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Umsögn
um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Frá 1. minni hluta utanríkismálanefndar.

Um almenn atriði meðferðar málsins í nefndinni, álitaefni sem komu til umfjöllunar á 
fundum nefndarinnar og umfjöllun um þá vinnu sem farið hefur fram undanfarin ár vegna 
utanríkismála og stjórnskipulegra álitaefna vísast til umsagnar meiri hlutans. Um málsmeð- 
ferð frumvarpsins almennt vísast til umsagnar 1. minni hluta stjórnskipunar- og eftirlits- 
nefndar. Einnig verður að gera athugasemdir við að meiri hluti stjórnskipunar og eftirlits- 
nefndar hafi afgreitt frumvarpið út úr nefndinni áður en umsagnir höfðu borist frá öðrum 
þingnefndum, þ.m.t. 1. minni hluta utanríkismálanefndar og því ljóst að ekki er tekið tillit 
til þeirra athugasemda í nefndaráliti meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Öllum er 
því ljóst að umsagnar- og samráðsferlið er sjónarspil.

I. Meðferð málsins í nefndinni.
Að mati 1. minni hluta er athugun utanríkismálanefndar á VII. kafla frumvarpsins um 

utanríkismál hálfköruð. Á skortir að rædd hafi verið og tekin afstaða til mikilvægra efnis- 
atriða. Þá standa eftir fjölmörg álitaefni um tæknilega útfærslu og framkvæmd þeirra ákvæða 
sem hér um ræðir. Að afgreiða málið frá nefndinni þrátt fyrir þetta eru í alla stað óboðleg 
vinnubrögð sem að mati 1. minni hluta samræmast með engum hætti ábyrgð og hlutverki 
utanríkismálanefndar.

Að því er snertir meðferð málsins verður einnig að líta til þess að meiri hlutinn kynnti 
viðamiklar breytingartillögur á elleftu stundu, eftir fundarhlé á nefndarfundi, þar sem sam- 
komulag um breytingartillögur meiri hlutans hefur væntanlega náðst. Tillögur meiri hlutans 
höfðu ekki verið ræddar áður á fundum nefndarinnar, þegar þær voru afgreiddar, þrátt fyrir 
að allir nefndarmenn hafi verið fyllilega meðvitaðir um mikilvægi þessara álitaefna við 
breytingar á stjórnarskránni og hversu viðkvæm þau eru. Að mati 1. minni hluta er rík ástæða 
til að ná samstöðu um breytingar á ákvæðum kaflans.

Samkvæmt framangreindu gerir 1. minni hluti alvarlegar athugasemdir við meðferð meiri 
hluta utanríkismálanefndar á frumvarpinu.

II. Utanríkismálakafli frumvarpsins.
1. minni hluti er sammála því að sérstakur kafli um utanríkismál, eins og tillögur eru 

gerðar um í frumvarpinu, er til marks um aukið vægi þessara mála og þátttöku Íslands í al- 
þjóðlegu samstarfi.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu athugasemdum 1. minni hluta, en vegna þess 
nauma tíma sem gefinn er vinnst ekki tækifæri til að gera rækilega grein fyrir álitamálunum 
líkt og full ástæða er til.
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a. Meðferð utanríkismála (109. gr.).
Um 1. og 2. mgr.

1. minni hluti bendir á að í 1. mgr. 109. gr. frumvarpsins er ekki vikið að hlutverki forseta 
Íslands sem, skv. reglum þjóðaréttar, getur farið með fyrirsvar landsins. Æskilegt væri að 
víkja að hlutverki forseta í greinargerð ef ekki í ákvæðinu sjálfu og þarfnast þetta atriði 
nánari skoðunar. Að öðru leyti gerir 1. minni hluti ekki athugasemdir við almenna umfjöllun 
um fyrstu tvær málsgreinar 109. gr. frumvarpsins um meðferð utanríkismála. Álitamál er 
hvort þörf er á því að hnykkja á upplýsingaskyldu allra ráðherra og samráðsskyldu ríkis- 
stjórnarinnar. Í þess stað virðist nægja að vísa almennt til samráðs- og upplýsingaskyldu 
framkvæmdarvaldsins.

