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Umsögn

um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldsins Íslands 

Frá 2. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar.

Hinn 23. nóvember sl. óskaði formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar eftir því að 
fastanefndir Alþingis veittu umsögn sína um þá hluta frumvarps til stjórnskipunarlaga (þskj. 
510) sem falla undir málefnasvið hverrar nefndar. Frestur til að skila umsögn var veittur til 10. 
desember. Á u.þ.b. tveimur vikum áttu fastanefndir Alþingis að kafa djúpt ofan í efnisatriði 
frumvarpsins og skila stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd faglegri og rökstuddri umsögn um 
einstök ákvæði. Allsherjar- og menntamálanefnd fékk 32 greinar frumvarpsins til skoðunar 
eða um þriðjung frumvarpsins. Ekki þarf að koma á óvart að engin nefndanna skilaði umsögn 
áður en frestur rann út enda var það öllum ljóst frá upphafi að það væri óvinnandi vegur að 
skila slíkri umsögn svo sæmandi væri. Á það ekki síst við um allsherjar- og menntamálanefnd 
sem fékk flesta kafla stjórnarskrárinnar til umsagnar.

Nefndin fékk til sín prófessora á sviði stjórnskipunarréttar sem og aðra sérfræðinga en 
2. minni hluti bendir á að nokkrir þeirra treystu sér ekki til að skila inn formlegum umsögnum 
innan þess tímaramma sem nefndin hafði til að fjalla um málið. Margir af þeim koma alla 
jafna til fundar við nefndina þegar þingnefndir óska þess við umfjöllun hinna ýmsu mála fyrir 
Alþingi. Að koma ekki til móts við þessa umsagnaraðila með auknu svigrúmi tímalega séð er 
í hæsta máta undarlegt. Tregða þessara umsagnaraðila til að fjalla um sjálfa stj órnarskrána 
undirstrikar tímapressuna, lítinn metnað og kjarkleysi af hálfu ríkisstjórnarflokkanna.

Þegar umsögn þessi er rituð er komið fram í seinni hluta janúar en samkvæmt 
starfsáætlun þingsins er síðasti þingfundadagur 15. mars. En einungis eru 23 þingfundadagar 
eftir á þessu kjörtímabili. Ljóst er að við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd blasir veruleg 
tímaþröng sem óhjákvæmilega mun leiða til óvandaðra vinnubragða en það er ekki sæmandi 
svo alvarlegri lagasetningu sem setning nýrrar stjórnarskrár er, undirstöðu þjóðskipulegsins. 
Engu að síður stefnir meiri hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á að afgreiða frumvarp um 
nýja stjórnarskrá á þessum skamma tíma sem eftir er á þessu þingi. Margar umsagnir bárust 
og munu þær ekki verða kannaðar til hlítar né tilhlýðilegt tillit tekið til þeirra alvarlegu 
athugasemda sem þar komu fram. 2. minni hluti telur að málið sé ekki unnið á faglegan hátt 
eins og nauðsyn ber til og er stjórnarskránni sýndur lítill sómi í þessu ferli. Hversu mikið sem 
menn reyna að tala upp þetta misheppnaða ferli sem ríkisstjórnin ber alla ábyrgð á, þá dugar 
það stjórnarskránni og íslensku samfélagi skammt. Staðreyndir tala sínu máli.

2. minni hluti allsherjar- og menntamálanefndar vill koma eftirfarandi athugasemdum 
á framfæri við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

Mat 2. minni hluta er að stjórnlagaráð hafi farið út fyrir umboð sitt við endurskoðun 
stjórnarskrárinnar en viðfangsefni stjórnlagaráðs var einskorðað við 3. gr. laga nr. 90/2010, 
um stjórnlagaþing. 2. minni hluti tekur því undir það sem Björg Thorarensen prófessor sagði á 
fundi nefndarinnar 4. desember sl., að stjórnlagaráð hefði farið út fyrir umboð sitt með því að 
umbylta þeim ákvæðum stjórnarskrárinnar sem snúa að mannréttindum. Vill 2. minni hluti 
árétta sérstaklega að endurskoðun mannréttinda var ekki tiltekin í lögunum né á 
þjóðfundinum. Fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs að ráðið hafi ákveðið að endurskoðun 
mannréttindakaflans væri eitt meginverkefni þess. Það er mat 2. minni hluta að með þessu 
hafi stjórnlagaráð gert grundvallarbreytingu á eigin verksviði. 2. minni hluti bendir á að engin 
undirbúningsgögn lágu fyrir ráðinu um mannréttindaákvæðin önnur en almennar heimildir en



lítið mið virðist hafa verið tekið af ríkulegri dómaframkvæmd hér á landi síðustu 10 -15 árin. 
Þessar breytingar á ákvæðunum kippa burt forsendu fyrir þeirra dómaframkvæmd sem mótuð 
hefur verið á síðust árum og áratugum en það getur skapað mikið óöryggi fyrir hina ýmsu 
hópa, sérstaklega fatlaða og öryrkja.

