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Umsögn
um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Frá minni hluta atvinnuveganefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið og tekið á móti nokkrum fjölda gesta eins og fram kemur í inngangi 
umsagnar meiri hlutans. Segja má að umsögn meiri hlutans innihaldi tiltölulega góða lýsingu á helstu 
athugasemdum sem fram komu á fundum nefndarinnar. Óhætt er hins vegar að gagnrýna meiri hlutann fyrir 
að sjá ekki heildarmyndina og átta sig þannig ekki á hve ófullbúið og gallað málið er í raun og veru. 
Samandregið má segja að sú alvarlega mynd sem dregin hefur verið upp af frumvarpinu á fundum 
nefndarinnar hafi að sjálfsdáðum átt að leiða til þess að stjórnarmeirihlutinn mælti gegn framgangi 
frumvarpsins í óbreyttri mynd eða hvetti til þess að ráðist yrði í umfangsmiklar endurbætur. Slíku er ekki 
að heilsa heldur virðist meiri hlutinn aðeins treysta sér til þess að vísa vandanum aftur til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar án þess að gefa skýrlega til kynna hver væru hin eðlilegu næstu skref við meðferð málsins.

Þess var óskað að nefndin veitti umsögn um 13. gr. um eignarrétt, 25. gr. um atvinnufrelsi og 34. gr. um 
náttúruauðlindir. Til nánari leiðsagnar setur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fram sex atriði sem hún telur 
eðlilegt að nefndin rannsaki en lokar ekki á möguleika hennar til þess að fjalla efnislega um önnur atriði 
eftir sem því sem nefndin telur þörf á.

Fullyrða má að ný eða breytt ákvæði stjórnarskrár eru almennt háðari túlkun en þau ákvæði sem tekin 
eru óbreytt úr gildandi stjórnarskrá og þegar hafa mótast í réttarframkvæmd varðandi efni og inntak. Með 
því að takmarka líkur á því að túlkunarvandi skapist er dregið úr hættu á að réttaróvissa skapist í landinu 
með tilheyrandi málaferlum þar sem reyna mun á inntak nýrra eða breyttra ákvæða. Stjórnarskrárákvæði 
vernda nefnilega í mörgum tilvikum mikilvæg réttindi og mikilvæga hagsmuni. Ríki vafi um inntak margra 
ákvæða stjórnarskrár eykst hætta á réttarglundroða þar sem einstaklingar og lögaðilar keppast við að 
tryggja þau réttindi sem þeir telja að stjórnarskráin tryggi þeim.

Stjórnarskrárgjafinn fól Alþingi valdið til að breyta stjórnarskránni. Þingmenn eru við slíka vinnu 
einungis bundnir við eigin sannfæringu en á þeim hlýtur líka að hvíla ákveðin aðgæsluskylda eins og 
hverjum þeim öðrum sem falin eru tiltekin verkefni. Þannig hlýtur að vera hægt að gera þá kröfu að 
alþingismenn forðist að veita þeim lagafrumvörpum framgang sem stefna hagsmunum borgaranna í 
stórkostlega hættu.

Óhætt er að fullyrða að nær allir gestir nefndarinnar hafi gert alvarlegar efnislegar athugasemdir við þá 
hluta frumvarpsins sem nefndin fjallaði um. Það einkennir athugasemdirnar að þær virðast settar fram að 
nokkuð vel athuguðu máli, a.m.k. þegar tekið er mið af þeim óskiljanlega flýti sem hefur verið á meðferð 
málsins.

Í köflunum sem fara hér á eftir verður stiklað á stóru og reynt að setja þær athugasemdir sem koma fram 
í umsögn meiri hlutans í samhengi.

Undirbúningur frumvarpsins -  viðfangsefni stjórnlagaráðs.
Að mati minni hlutans er rót vandans að finna í undirbúningi málsins. Af þeim sökum verður ekki hjá 

því komist að hefja umfjöllunina á stuttri yfirferð um grundvöll þess.

Skipun stjórnlagaráðs.
Ljóst er að stjórnarskránni verður ekki breytt nema uppfyllt séu þau skilyrði sem sett eru fram í gildandi 

stjórnarskrá. Af lestri 79. gr. hennar má sjá að valdið til breytinga hefur verið sett í hendur Alþingis. Það er 
því óumdeilt að Alþingi Íslendinga er hið raunverulega stjórnlagaþing landsins. Svo að tryggt sé að málefni 
stjórnarskrárinnar standist dægurþras mælir gildandi stjórnarskrá fyrir um að breytingar á henni þurfi að 
afgreiða á tveimur löggjafarþingum með alþingiskosningum á milli. Þessu fyrirkomulagi er ætlað að 
tryggja að breytingar verði ekki gerðar á stjórnarskránni nema samkomulag séu um þær, a.m.k. í 
meginatriðum. Þar sem frumvarp til stjórnarskipunarlaga telst ekki löglega afgreitt nema það fari óbreytt í 
gegnum hið síðara löggjafarþing er augljóst að ætlast hefur verið til þess að vandað væri til verka á hinu 
fyrra löggjafarþingi.