Um 3. mgr.
Að mati 1. minni hluta ætti 3. mgr. 109. gr. frumvarpsins að falla brott. 1. minni hluti 

bendir á að ekkert aðildarríki Atlantshafsbandalagsins hefur sambærilegan áskilnað að stjórn- 
lögum um samþykki þjóðþingsins vegna aðgerða sem fela í sér beitingu vopnavalds, aðrar 
en þær sem ríkið er skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti. Þar er átt við aðgerðir sem fela í 
sér beitingu vopnavalds sem hvorki eru samkvæmt umboði og ályktunum öryggisráðs Sam- 
einuðu þjóðanna né falla undir sjálfsvörn bandalagsins, sbr. 5. gr. Atlantshafssáttmálans. Það 
athugast að ákvæðið gengur mun lengra en ákvæði í erlendum stjórnarskrám sem áskilja sam- 
þykki þjóðþings áður en hervaldi ríkisins er beitt.

Aðgerðir sem fela í sér beitingu vopnavalds, sbr. 3. mgr. 109. gr., eru viðkvæmt mál og 
vandmeðfarið. Upp geta komið þær aðstæður að NATO telji sig þurfa að bregðast skjótt við, 
t.d. ef alvarlegt ástand skapast í ríkjum, svo sem hætta á fjöldamorðum eða öðrum stríðs- 
glæpum og stórfelldum mannréttindabrotum. Að mati 1. minni hluta þurfa íslensk stjórnvöld 
að eiga möguleika til að standa að ákvörðun á vettvangi NATO um aðgerðir sem fela í sér 
beitingu vopnavalds við slíkar aðstæður, að höfðu samráði við Alþingi, en án þess þó að sér- 
staks samþykkis Alþingis hafi verið leitað með atkvæðagreiðslu í þinginu.

Ákvæði á borð við það sem lagt er til gæti tafið verulega eða mögulega gert íslenskum 
stjórnvöldum ókleift að taka þátt í störfum Norður-Atlantshafsráðsins, þegar bíða þyrfti eftir 
þinglegri meðferð.

Hversu langan tíma gæti Alþingi þurft til meðferðar þingsályktunartillögu um svo veiga- 
mikið mál er varðaði alvarlegt ástand um stríð og frið, svo sem hættu á hópmorðum eða öðr- 
um stríðsglæpum og stórfelldum mannréttindabrotum? Samkvæmt almennum málsmeð- 
ferðarreglum Alþingis yrði fyrst umræða í þingsal, því næst formleg umfjöllun um málið í 
þingnefnd, sem kallaði eftir atvikum gesti á sinn fund, óskaði eftir og tæki sjálf við umsögn- 
um sem gefinn væri hæfilegur frestur, minnisblöðum, greinargerðum, leitaði j afnvel sérfræði- 
aðstoðar við skoðun málsins með vísan til 33. gr. laga um þingsköp Alþingis, sbr. reglur um 
sérfræðilegaaðstoð fyrir fastanefndir Alþingis, og skilaði að lokum niðurstöðu í áliti. Að lok- 
um tæki við síðari umræða í þingsal um málið. Það athugast að í upphaflegu frumvarpi er 
gert ráð fyrir því að núverandi heimild Alþingis til að loka fundum sínum verði felld niður 
en fyrir liggur tillaga um að haldið verði í núgildandi fyrirkomulag í grundvallaratriðum.

Hvað þá ef slíkt mál kæmi upp á þeim tíma að kalla þyrfti þingið saman? 1. minni hluti 
bendir á að við umfjöllun nefndarinnar var bent á að ákvæðið væri „útsett fyrir ágreining“.

Hjáseta er ekki valkostur á vettvangi Norður-Atlantshafsráðsins þar sem ákvarðanir eru 
teknar á grundvelli samstöðu. Hins vegar er valkvætt hvernig aðildarríkin kjósa að taka þátt 
í framkvæmd einstakra aðgerða. Tími getur þarna reynst naumur. Meta þarf afleiðingar 
ákvæðisins af yfirvegun. Ef framangreint ákvæði yrði samþykkt má enn fremur telja að vand-
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kvæði og óvissa gætu skapast þegar kæmi að framkvæmd, þar sem ákvarðanir innan NATO 
eru teknar á grundvelli trúnaðarupplýsinga, jafnvel þar sem fastaráð NATO tekur ákvarðanir 
um hvert og eitt tilvik, sem dæmi eru um.