Einnig hefur komið fram hjá sérfræðingum í stjórnskipunarrétti að sum 
mannréttindaákvæðin séu til þess fallin að ganga gegn markmiðinu um að tryggja betur rétt 
borgaranna enda sé opnað fyrir víðtækari heimildir til að takmarka mannréttindi en samkvæmt 
gildandi stjórnarskrá. Þeir hafa jafnframt bent á að sum hinna nýju mannréttindaákvæða 
einkennast af málefnum líðandi stundar og tilviljunarkenndu vali. Einnig er vísað til þess 
að ójafnvægi komi fram í framsetningu og áherslum ákvæða þar sem sum ákvæðin eru of 
sértæk og of nákvæmlega útfærð í stað þess að fanga kjarna meginreglunnar að baki. Í þessu 
sambandi bendir 2. minni hluti á sem dæmi að sérstök áhersla virðist vera 
á rýmkun upplýsingafrelsis og fjölmiðlafrelsis án skyldna en á sama tíma ríkir alger þögn um 
persónuvernd. Vekur þetta upp óvissu um hvort heimilt verði að ganga nær friðhelgi einkalífs 
einstaklinga þar sem reynir á söfnun og vinnslu persónuupplýsinga en samkvæmt núverandi 
skipan. 2. minni hluti vill árétta að taka þarf upplýsta ákvörðun um hversu ítarleg ákvæði 
stjórnarskrárinnar eiga að vera. Nauðsynlegt er að tryggja að ákvæði séu skýr og vega meta í 
hverju tilviki fyrir sig hvort um sé að ræða svo mikilvæga grundvallarreglu að 
nauðsynlegt sé að festa hana í stjórnarskrá.

2. minni hluti áréttar mikilvægi þess að fram fari mat á áhrifum nýmæla í frumvarpinu, 
sem og þeirra breytinga sem gerðar eru frá gildandi ákvæðum stjórnarskrá. Á þetta ekki síst 
við kaflann um mannréttindi. Það er grundvallaratriði að slíkt mat fari fram sérstaklega, þegar 
um er að ræða stjórnskipunarlög, en rík áhersla hefur ætíð verið lögð á að vandað sé til 
setningar þeirra. Þegar ný stjórnarskrá er sett er nauðsynlegt að stjórnkerfið verði virkt í þeim 
skilningi að ný stjórnarskrá hefti ekki ákvarðanatöku, hindri ekki að sett verði 
nauðsynleg lög og að gerðir verði æskilegir þjóðréttarsamningar o.s.frv. 2. minni hluti fer 
fram á að gert sé heildarmat á áhrifum frumvarpsins, m.a. á efnahags- og atvinnulíf. Í 
frumvarpinu eru t.d. lagðar til gagngerar breytingar á grunnatriðum í stjórnskipun landsins, 
svo sem varðandi kosningakerfi og auðlindanýtingu, án þess að nokkurt slíkt mat hafi farið 
fram, hvorki varðandi áhrif einstakra breytinga eða frumvarpið í heild. 2. minni hluti telur það 
mikið ábyrgðarleysi ef ekki verður úr þessu bætt. Fram hafa komið andstæðar túlkanir á 
áhrifum breytinganna, t.d. frá forseta lýðveldisins, einstökum fulltrúum í stjórnalagaráði og 
sérfræðingum.

2. minni hluti vísar sérstaklega á það sem fram kemur í skilabréfi sérfræðingahópsins 
um að það sé grundvallarsjónarmið varðandi gæði lagasetningar að metin séu áhrif tillagna 
sem fela í sér breytingar: „Dregnir séu fram bæði kostir og hugsanlegar neikvæðar 
afleiðingar og heildarmat unnið sem leiðir í Ijós að samanlagt sé ávinningur a f samþykkt 
tillögu.“ 2. minni hluti bendir í þessu sambandi á að ríkið gæti orðið bótaskylt fyrir að hafa 
ekki gripið til nauðsynlegra ráðstafana til að tryggja fullnægjandi vernd gegn 
mannréttindabrotum. 2. minni hluti vill ítreka þau tilmæli sem fram komu í skilabréfi 
sérfræðingahópsins að gera verði þá kröfu að markmið breytinganna verði metin 
vandlega. Vill 2. minni hluti jafnframt í þessu sambandi vísa til þess sem fram hefur komið 
frá fyrrverandi formanni stjórnlagaráðs og fleiri ráðsmönnum, að nauðsynlegt sé að 
heildarmat fari fram á frumvarpinu áður en það verði samþykkt.

