétti fylgi skyldur, er sótt í 
þýsku stjórnarskrána, svo sem fram kemur í greinargerð Stjórnlagaráðs. Þessu ákvæði var 
öðrum þræði ætlað að vega á móti brottfellingu ákvæðis um takmörkun á heimildum erlendra 
aðila til að eiga fasteignaréttindi og hluti í atvinnufyrirtækjum. Hér hefur lögfræðinganefndin 
því lagt til efnisbreytingu.
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14.-16. gr. Greinar 14-16 eru hér teknar sem ein heild því lögfræðinefndin varpaði 
innihaldi á milli þeirra. Hér er gerð grein fyrir breytingum á efni greinanna sem nauðsyn er að 
snúa aftur til upprunalegrar merkingar, til að hægt sé að segja að efni mannréttindagreina 
stjórnarskrárinnar sé það sama fyrir álit lögfræðiteymisins og eftir:

1. Opin staða skjala sjálfgefin - Eitt af meginmarkmiðum 14.-16. greina var að auka 
gegnsæi í kerfinu til að gefa almenningi og fjölmiðlum tafarlausan og auðveldan aðgang að 
öllum opinberum gögnum, sem aftur mundi stuðla að meira aðhaldi við valdhafa og 
upplýstari umræðu. Til þess að hægt sé að útfæra það með sóma er nauðsynlegt að breyta 
stöðu opinberra skjala þannig að sjálfgefin staða þeirra er opin, eins og það var í upphaflegu 
frumvarpi Stjórnlagaráðs, í stað að þau séu lokuð þar til afstaða er tekin til þeirra, þannig að 
öll skjöl séu aðgengileg almenningi tafarlaust. Í frumvarpi Stjórnlagaráðs segir: „Upplýsingar 
og gögn í fórum stjórnvalda skulu vera tiltæk án undandráttar og skal með lögum tryggja 
aðgang almennings að öllum gögnum sem opinberir aðilar safna eða standa straum af [...]
Um gögn sem lögbundin leynd hvílir yfir skulu liggja fyrir upplýsingar um ástæður leyndar og 
takmörkun leyndartíma." Þessu er breytt í „Allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum 
[...] Taka skal afstöðu til upplýsingabeiðna eins skjótt og auðið er og skal synjun um aðgang 
rökstudd". Þetta er gróf efnisbreyting því orðfærið „Taka skal afstöðu til upplýsingabeiðna" 
vísar í að afstaða sé ekki tekin fyrr en beiðni liggur fyrir. Þetta er í mótsögn við að ástæður 
leyndar skuli liggja fyrir (án umsóknar) og þýðir í raun að gögnin eru lokuð þangað til annað er 
ákveðið. Þetta hamlar beinlínis á móti því að gögn fari beint inn á opinbera vefi þegar þau eru 
tilbúin til birtingar, sem er grafalvarleg efnisbreyting.

2. Aðgangur að netinu -  Lögfræðingnefndin tók út setninguna „Óheimilt er að skerða 

aðgang að netinu" með vísan í að skerðingarákvæði 2. mgr. 9. greinar taki á málinu á 
fullnægjandi hátt: „að takmarkanir séu lögbundnar og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur í 
þágu almannahagsmuna og réttinda annarra." Stjórnlagaráði fannst hins vegar sérstök 
ástæða til að taka á netfrelsi í stjórnarskrá í ljósi td. skýrslu Mannréttindastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf) þar 
sem hnykkt er á muninum á internetinu og öðrum miðlum: „Unlike any other medium, the 
Internet enables individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds 
instantaneously and inexpensively across national borders." Þessir eiginleikar internetsins 
gerir það sérlega viðkvæmt fyrir ritskoðun - það er bæði fjölmiðill, gagnagrunnur og 
gjallarhorn og því sérstök ástæða til að tryggja því sess í mannréttindakafla 
stjórnarskrárinnar. Þannig er lögð áhersla á mikilvægi miðilsins, sem er einstakt verkfæri: 
„"Enabler" of other human rights, the Internet boosts economic, social and political 
development, and contributes to the progress of humankind as a whole."
Ritskoðun á internetinu hefði mun alvarlegri afleiðingar en ritskoðun á nokkrum öðrum miðli, 
og því er nauðsynlegt að tryggja sérstöðu þess í grunnlögum landsins, eins og Stjórnlagaráð 
leggur til. Það hefur í versta falli engar afleiðingar að halda ákvæðinu inni í stjórnarskránni, en 
í öllu falli skapar það veigamikla tryggingu gegn ritskoðun á þessu mikilvægasta lýðræðistæki 
samtímans og ef til vill framtíðarinnar.