Þrátt fyrir að breytingarvaldið sé hjá Alþingi var svokölluðu stjórnlagaþingi falið með lögum að 
undirbúa endurskoðun stjórnarskrárinnar. Kosið var til þingsins 27. nóvember 2010 enda var markmið þess



að „undirstrika þær stoðir hvers lýðræðisþjóðfélags að allt vald spretti frá þjóðinni og því skuli stjórnlög 
sett af fulltrúum fólksins“.' Kjörsókn var þó einungis 36,8%, sem í sögulegu samhengi telst mjög dræm. 
Þess má þó geta að lögin sem lágu til grundvallar kosningunni voru samþykkt á Alþingi með 39 atkvæðum 
en enginn þingmanna greiddi atkvæði gegn þeim.

En allt kom fyrir ekki. Hinn 25. janúar 2011 ógilti Hæstiréttur Íslands kosningu stjórnlagaþings. 
Kosningin hafði farið fram á grundvelli laga sem ætlað var að tryggja almenna, frjálsa, leynilega og beina 
kosningu á grundvelli jafnréttis. Til grundvallar niðurstöðu réttarins lá sú ástæða að framkvæmd 
kosninganna hefði verið í andstöðu við lögin og til þess fallin að rjúfa kosningaleynd.

Svo fór að stjórnlagaráð var allt að einu skipað sömu einstaklingum og hlotið höfðu ógilda kosningu til 
stjórnlagaþings, utan eins sem ekki treysti sér til þátttöku. Sá gjörningur fór fram á grundvelli 
þingsályktunar sem Alþingi samþykkti með 30 atkvæðum gegn 21.

Það kann að vera erfitt fyrir þá sem stóðu að skipun stjórnlagaráðs að horfast í augu við það ferli sem 
þeir stóðu að, enda var það meingallað og andvana fætt. Ljóst er að strax á þessu stigi málsins var verulega 
tekið að molna undan ferlinu og tenging þjóðarinnar við ráðið tekin að visna. Það gerðist a.m.k. með 
tvennum hætti, annars vegar þar sem skipun ráðsins fór ekki fram á grundvelli lögmætrar kosningar og hins 
vegar með því að það var engu síður skipað fyrir meðferð meirihlutavalds á Alþingi. Segja má að síðan þá 
hafi eftirleikurinn endurspeglað upphafið.

Hélt stjórnlagaráð sig innan rétts umboðs?
Í ritinu Stjórnskipunarréttur eftir Gunnar G. Schram prófessor kemur fram að hann telji að Alþingi „geti 

falið öðrum aðila, t.d. sérstöku stjórnlagaþingi eða forseta, umboð til ákveðinna stjórnarskrárbreytinga og 
jafnvel setningar nýrrar stjórnarskrár“. Samanburður ályktana Gunnars við undirbúningsgögn 
stjórnarskipunarlaga nr. 97/1942, sem hann vísar reyndar til við þetta tilefni, leiðir í ljós að Gunnar átti við 
að Alþingi gæti falið utanaðkomandi aðila að vinna drög að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Það breytti 
því ekki að slíkt frumvarp þyrfti ríkisstjórn eða einhver þingmanna að leggja fram á Alþingi til samræmis 
við áskilnað stjórnarskrár. Í greinargerð þeirrar þingsályktunartillögu sem síðar varð að framangreindri 
ályktun Alþingis er sá skilningur staðfestur og ítrekað að Alþingi taki við og afgreiði stjórnarskrártillögur 
stjórnlagaráðs til samræmis við áskilnað stjórnarskrár.

Samkvæmt þingsályktun um skipun stjórnlagaráðs var ráðinu falið afmarkað verkefni, þ.e. að taka við 
og fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar og gera tillögur um breytingar á gildandi stjórnarskrá. Nánar tiltekið 
var stjórnlagaráði falið að taka til umfjöllunar þætti sem þar eru taldir upp í átta töluliðum. Í framhaldinu er 
svo vísað til þess að ráðið geti ákveðið að taka til umfjöllunar fleiri þætti en þá sem upp voru taldir.

Í greinargerð þingsályktunartillögunnar (þskj. 930 í 549. máli á 139. löggjafarþingi) er um skýringu á 
verkefni stjórnlagaráðs vísað til athugasemda frumvarps til laga um stjórnlagaþing og framhaldsnefndarálits 
allsherjarnefndar um það frumvarp. Í almennum athugasemdum frumvarps til laga um stjórnlagaþing 
kemur fram að þingið hafi það hlutverk að endurskoða og gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá 
lýðveldisins, m.a. að taka sérstaklega til skoðunar efnisatriði sem staðið hafa nær óbreytt allt frá setningu 
stjórnarskrárinnar 1874 og falla einkum undir I. kafla hennar um nokkur grunnhugtök íslensks 
stjórnskipulags, II. kafla um framkvæmdarvaldið og tengsl þess við löggjafarvaldið og V. kafla um 
dómsvaldið. Í athugasemdunum er sérstaklega tekið fram að stjórnlagaþing geti jafnframt tekið til 
endurskoðunar hvaðeina annað sem það kýs eða lagt til að bætt verði við stjórnarskrána nýjum ákvæðum 
og köflum sem ekki hafa staðið þar til þessa. En verkefnalýsingunni lýkur ekki á þennan hátt því að í 
framhaldinu eru heildarverkefni þingsins dregin saman þannig að ráðinu sé falið að setja þær 
grundvallarreglur sem gilda eiga um æðstu stjórn og skipulag ríkisins, uppsprettu ríkisvalds, verkefni 
handhafa ríkisvaldsins, verkaskiptingu og valdmörk.