2 minni hluti bendir á að við meðferð málins kom fram hörð gagnrýni á greinargerð 
frumvarpsins en hún samanstendur af skýringum stjórnlagaráðs og viðbótum 
sérfræðingahópsins. Það er álit 2. minni hluta að texti greinargerðarinnar sé afar óskýr sem 
leiði af sér að oft á tíðum sé afar óljóst hver raunveruleg skýring við greinina eigi að 
vera. Fræðimenn á sviði stjórnskipunarréttar hafa tekið undir þessi sjónarmið og á fundum 
nefndarinnar með þeim kom skýrt fram að nauðsynlegt væri að endurskrifa greinargerðina frá



grunni þar sem hún væri ónothæf sem lögskýringargagn. Bentu sérfræðingarnir á
að óskýrleiki greinargerðar gæti orðið til þess að það væri erfiðleikum bundið að
leysa úr álitamálum sem upp kynnu að koma eða þá að slíkar úrlausnir yrðu andstætt vilja
stjórnarskrárgjafans við setningu ákvæða. 2. meiri hluti tekur heilshugar undir þessi sjónarmið
sérfræðinganna og bendir á að þetta eigi ekki síst við þegar orðalagi er breytt en ekki
er skýrt með fullnægjandi hætti hvort með því er leitast við að breyta inntaki ákvæðis og/eða
efnisreglum.

2. minni hluti bendir á að í umsögn meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar eru 
teknar saman fjölmargar ábendingar og athugasemdir sem meiri hlutinn beinir til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að skoða nánar. Telur 2. minni hluti þessar ábendingar sýna 
að málið er ófullburða og að löng vegferð er enn fyrir höndum í þessum efnum. 2. minni hluti 
bendir hér í dæmaskyni á nokkur atriði en áréttar þó að fara þurfi ítarlega yfir 
allar þær ábendingar og athugasemdir sem meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar benti 
á í umsögn sinni, sem og ábendingar þeirra sérfræðinga sem komu fyrir nefndina og skiluðu 
umsögnum. Fram kemur í 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins að réttur til íslensks 
ríkisfangs öðlist þeir sem við fæðingu eiga foreldri með íslenskt ríkisfang, eftir því sem nánar 
er mælt fyrir um í lögum. Jafnframt segir að ríkisborgararéttur verður að öðru leyti veittur 
samkvæmt lögum. 2. minni hluti vill hér benda á að upp kunna að koma vandamál vegna 
fjölda þeirra er hljóta ríkisborgararétt ef þessi regla gildir hjá öllum ríkjum og hafa líklega í 
för með sér verulega aukningu í veitingu ríkisborgararéttar. Í 7. gr. frumvarpsins er kveðið á 
um réttinn til lífs. Þar segir að allir hafi meðfæddan rétt til lífs. 2. minni hluti bendir á að hér 
þurfi að ígrunda betur að hverju sé stefnt, sérstaklega í vandmeðförnum og siðferðilegum 
spurningum sem tengjast bæði upphafi og endalokum lífs. Skýringarnar við ákvæðið eru til 
þess fallin að búa til vafa að ófyrirsynju. Má hér benda á réttarstöðu barns og móður viku fyrir 
fæðingu sem dæmi. Að lokum bendir 2. minni hluti á að fara þarf vel yfir tillögu meiri hluta 
allsherjar- og menntamálanefndar um að falla frá þeim breytingum sem sérfræðingahópurinn 
lagði til að gerðar yrðu á tillögum stjórnlagaráðs á 14. -  16. gr. frumvarpsins, er fjalla um 
tjáningar- og upplýsingafrelsi, upplýsingarétt og frjáls og upplýst þjóðfélagsumræða. 
Tillögurnar í þessum greinum þarfnast ítarlegri greiningar, bæði með tilliti til markmiða og 
afleiðinga.

2. minni hluti vill taka undir breytingatillögu meiri hluta allsherjar- og 
menntamálanefndar um að við frumvarpið bætist ný grein um íslenska tungu. 2. minni hluti 
vill með því undirstrika mikilvægi íslenska tungumálsins sem á í vök að verjast. Styðja þarf 
við aðgerðir stjórnvalda til að efla það og varðveita með sérstakri löggjöf eða öðrum 
aðgerðum.

2. minni hluti vill að lokum árétta nauðsyn þess að meiri hluti stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar sinni ákalli fræðimanna og annarra sérfræðinga við áframhaldandi vinnslu 
málsins. Skoða þarf ákvæðin sjálfstætt og leggja mat á þær efnislegu athugasemdir sem fram 
hafa komið við meðferð frumvarpsins, sem og markmið þessara viðamiklu breytinga sem 
lagðar eru til í frumvarpinu. Það er mat 2. minni hluta að taka beri einstaka þætti frumvarpsins 
til nánari skoðunar og komast að sátt um þá en í ljósi þess hve skammur tími er til stefnu 
er fráleitt að afgreiða frumvarpið í heild sinni.

Alþingi, 17. janúar 2013.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Pétur H. Blöndal.