3. Vernd á trúnaðarsambandi í stað verndar blaðamanna, 
heimildarmanna og uppljóstrara -  Það er grundvallarmunur á því að tryggja 
samband tveggja aðila eða því að vernda blaðamenn sem starfsstétt og heimildamanna
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þeirra annars vegar og uppljóstrara hins vegar. Það er hvergi minnst á uppljóstrara minnst í 
frumvarpsdrögum lögfræðinefndarinnar, og er það klár efnisbreyting. Einnig er það 
efnisbreyting og veruleg skerðing réttinda að verja einungis samband tveggja aðila 
(blaðamanna og heimildarmanna) í stað þess að vernda aðilana sjálfa. Það er nauðsynlegt að 
uppljóstrarar fái réttindi í stjórnarskrá, sem og að allur vafi sé tekinn af vernd blaðamanna og 
heimildamanna, hvernig sem sambandið er þeirra á milli.

4. Ritstjórnarlegt sjálfstæði - Lögfræðinganefndin fellir út með öllu ákvæði um
ritstjórnarlegt sjálfræði fjölmiðla. Í stað þess er lagt til að tryggja skuli „með lögum frelsi og 
sjálfstæði fjölmiðla." Þetta tekur ekki á ritstjórnarlegu sjálfstæði miðla, heldur einungis 
sjálfstæðis miðlana sjálfra. Þannig er fjarlægt sjálfstæði ritstjórna td. gagnvart eigendum 
sínum, en á því er veruleg þörf á Íslandi, eins og dæmin sanna.

26. gr. Þrenging réttinda felst í breytingunni úr „réttlátrar og skjótrar málsmeðferðar“ í 
„réttlátrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma“. Orðið „útlendingar“ er ekki heppilegt. 
Óþarflega nákvæm er útlistun á hvaða hælisleitendur skulu fá réttláta málsmeðferð. Þeir ættu 
allir að fá réttláta málsmeðferð, en frumvarpið vísar í mannréttindasamninga annars staðar, og 
því er óþarft að tilgreina slík skilyrði. Með gagnályktun mætti ætla, að þeir sem ekki ættu á 
hættu að sæta dauðarefsingu o.s.frv., ættu EKKI rétt á réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs 
tíma. Það er bagalegt.

34. gr. Breytingarnar eru að hluta til í samræmi við skilabréf fulltrúa úr Stjórnlagaráði í 
mars 2012. Rétt er þó að staldra við orðin „utan netlaga“. Þau mega ekki fela í sér, að Alþingi 
geti sett netlög, sem ná út í miðja fiskveiðilögsögu, og girt þannig fyrir þjóðareign á 
fiskimiðum. Kanna þarf, hvort þessari skírskotun til netlaga kunni að vera ofaukið.
Breytingin úr „sem ekki eru í einkaeigu“ í „sem ekki eru háðar einkaeignarrétti“ er dæmi um 
óþarfa breytingu daglegs máls í lagatexta. Allar réttmætar einkaeignir eru háðar 
einkaeignarrétti, svo að merkingin helst óbreytt, og breytingin er því óþörf -- og þeim mun 
bagalegri sem hún kemur fyrir tvisvar í stuttum texta. Aðrir gætu þó haldið því fram, að um 
efnisbreytingu sé að ræða í þá veru, að afnot þjóðareignar á fyrri tíð hafi nú þegar skapað 
einkaeignarrétt, og slíkt var ekki ætlun Stjórnlagaráðs, enda ómögulegt að túlka greinargerð 
ráðsins á þann veg. Ganga þarf úr skugga um, að breytingin úr „sem ekki eru í einkaeigu“ í 
„sem ekki eru háðar einkaeignarrétti“ feli ekki í sér efnisbreytingu.