Alþingi samþykkti breytingartillögu allsherjar- og menntamálanefndar við frumvarpið þar sem tveimur 
nýjum töluliðum, 7. og 8. tölul., var bætt við 1. mgr. 3. gr. þess. Í nefndaráliti meiri hluta nefndarinnar, þar 
sem gerð var grein fyrir breytingartillögunum, er fjallað um skilning meiri hlutans á 3. gr. frumvarpsins. 
Þar kemur eftirfarandi m.a. fram: „Nokkrar umræður urðu í nefndinni um það hvort rétt væri að telja upp 
viðfangsefni stjórnlagaþings með þeim hætti sem gert er í frumvarpinu eða láta stjórnlagaþingi það eftir að 
ákveða viðfangsefnið. Þá var einnig rætt hvort rétt væri að bæta við upptalninguna fleiri viðfangsefnum. 
Meiri hlutinn telur nauðsynlegt að taka fram í þessu sambandi að eins og 2. mgr. 3. gr. ber með sér er hér 
ekki um tæmandi talningu að ræða. Meiri hlutinn tekur hins vegar fram að það eru þessi viðfangsefni sem 
stjórnlagabingi er einkum ætlað að vinna að og telur því eðlilegt að leggja áherslu á þau, auk þess sem slík 
upptalning veitir aðhald og er ákveðinn rammi utan um starf þingsins sem þ a rf að vera markvisst.“ 
(Undirstrikun 1. minni hluta.)

1 Sjá 4. kafla almennra athugasemda við frumvarp til laga um stjórnlagaþing.



Í skýringum frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga kemur eftirfarandi m.a. fram: 
„Stjórnlagaráði var meðal annars falið að fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar, sem kosin var a f  Alþingi 16. 
júní 2010. [...]Frumvarp stjórnlagaráðs hefur [...] mótast smám saman í samræðum milli fulltrúa 
innbyrðis og opnum skoðanaskiptum við samfélagið. [...] Meðal fulltrúa í Stjórnlagaráði kom strax í 
upphafi fram mikill vilji til að taka mannréttindakaflann til endurskoðunar og jafnframt var ákveðið að 
taka fyrir nokkur önnur efni en þau sem voru nefnd sérstaklega í þingsályktuninni en hafði verið fjallað um 
í skýrslu stjórnlaganefndar, s.s. stöðu þjóðkirkjunnar og sveitarfélaga. Litið hefur verið á skýrsluna sem 
góðan grundvöll að byggja á en ekki bindandi fyrirmæli eða valkosti.“2

Í umsögn Bjargar Thorarensen til allsherjar- og menntamálanefndar kemur fram að hún telji 
stjórnlagaráð hafa gert grundvallarbreytingu á eigin verksviði miðað við það verkefni sem Alþingi fól því. 
Þetta gerði ráðið með því að ákveða að endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrár væri eitt 
meginverkefna þess en það virðist hafa verið andstætt meginmarkmiðum þingsályktunartillögunnar. Bendir 
Björg á að tilvísun í skýringum ráðsins til sterkrar undiröldu á þjóðfundi árið 2010 um að breyta 
mannréttindaákvæðum verði að skoða í ljósi þess að á þjóðfundi hafi fyrst og fremst verið lögð áhersla á 
mikilvægi ýmissa réttinda sem þegar eru tryggð í núgildandi mannréttindaákvæðum, einkum að allir séu 
jafnir fyrir lögum og banni við mismunun. Þannig telur Björg ekki hægt að sjá orsakasamband á milli 
fjölmargra ákvæða frumvarpsins og hinna almennu viðhorfa sem komu fram á þjóðfundi.

Þjóðaratkvæði um tillögur stjórnlagaráðs.
Eins og flestum er kunnugt ályktaði Alþingi 24. maí 2012 að fara skyldi fram ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga og tiltekin álitaefni 
þeim tengd. Sú þingsályktun var samþykkt með 30 atkvæðum stjórnarliða gegn 15 atkvæðum þingmanna 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Viðamikil kynning átti sér stað vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna, 
m.a. með dreifingu leiðbeiningarbæklinga á hvert heimili, opnun heimasíðu sem sérstaklega var tileinkuð 
atkvæðagreiðslunni, auglýsingum í blöðum o.fl. Að auki skrifuðu fjölmargir greinar og pistla í dagblöð þar 
sem afstöðu var lýst og menn hvattir til að kjósa rétt.