Önnur ríki gera sér grein fyrir framangreindu og gera af þeirri ástæðu skýran greinarmun 
á milli annars vegar samþykkis þjóðþings vegna aðgerða sem fela í sér beitingu vopnavalds, 
og hins vegar samþykkis þjóðþings fyrir því að mannafli eða her sé sendur til verkefna af því 
tagi, eins og áður greinir. Þýska þingið fjallaði t.d. um mál Líbýu árið 2011 en ekki var þing- 
vilji fyrir því að leggja fram búnað og mannafla. Þrátt fyrir það stóðu þýsk stjórnvöld að 
ákvörðun NATO í Líbýu-málinu.

Einnig má nefna dæmi af 2. mgr. 19. gr. dönsku stjórnarskrárinnar, sem kveður á um að 
stjórnvöld leiti eftir samþykki þingsins til að beita eigin herafla í slíkum aðgerðum. Sitji 
þjóðþingið ekki, skuli kalla það saman þegar í stað. Ákvörðun um stuðning við slíkar aðgerð- 
ir er tekin að höfðu samráði við utanríkismálanefnd danska þingsins á grundvelli svipaðs 
ákvæðis og er í síðari málslið 2. mgr. 109. gr.

1. minni hluti vekur athygli á ákvörðun íslenskra stjórnvalda í Líbýu-málinu árið 2011, 
sem full ástæða er til að greina hvort félli undir 3. mgr. 109. gr. Vísast hér m.a. til orða vara- 
formanns annars stjórnarflokksins, sem birtust í vefritinu Smugunni 4. maí 2011 undir fyrir- 
sögninni: „NATO, Ísland og Líbýa“, svohljóðandi: „Afskipti Íslands af loftárásum í Líbýu 
hófust þegar NATÓ gerðist aðili að átökunum. Við í Vinstri grænum höfðum þá þegar 
ályktað að við styddum ekki þessar árásir. Við teljum að þær séu ekki í samræmi við sam- 
þykkt Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, hvaða skoðun sem menn kunna annars að hafa á 
þeirri samþykkt. Ríkisstjórn Íslands hefur aldrei samþykkt stuðning við þessar loftárásir og 
raunar ekki heldur Alþingi þar sem samþykkis þess hefur aldrei verið leitað heldur hafa loft- 
árásir á Líbýu einungis verið ræddar almenns eðlis í utandagskrárumræðum. Í ljósi þess að 
Ísland er eigi að síður orðinn aðili að þessum stríðsrekstri væri að sumu leyti eðlilegt að utan- 
ríkisráðherra leitaði eftir formlegri samþykkt Alþingis við það, en VG mun að sjálfsögðu 
ekki veita slíkri tillögu brautargengi. Þar verður stjórnarandstaðan að axla þá ábyrgð sem 
fylgir stuðningi hennar við NATÓ-aðild Íslands.“

Er þarna vakin athygli á enn einum vandanum er fylgt gæti 3. mgr. 109. gr. frumvarpsins, 
þeim túlkunarvanda sem gæti skapast um ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, með 
tilheyrandi óvissu eða mögulegri uppsprettu ágreinings.