Í gerbreyttri greinargerð lögfræðinganna um 34. grein um náttúruauðlindir segir aftur og aftur 
með breytilegu orðalagi: „Með ákvæðinu er ekki hróflað við þeim eignarréttindum sem þegar 
kunna að vera fyrir hendi að auðlindum og þeim heimildum eigenda sem slíkum eignarrétti 
fylgja.“ Og nokkrum línum neðar: „Með ákvæðinu er ekki hróflað við þeim nýtingarleyfum 
eða óbeinu eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi“ Og nokkrum línum neðar: „... í 
samræmi við það sem stjórnlagaráð ætlaðist til, að ekki verði hróflað við þeim 
eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi og njóta stjómarskrárvemdar.“ Ekkert af þessu 
kemur þó fram í skýringum Stjórnlagaráðs við auðlindaákvæðið. Lögfræðingarnir virðast gefa 
í skyn, að t.d. útvegsmenn kunni að hafa unnið sér inn eignarrétt til kvótans, þótt það standi 
skýrum stöfum í fiskveiðistjórnarlögunum og í frumvarpinu, að það hafa þeir einmitt ekki 
gert. Þess var gætt í skýringum Stjórnlagaráðs að gefa ekkert slíkt í skyn.

Greinargerð lögfræðinganna um hliðstætt menningarverðmætaákvæði er ekki sama marki 
brennd og breytir engu efnislega.

Einnig þarf að kanna, hvort breytingin úr „Með lögum má kveða á um þjóðareign á 
auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar“ í „Í eignarlöndum takmarkast réttur
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eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar“ felur í sér 
efnisbreytingu.

51. gr. Hér er efni breytt. Orðinu „jafnóðum“ er ætlað að tryggja, að framlög yrðu kunngerð 
fyrir kosningar, ekki eftir á.

61. gr. Hér er efni breytt. Löggjafinn þarf að geta látið ívilnandi lög gilda afturvirkt í sumum 
tilvikum. Það var ætlun Stjórnlagaráðs eins og fram kemur í greinargerð og einnig á fundum 
ráðsins.

66. gr. Hér er efni breytt. Breytingin úr „þingmál“ í „frumvarp til laga eða tillögu til 
þingsályktunar“ er dæmi um óþarfa breytingu daglegs máls í lagatexta, auk þess sem 
efnisbreyting slæðist þá inn í textann. Ætlun Stjórnlagaráðs var ekki, að 2% kjósenda geti lagt 
fram frumvörp til laga, heldur aðeins að koma málum á dagskrá, enda þarf skv. frumvarpi 
Stjórnlagaráðs 10% kjósenda til að leggja fram frumvörp. Því yrði um innra ósamræmi að 
ræða, ef þessi breytingartillaga næði fram að ganga.

108. gr. í stað „Samráð skal haft við sveitarstjórnir og samtök þeirra við undirbúning 
lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga“ kemur „Við undirbúning laga sem með 
beinum hætti varða málefni sveitarfélaga skal hafa samráð við sveitarstjórnir og samtök 
þeirra“ . Viðbótin „með beinum hætti“ felur í sér þrengingu og þá um leið efnisbreytingu.

112. gr. Hér er að nokkru leyti um þrengingu að ræða, þar sem frumvarp Stjórnlagaráðs 
ætlast til, að það væri með sérstökum gjörningi eða viljayfirlýsingu löggjafans sem 
viðkomandi sáttmálar fengju „lex superior“ stöðu. Sé þessi breyting gerð, gæti hún fælt þingið 
frá því að lögfesta mannréttindasáttmála, sem annars væru innleiddir sem almenn lög. Það 
getur verið flókið að skilgreina hvað séu „mannréttindasáttmálar“, og því væri heppilegra að 
hafa þetta sjálfstæða heimild frekar en altæka reglu.

Ákvæði til bráðabirgða felur í sér efnisbreytingu.

Greinargerð lögfræðinganna þarfnast endurbóta a.m.k. að því leyti sem hún gengur þvert á 
greinargerð Stjórnarlagaráðs. Í því ljósi er eðlilegt, að greinargerð Stjórnlagaráðs fái að standa 
við hlið skýringa lögfræðinganna, þegar upp verður staðið, tvö samhliða álit.

Virðingarfyllst 

Daði Ingólfsson

Framkvæmdastjóri Samtaka um nýja stjórnarskrá (SaNS)

Sent 21.12.2012

v. 415. mál lagafrumvarp 141. löggjafarþingi 2012—2013
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