Atkvæðagreiðslan fór fram 20. október 2012. Niðurstaða hennar var nokkuð afgerandi þegar kemur að 
tillögum stjórnlagaráðs, 64,2% kjósenda töldu rétt að leggja tillögur stjórlagaráðs til grundvallar við gerð 
nýrrar stjórnarskrár en 31,7% lögðust gegn því.

Það vakti fljótlega athygli að aðeins tæpur helmingur atkvæðabærra manna greiddi atkvæði í 
kosningunum. Í sögulegu samhengi telst sú kjörsókn afar dræm.

Að mati 1. minni hluta er að a.m.k. hægt að draga þá ályktun af framangreindu að þessi takmarkaði 
fjöldi kjósenda gefi til kynna töluvert áhugaleysi. Auk þessa er líka ljóst að spurningarnar voru orðaðar 
þannig að umdeilanlegt er hvaða ályktanir mætti draga af niðurstöðunum. Að minnsta kosti er ljóst að 
leiðbeiningargildi þessara kosninga, sem nær væri að kalla skoðanakönnun, var mjög takmarkað.

Ályktanir um grundvöll málsins.
Að áliti minni hlutans var stjórnlagaráðsferlið laskað. Eins og fram hefur komið slitnaði fljótt upp úr því 

að ráðið hefði skýrt umboð þjóðarinnar. Þar hafði mest að segja léleg kjörsókn í tveimur atkvæðagreiðslum 
þar sem sú viðurhlutameiri reyndist ógild. Í eðlilegu samhengi við þau handabakavinnubrögð sem 
stjórnvöld höfðu viðhaft og almennt áhugaleysi kjósenda umgekkst stjórnlagaráð frjálslega það þrönga 
umboð sem meiri hluti Alþingis hafði veitt því.

Í þessu ljósi má segja að það komi ekki sérstaklega á óvart að frumvarpið, sem í meginatriðum er byggt 
á tillögum stjórnlagaráðs eftir lagfæringartilraunir hóps vel meinandi lögfræðinga, er haldið svo miklum 
ágöllum sem raun ber vitni.

Aðfaraorð frumvarpsins.
Á fundum nefndarinnar voru aðfaraorð frumvarpsins rædd. Þó svo að almenn gagnrýni hafi komið fram 

um að frumvarpið innihéldi mikla orðskrúð og háleit en óraunsæ markmið má segja að jákvæðni hafi gætt í 
garð aðfaraorða almennt. Þó kom sú ábending fram á fundi nefndarinnar að aðfaraorðin eða tilgangur þeirra 
er hvergi skýrður í greinargerð frumvarpsins.

Skilningur minni hlutans er að aðfaraorð laga hafi ekki lagagildi sem slík en þau geti gegnt ákveðnu 
hlutverki við lögskýringu, e.t.v. eðlislíku hlutverki markmiðsákvæða laga. Af þeim sökum hlýtur að þurfa 
að gera þá kröfu að aðfaraorðin séu skýr og þar komi fram nothæf stefnumið. A.m.k. í tveimur tilvikum 
koma óþörf eða óskýr atriði fram í aðfaraorðum frumvarpsins.

2 Sjá: http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf.

http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf


Ólíkur uppruni.
2. málsliður 1. mgr. aðfaraorðanna hljóðar svo: „Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum 

við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. “
Á fundi nefndarinnar var spurt hvort það gæti talist raunsönn lýsing að þeir sem byggi Ísland séu af það 

ólíkum uppruna að þörf sé á því að draga það fram í aðfaraorðum stjórnarskrár. Í umsögn Bjargar 
Thorarensen til allsherjar- og menntamálanefndar kemur fram að hún telur að fyrirmynd aðfaraorðanna sé 
sótt til stjórnarskrár Suður-Afríku. Mat Bjargar er að tilvísunin eigi illa við íslenskar aðstæður enda búi 
líklega einsleitasta þjóð í heimi hér á landi „með óvenju sterkar rætur í sameiginlegum uppruna, sögu, 
menningu og tungu, gerólíkt langri átakasöguþjóðarbrota íSuður-Afríku“.

Að mati minni hlutans leikur verulegur vafi á því hvaða tilgangi þessi hluti aðfaraorðanna á að þjóna. 
Hvaða stefnumið getum við lesið út úr því sem ekki á sér stoð í raunveruleikanum?

Réttarríkið Ísland.
2. mgr. aðfaraorða frumvarpsins er svohljóðandi: „Island er frjálst og fullvalda réttarríki með frelsi, 

jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að hornsteinum.“ Af lestri greinargerðar frumvarpsins má sjá að 
sérfræðingahópurinn gerði smávægilega breytingu frá tillögu stjórnlagaráðs, þ.e. orðið ríki varð að 
réttarríki. Í skilabréfi sérfræðingahópsins kemur m.a. fram að með breytingunni sé því slegið föstu að 
Ísland sé réttarríki til að grunngildi sem talin eru upp í aðfaraorðum frumvarpsins endurspegli inntak þess.