1. minni hluti bendir á að þingræðisreglan á almennt að tryggja að ákvarðanir um stuðning 
við aðgerðir af því tagi sem 3. mgr. 109. gr. tæki til séu ekki teknar í trássi við vilja meiri 
hluta Alþingis. Því fari best á að 3. mgr. falli brott, á sama tíma og samráð og umfjöllun um 
töku slíkra ákvarðana fari fyrst og fremst fram á vettvangi utanríkismálanefndar.

b. Þjóðréttarsamningar (110. gr.).
1. minni hluti gerir ekki athugasemdir við almenna umfjöllun og tillögur meiri hlutans um

110. gr. frumvarpsins um þjóðréttarsamninga, enda er ákvæðinu ætlað að vera efnislega hið 
sama og 21. gr. stjórnarskrárinnar.

c. Framsal ríkisvalds (111. gr.).
Að mati 1. minni hluti felst stærsta breytingin og erfiðustu álitamál kaflans í 111. gr. um 

framsal valds.
1. minni hluti telur að færa megi rök fyrir því að í stjórnarskrá sé sett ákvæði um heimild 

til framsals á ríkisvaldi og um slíkt framsal gildi þannig skýrari reglur en leiðir af þeim ólög- 
festu sjónarmiðum sem hingað til hefur verið farið eftir. Þannig er á það fallist að um er að
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ræða nauðsynlega breytingu sem tekur mið af því alþjóðlega samstarfi sem þróast hefur eftir 
seinna stríð og samstaða er um að Ísland eigi að taka þátt í. 1. minni hluti bendir á að flest 
nágrannalönd hafa um áratugaskeið haft stjórnskipulegar heimildir í þessa veru. Ef rétt væri 
staðið að málum hér yrði þannig um réttarbót að ræða sem um ætti að ríkja breið pólitísk 
samstaða.

Að mati 1. minni hluta ættu meginmarkmið ákvæðis um framsal valds að teljast ágrein- 
ingslaus. Í fyrsta lagi á efni slíks ákvæði að tryggja að framsal valds fari einungis fram á 
grundvelli milliríkjasamstarfs sem íslenska ríkið tekur þátt í á jafnræðisgrundvelli við önnur 
ríki og jafnframt að með framsali sé ekki gengið of nærri fullveldi ríkisins. Í annan stað á 
slíkt ákvæði að tryggja að framsal valds sé skilyrðislaust háð samþykki Alþingis. Í þriðja lagi 
verður að gera kröfu um að framsal valds sé háð samþykki aukins meiri hluta Alþingis eða, 
eftir atvikum, samþykki meiri hluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Verður hér að líta til 
þess að ákvörðun um framsals valds er með ýmsum hætti viðurhlutameira en venjuleg laga- 
setning og verður jafnvel í ákveðnum tilvikum jafnað til breytinga á stjórnlögum. Loks þarf 
framsal ríkisvalds að vera afturkallanleg ákvörðun.

Stjórnarskrárákvæði um framsal valds á samkvæmt öllu þessu að setja stofnunum ríkisins 
efnisleg mörk og kveða á um málsmeðferð sem tryggir að ákvörðun um þetta efni sé tekin 
á grundvelli breiðrar samstöðu. Forsenda ákvæðis sem þessa er að fyrir liggi greining á því 
hvað er talið flokkast undir framsal ríkisvalds og, eftir atvikum, hvaða framsal telst falla 
undir núverandi heimildir. Í greiningu á hinu fyrrnefnda væru sett fram dæmi um afmarkaðar 
heimildir sem stofnanir ríkisins fara með og mundu flokkast undir framsal ríkisvalds. Grein- 
ing sem þessi liggur hins vegar ekki fyrir. Greining á hinu síðarnefnda er hins vegar nokkuð 
á veg komin en í álitsgerðum hefur verið gerð grein fyrir þeim forsendum sem áður hefur 
verið byggt á við mat á framsali ríkisvalds, m.a. hvaða valdheimildir ríkisins yrðu framseld- 
ar, að hverjum þær beindust (t.d. stofnunum, lögaðilum, einstaklingum), þátttöku Íslands í 
ákvarðanatöku og gagnkvæmni í því kerfi sem sett er upp með viðkomandi gerð, umfangi og 
eðli valdheimildanna (þ.e. afmörkun og hverju þær tengjast, íþyngjandi ákvarðanir o.s.frv.), 
samfélagslegum markmiðum valdaframsals og svigrúmi löggjafans í þessu sambandi. Hér 
verður þó að gera þann almenna fyrirvara að enn hefur ekki reynt á hvort þau viðmið, sem 
Alþingi hefur starfað eftir og byggt hafa á lögfræðilegum álitsgerðum, mundu standast fyrir 
íslenskum dómstólum.