Í umsögn Bjargar Thorarensen til allsherjar- og menntamálanefndar kemur m.a. fram að hún telji þessa 
notkun á orðinu réttarríki ekki vera í réttu samhengi og því sé breytingin til hins verra.

Í almennri umræðu virðist hugtakinu réttarríki oft teflt fram sem einskonar andstæðu við hugtakið 
lögregluríki. Skilningur nefndarinnar er sá að hugtakið réttarríki (e. rule of law) fái oft annað inntak á 
sviði lögfræði og réttarheimspeki. Grunnhugmyndin er þannig sú að borgurunum beri að fara að lögum og 
handhafar ríkisvalds hafi áhrif á hegðan þeirra með lögum.3 Í þessu samhengi felur hugmyndin um 
réttarríki í sér að nauðsynleg skilyrði þurfa að vera til staðar til þess að lög nái þeim frumtilgangi sínum að 
hafa áhrif á háttsemi fólks, þ.e. lögin þurfa að vera gædd ákveðnum tæknilegum eiginleikum.4 Samkvæmt 
skýringum lögfræðiorðabókar felur réttarríki í þrengri merkingu í sér þá formlegu eiginleika sem lög eiga 
að hafa, svo sem að vera framkvæmanleg, skiljanleg, birt, framvirk og almenn. Í rýmri merkingu felur 
hugtakið í sér að ekki er einungis vísað til formlegra eiginleika sem lög eiga að hafa heldur einnig 
lágmarksskilyrða, sem efni laga á að uppfylla, svo sem að grundvallarmannréttindi séu virt.5 Ljóst er að 
hugmyndir um inntak réttarríkisins eru ekki einhlítar.6

Lög ríkja virðast uppfylla skilyrði réttarríkisins að mismiklu leyti eða á mismunandi hátt. Lagasetning 
hér á landi hin síðustu ár hefur borið einkenni þess að löggjafinn hefur oft brugðist á handahófskenndan 
hátt við breyttum aðstæðum eða kröfum almennings og stjórnmálamanna um breytingar. Ekki er þó þar 
með sagt að ríki sem uppfylla tiltekin skilyrði réttarríkisins í minna mæli eða á annan hátt en önnur teljist 
ekki til réttarríkja. Engu að síður má segja að þessi hugmynd um réttarríkið feli í sér einhvers konar 
mælikvarða eða safn æskilegra eiginleika.

Í framangreindum skilningi þykir minni hlutanum það afskaplega sérstakt að réttarríkinu Íslandi sé 
slegið upp eins og hverri annarri staðreynd, eins og þeirri staðreynd að Ísland er fullvalda ríki. Einnig 
verður að telja það verulega óskýrt að hvaða leyti hugmyndin um ríki í þjóðréttarlegum skilningi 
ákvæðisins tengist réttarríkishugmyndinni.

Niðurstöður.
Aðfararorð eins og þau sem birtast í frumvarpinu samræmast ekki íslenskri lagasetningar- og lagahefð. 

Eins og áður segir er inntak aðfaraorðanna umdeilt og óljóst og vandséð hvaða tilgangi þeim er ætlað að 
þjóna.

Í ljósi framangreinds telur minni hlutinn skynsamlegt að fella aðfaraorðin brott úr frumvarpinu.

Um 9. gr. Óskýr og óljós ákvæði -  aukið svigrúm til takmörkunar á mannréttindum.

3 Joseph Raz: The authority o f law, bls. 212. Stutta umfjöllun er einnig að finna t.d. á vefsíðu Sameinuðu 
þjóðanna á vefslóðinni http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=3.
4 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 17 og 86. Sjá einnig t.d. Garðar Gíslason: Eru
lög nauðsynleg, bls. 137-148 og John Finnis: Natural law and natural rights, bls. 265-277.
5 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 345.
6 Sjá t.d. Joseph Raz: The authority o f law, bls. 210-227, F.A. Hayek: The Constitution o f liberty, bls. 180-192, 
Tom Bingham: The rule oflaw. London 2011 og Haraldur Steinþórsson: „Réttarríki-skilyrði og efnislegt inntak“.
Úlfjótur tímarit laganema, 4. tbl. 2005, bls. 627-653.

http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=3


Í 9. gr. er að finna ákvæði undir fyrirsögninni: ,,Verndmannréttinda“. Ákvæðið er svohljóðandi:
,,Stjórnvöldum ber ætíð að vernda almenning gegn mannréttindabrotum, hvort heldur sem brotin eru a f  

völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.
Mannréttindi tryggð með stjórnarskrá þessari má því aðeins skerða að það sé gert með lagaheimild í 

þágu almannahagsmuna eða til verndar réttindum annarra svo sem samræmist lýðræðishefðum. Gæta skal 
meðalhófs og þess að ekki sé með takmörkuninni vegið að kjarna þeirra réttinda sem um ræðir. Réttindi 
skv. 7. gr., 1. málsl. 8. gr., 27. gr., 2. og 3. mgr. 28. gr., 29. gr. og 30. gr. máþó aldrei skerða á grundvelli 
þessa ákvæðis.“

Minni hlutinn fær ekki betur séð en að almenn skerðingarheimild 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins sé haldin 
verulegum annmörkum. Þannig virðist orðalag ákvæðisins stangast á við skýringar í greinargerð a.m.k. að 
því leyti sem það felur í sér opnun fyrir frekari mannréttindaskerðingar en heimilar eru samkvæmt gildandi 
stjórnarskrá. Virðist skerðingarheimild vegna réttinda annarra opna fyrir frekari skerðingarmöguleika en nú 
er, jafnvel möguleika sem fela í sér að sérhagsmunir geti réttlætt skerðingu verndar sem ákvæði 
stjórnarskrár hafa fram til þessa veitt borgurum þessa lands.

Að auki virðist hugtakanotkun í ákvæðinu á köflum óljós og úr lagi við það sem hefðbundið er. Þannig 
kom fram í máli gesta á fundi nefndarinnar að með ákvæðinu yrði dómstólum veitt ákveðið frelsi til að 
ákvarða inntak þess.

Þá má geta þess að í umsögn Oddnýjar Mjallar Arnardóttur til allsherjar- og menntamálanefndar kemur 
fram gagnrýni á 1. mgr. sömu frumvarpsgreinar. Verður ekki betur séð en að hún telji 5. og 9. gr. 
frumvarpsins fela í sér tvítekningu á sömu atriðunum. Í framhaldinu leggur hún a.m.k. til að 5. gr. og 1. 
mgr. 9. gr. verði sameinaðar, efni þeirra samræmt og einfaldað. Undir þetta tekur Björg Thorarensen í 
umsögn sinni til atvinnuveganefndar. Í umsögn Oddnýjar kemur einnig fram að til viðbótar við þau almennt 
viðurkenndu óbeinu einkaréttaráhrif að túlka beri íslensk lög til samræmis við mannréttindaákvæði feli 
tillögur og skýringar stjórnlagaráðs í sér að veita skuli mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar óbein 
einkaréttaráhrif í anda þjóðaréttar. Það telur hún leiða til þess að stefna megi ríkinu til greiðslu bóta fyrir að 
tryggja ekki með lögum eða öðrum aðgerðum að einkaaðilar brjóti ekki mannréttindi hver á öðrum.

Af lestri skilabréfi sérfræðingahópsins má sjá að hann hefur talið skýringar með 5. og 9. gr. að nokkru 
leyti óljósar. Þá bendir hópurinn á að ekki hafi farið fram mat á áhrifum aukinnar áherslu á einkaréttaráhrif 
ákvæðanna á ýmis réttarsvið.

Að mati minni hlutans er ekki ásættanlegt að ráðist verði í breytingar á stjórnarskrá sem fela í sér svo 
opin og óljós ákvæði. Algerlega ófært er að ráðist verði í breytingar á heimild til skerðingar mannréttinda 
án þess að umfangið liggi fyrir. Nauðsynlegt hefði verið að gæta þess að ganga ekki lengra en gert er 
samkvæmt ákvæðum gildandi stjórnarskrár, en til þess að svo hefði orðið hefði greining og mat á áhrifum 
ákvæðisins þurft að fara fram.

Í ljósi framangreinds telur minni hlutinn stórkostlega þörf fyrir heildarendurskoðun á 9. gr. 
frumvarpsins. Við þá endurskoðun þarf að taka fyrirkomulag á heimildum til skerðingar mannréttinda til 
sérstakrar skoðunar.

Um 13. gr. Óskýr og jafnvel minni vernd eignarréttar.
Sú ábending kom fram á fundi nefndarinnar að heimild til skerðingar mannréttinda á grundvelli réttinda 

annarra væri umvafin óvissu eins og áður hefur verið nefnt. Í tilviki eignarréttarins var bent á að ekki væri 
hægt að útiloka að með heimildinni væri opnað á heimild þess að löggjafinn geti gert einkaaðilum að 
framkvæma lögmætt eignarnám án þess að almannahagsmunir krefjist þess. Að mati minni hlutans felst 
fáheyrð skerðing á eignarréttarvernd í þessari breytingu og í raun aðför að friðhelgi eignarréttarins.

Óhætt er að fullyrða að sú staðreynd að efni 2. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár er ekki að finna í 
frumvarpsgreininni vekur furðu. Í umsögn meiri hlutans er rætt um að margir gesta hafi gert athugasemdir 
við þetta ákvæði en hér verður fullyrt að allir gestirnir hafi verið á þeirri skoðun að þetta væri rangt skref að 
taka, a.m.k. allir þeir gestir sem inntir voru álits á greininni. Þannig kom fram að rökstuðningur brottfallsins 
í skýringum stjórnlagaráðs byggði á röngum ályktunum og röngum forsendum. Þá virðist matið sem gert 
var á áhrifum brottfallsins að mörgu leyti misvísandi. Aagot V. Óskarsdóttir skilaði nefndinni minnisblaði 
þar sem farið var ítarlega ofan í forsögu og ástæður þess að ákvæðið var tekið í stjórnarskrá á sínum tíma. 
Að mati minni hlutans hafa aðstæður ekki breyst, þörf ákvæðisins er enn rík og ekki verður séð að 
þjóðréttarlegar skuldbindingar geri það að verkum að leiðin sé ekki fær.