Að mati 1. minni hluta hefði þurft mun betri yfirferð í nefndinni um ýmis álitamál sem hér 
vakna, einkum hvort og þá með hvaða hætti setja eigi framsali ríkisvalds þrengri skorður í 
þeim tilvikum sem fram til þessa hafa verið talin rúmast innan heimilda stjórnarskrárinnar.

Um 1. mgr.
1. minni hluti gerir alvarlegar athugasemdir við tillögu meiri hlutans um að unnt sé að 

framselja vald til stofnana sem Ísland á ekki aðild að. Að mati 1. minni hluta ætti það að vera 
ófrávíkjanlegt skilyrði að Ísland eigi aðild að þeirri stofnun sem vald er framselt til á grund- 
velli þjóðréttarsamnings og sem íslenska ríkið tekur þátt í á jafnræðisgrundvelli við önnur 
ríki. Hér verður þó að hafa í huga að þegar um er að ræða sjálfstæðar eftirlitsstofnanir eða 
alþjóðlega dómstóla getur verið villandi að ræða um „aðild ríkisins“ að stofnun þótt ríkið taki 
þátt í því alþjóðlega samstarfi eða samningi sem stofnun grundvallast á. Orðalag ákvæðisins 
í upphaflegu frumvarpi þarfnast því lagfæringar.

Tilefni heimildarinnar til framsals valds til alþjóðastofnunar, án áskilnaðar um aðild eða 
aðkomu að stofnun til jafns við önnur ríki, virðist vera sú þróun EES-samningsins að stofn- 
unum ESB séu faldar ýmsar heimildir gagnvart EFTA-ríkjum EES. Þessi þróun er hins vegar
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í bersýnilegri andstöðu við það grunnfyrirkomulag EES-samningsins sem nefnt hefur verið 
„tveggja stoða kerfið“ og felur það í sér að sjálfstæðar stofnanir EFTA-ríkjanna fara með 
eftirlit gagnvart þessum ríkjum. Þetta kerfi var forsenda aðildar íslenska ríkisins að EES- 
samningnum á sínum tíma. Með tillögu meiri hlutans er í raun gefin opin heimild til að 
breyta eða leggja niður þetta kerfi. Að mati 1. minni hluta birtist þar undirgefni gagnvart sí- 
auknum þrýstingi ESB um að EFTA-ríkin samþykki boðvald stofnana sem þau eiga ekki 
aðild. Engin umræða hefur farið fram um að hverfa frá grunnreglu EES-samningsins um 
tveggja stoða kerfið. Því síður liggur fyrir pólitísk ákvörðun um það atriði. 1. minni hluti 
bendir að lokum á að samkvæmt tillögum meiri hlutans er ekki skýlaus áskilnaður um þjóðar- 
atkvæðagreiðslu, þegar um er að ræða jafn veigamikil mál sem framsal á valdi til stofnana 
sem Ísland á ekki aðild að.

Að því er varðar framsetningu ákvæðisins bendir 1. minni hluti á að orðalagið „framsal 
tiltekinna þátta ríkisvalds sem íslensk stjórnvöld fara með samkvæmt stjórnarskrá þessari“ 
virðist sótt í danska og norska fyrirmynd. Ef fylgja á þessum fyrirmyndum mætti þó einfalda 
orðalag verulega. Einnig orkar tvímælis að vísa til „íslenskra stjórnvalda“ með hliðsjón af 
því að dómsvald er meðal þeirra heimilda sem kunna að vera framseldar. Ákvæði meiri hlut- 
ans um að óheimilt sé að framselja ríkisvald til að breyta stjórnarskránni, mörkum íslensks 
yfirráðasvæðis eða til takmörkunar á mannréttindum umfram heimildir í stjórnarskrá leiðir 
af samræmisskýringu við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar, einkum það ákvæði sem fjallar 
um breytingar á stjórnarskránni, og er því óþarft. Þetta atriði væri þó eðlilegt að árétta í at- 
hugasemdum við ákvæðið.