Að áliti minni hlutans þarf skilyrðislaust að vera tryggt að efni 2. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár 
verði áfram hluti af stjórnskipun Íslands. Um þörf á heildarendurskoðun heimildar til takmörkunar 
mannréttinda vísast til þess sem áður hefur komið fram.



Um 25. gr. Umbylting vinnumarkaðar.
Það stakk strax í augu hve illa aðilar vinnumarkaðarins (Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins) tóku atvinnufrelsisákvæði frumvarpsins í umsögnum sínum til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar og vísað var til á fundi nefndarinnar. Skýringar þess komu þá skýrlega fram í máli gesta.

Í fyrsta lagi, eins og áður, virðist almenn takmörkunarheimild 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins hitta ákvæðið 
illa fyrir. Enginn vildi a.m.k. útiloka að hún hefði meiri skerðingu í för með sér en samkvæmt gildandi 
stjórnarskrá.

Í öðru lagi virðast skýringar greinargerðar frumvarpsins gefa óljósa og jafnvel bjagaða mynd af efni 
ákvæðisins og inntaki gildandi verndar atvinnuréttar.

Í þriðja lagi eru skýringar lykilhugtaka verulega takmarkaðar og villandi. Þannig virðist litla 
leiðbeiningu að finna um merkingu orðasambandsins mannsæmandi vinnuskilyrði og engan veginn hægt að 
átta sig á skyldum ríkisins til þess að tryggja þau. Töldu gestir orðasambandið sanngjörn laun haldið sama 
annmarka en að auki virtist það ranglega tengt við annars konar réttindi í skýringum greinargerðar.

Í fjórða lagi gagnrýndu aðilar vinnumarkaðarins það mikla inngrip sem ákvæðið fæli í sér á 
fyrirkomulag íslensks vinnumarkaðar sem byggði á norrænu módeli. Ljóst er að þessir aðilar telja greinina 
skerða möguleika sína til þess að semja um kaup og kjör með kjarasamningum og þannig væru umbylting á 
þeim vinnumarkaði sem hér hefði þróast á undanförnum áratugum með lagasetningu og í samskiptum 
vinnuveitenda og launþega.

Í rauninni er það ótrúlegt að svo er að sjá sem meiri hlutinn láti þetta sér í léttu rúmi liggja. Hefðu það 
einhvern tímann þótt tíðindi að flokkar með þær sögulegu rætur, sem stjórnarflokkarnir hafa, létu þetta fram 
hjá sér fara án afskipta.

Að mati minni hlutans er frumvarpsgreinin ekki á vetur setjandi. Sú röskun sem hún hefði í för með sér 
er of alvarleg. Eins og kom margoft fram á fundum nefndarinnar er engin þörf á að gera breytingar á 
gildandi atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrár, það hefur þjónað tilgangi sínum vel og ekki er annað að sjá en 
að eftir því verði áfram hægt að vinna.

Um 34. gr. Yfirlýsing um þjóðareign á náttúruauðlindum sem engin virðist skilja.
Segja má að orðalagið yfirlýsing um þjóðareign á náttúruauðlindum sem engin virðist skilja segi allt 

sem segja þarf um 34. gr. frumvarpsins. Verulegar og fjölbreyttar athugasemdir voru gerðar við hana. Jafnt 
Landssamband íslenskra útvegsmanna, sem og aðrir aðilar, sem þó hafa oft verið ósammála um marga 
hluti, voru sammála í gagnrýni á þetta ákvæði. Ákvæðið virðist þannig á margan hátt stefna í eina átt, en 
greinargerðin benda í aðra.

Frumvarpsgreinin er gagnrýnd fyrir það að efni hennar, að því leyti sem það er ljóst, taki ekki mið af því 
að henni er ætlað að gilda um allar náttúruauðlindir en ekki aðeins fiskveiðiauðlindina. Óhætt er að segja að 
þessar áherslur séu áberandi í skýringum greinargerðar frumvarpsins sem að mestu reifar skýringar 
stjórnlagaráðs. Þetta er mjög bagalegt. Með því að umfjöllunin er svo ríkulega undir áhrifum frá umræðum 
og deilum um fiskveiðistjórnarmál, rýrir það mjög gildi ákvæðis 34. gr. og því blasir við að það ákvæði 
þyrfti að skrifa og hugsa upp á nýtt.

Þetta er þeim mun ámælisverðara fyrir þær hluta sakir að lengi hefur verið unnið að gerð 
stjórnarskrárákvæðis um auðlindir. Nægir þar að vísa til vinnu auðlindanefndar, frá því um og eftir síðustu 
aldamót, sem og vinnu þeirrar nefndar sem vann að endurskoðun þessa ákvæðis á árunum 2003 til 2007.

Um skýringar greinarinnar í greinargerð frumvarpsins hefur verið sagt að þær virðist vera ónýtar og 
þyrfti að skrifa að nýju frá byrjun. Í þeim er slegið úr og í og uppsetning þeirra gerir það að verkum að 
leiðbeiningargildið takmarkast verulega.

Hugtakanotkun var gagnrýnd frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar þar sem verulega erfitt væri að 
henda reiður á þjóðareignarhugtak ákvæðisins þar sem það væri lítt skýrt og ekki í samræmi við 
hefðbundnar skilgreiningar eignarumráða samkvæmt gildandi rétti. Gengu sumir gesta svo langt að telja að 
betra hefði verið að þjóðnýta auðlindir berum orðum og lýsa þær ríkiseignir. Hins vegar var talið að 
vísbendingar um inntak lykilhugtaka væru villandi þar sem í þeim væri vísað til rangra viðmiða og af þeim 
sökum væri gengið allt of langt.

Í ofanálag komu fram verulegar athugasemdir við hvert væri stefnt með frumvarpsgreininni. Þannig 
voru kynntar spár þess efnis að ákvæði hennar, í samhengi við 13. gr. frumvarpsins, mundu til nokkurs tíma 
litið valda umtalsverðri lífskjaraskerðingu á Íslandi.

Í lokamálsgrein 34. gr. er kveðið á um að stjórnvöld geti á grundvelli laga veitt leyfi til afnota og 
hagnýtingar á auðlindum, gegn fullu gjaldi. Þetta hugtak „fullt gjald“, vekur upp margs konar spurningar. 
Meðal þess sem nær allir umsagnaraðilar voru sammála um, var að þetta mundi gjörbreyta nýtingarrétti til 
auðlinda hér á landi, jafnt vegna fiskveiðiauðlindarinnar og annarrar auðlinda. Eins og kunnugt er þá hafa



stjórnvöld í gegnum árin þróað í fiskveiðilöggjöfinni margs konar úrræði í byggðalegum, sértækum 
atvinnulegum tilgangi, eða til ívilnunar einstökum veiðarfærum, svo dæmi séu nefnd. Ljóst virðist að þetta 
ákvæði muni girða algjörlega fyrir svigrúm löggjafans til slíkra úrræða. Slík úrræði hafa verið mjög 
áberandi í áformum stjórnvalda um breytingar á fiskveiðilöggjöfinni á síðustu árum. Verði þetta ákvæði 
stjórnarskrárinnar að veruleika, mun væntanlega verða úti um allar slíkar fyrirætlanir.

Minni hlutinn telur einsýnt að náttúruauðlindaákvæði 34. gr. frumvarpsins sé allsendis ófullburða. 
Inntak þess virðist ekki hafa verið ákvarðað nægilega af hálfu stjórnlagaráðs, það virðist byggt á hálfkaraðri 
hugsun og á of þröngu sjónarhorni. Þannig fæst ekki séð af orðum þess eða skýringum hvert var stefnt. Af 
þeim sökum hefur ákvæðið sýnilega skapað sérfræðingahópnum ærið verkefni. Sérfræðingarnir hafa 
vafalaust gert sitt besta til þess að bjarga því sem bjargað varð en ekki haft erindi sem erfiði og í raun endað 
með því að flækja það enn frekar. Þar sem svo er í pottinn búið er óhjákvæmilegt annað en að taka bæði 
ákvæðið sjálft og skýringar þess til algerrar endurskoðunar.

Minni hlutinn vekur athygli á því að í fjölmörgum umsögnum sem nefndinni bárust, eða höfðu borist til 
að mynda stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, var að finna mjög rækilega umfjöllun um efni þessarar greinar. 
Ítarlegusta umfjöllunin er frá Lex lögmannsstofu sem unnin var fyrir Landssamband íslenskra 
útvegsmanna.

Niðurstöður.
Eins og sjá má af því sem hér hefur verið rakið þarfnast öll þau ákvæði sem atvinnuveganefnd tók til 

skoðunar endurskoðunar við. Þá er það mat minni hlutans að sú endurskoðun verði að byggja á traustari 
grundvelli en frumvarpið gerir. Skynsamlegast væri að einskorða vinnuna við fáein atriði, sem samhljómur 
hefur verið um að kölluðu á endurskoðun í stjórnarskránni. Eitt þeirra atriða gæti verið efni 
auðlindaákvæðisins sem hér hefur nokkuð verið fjallað um.

Ljóst er hins vegar að grundvöllur þeirrar endurskoðunar getur ekki verið sá texti sem er að finna í 
frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar.

Alþingi 27. janúar 2013.

Einar K. Guðfinnsson.
Jón Gunnarsson.