Samkvæmt öllu framangreindu telur 1. minni hluti að æskilegra orðalag 1. mgr. ákvæðis 
um framsal ríkisvalds væri:

„Í þágu friðar og alþjóðasamvinnu má á grundvelli þjóðréttarsamnings framselja alþjóð- 
legri stofnun, sem íslenska ríkið á aðild að, skýrlega afmarkaðar heimildir sem stofnanir 
ríkisins færu að öðrum kosti með samkvæmt stjórnarskrá þessari.“

Um 2. mgr.
Ákvæði 2. mgr. er að mati 1. minni hluta óskýrt og þarfnast nánari skýringa. Er þá haft 

í huga að algengt er að þjóðréttarsamningar hafi ekki að geyma sérstök ákvæði um uppsögn. 
A f fullveldi ríkisins leiðir að það getur ætíð, án tillits til afleiðinga að þjóðarétti, ákveðið að 
víkja frá ákvæðum þjóðréttarsamnings. Hins vegar er óljóst hvort einungis er vísað til þessa 
atriðis með kröfunni um að framsal skuli ávallt vera afturkræft. Viðbót meiri hlutans við 
málsgreinina er ekki til þess fallin að skýra efni ákvæðisins. Ef talið er að skyldur Íslands 
samkvæmt þjóðréttarsamningi séu fallnar niður vegna vanefnda gagnaðila eða brostinna for- 
senda væru það að sjálfsögðu íslensk stjórnvöld (en ekki dómstólar) sem ættu að taka afstöðu 
til þess.

Samkvæmt framangreindu er ákvæðið óljóst um efni sitt og þarfnast nánari skýringa og 
útfærslu.

Um 3. mgr. samkvæmt tillögum meiri hlutans.
Sú málsmeðferð sem boðuð er um samþykkt og innleiðingu samninga sem fela í sér 

framsal ríkisvalds er óskýr að mati 1. minni hluta. Samkvæmt íslenskum rétti er reglan sú að 
fullgilding þjóðréttarsamnings fer fram með þingsályktun en að því búnu þarf að taka afstöðu 
til þess hvort setja þarf lög til innleiðingar samningi. Í undantekningartilvikum hefur þó verið 
veitt heimild til fullgildingar samnings með lögum og samningur innleiddur (a.m.k. að veru- 
legu leyti) með sömu lögum, sbr. t.d. lög nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið.
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Krafa í 3. mgr. 111. gr. frumvarpsins um að afmarka skuli í hverju framsal ríkisvalds felist 
með lögum vekur upp grundvallarspurningar um hvernig haga ber framkvæmd þessara mála 
og þá hvort sérstök fullgilding þjóðréttarsamnings, sem felur í sér framsal valds, með þings- 
ályktun verður óþörf. Einnig vakna hér upp spurningar um framkvæmd ákvæðisins gagnvart 
EES-samningnum. Er nægilegt að afmarka það framsal valds sem EES-samningurinn hefur 
og kann að hafa í för með sér í eitt skipti fyrir öll? Gildir slík framkvæmd einungis ef ákvörð- 
un er tekin samkvæmt ákvæðinu við upphaflega aðild að viðkomandi stofnun, líkt og gerðist 
í tilviki Noregs? Eða þarf að samþykkja hverja og eina gerð sem svo stendur á um, líkt og 
hefur verið reynslan hér á landi? Hugsanlega er fyrirmyndin hér 20. gr. dönsku stjórnarskrár- 
innar en orðalagið þar er þó nokkuð frábrugðið (ákvæðið kveður á um að „með lögum sé 
heimilt að framselja vald“ o.s.frv.).

1. minni hluti átelur að meiri hlutinn hafi ekki metið nægilega vel afleiðingar af samþykkt 
almennrar málsmeðferðarreglu sem felst í 3. mgr. í tillögum meiri hlutans. Þar er kveðið á 
um að '  hluta atkvæða þingmanna þurfi til að samþykkja lög sem heimila framsal ríkisvalds. 
Náist ekki sá meiri hluti atkvæða en þó einfaldur meiri hluti, skulu lögin borin undir þjóðar- 
atkvæði til samþykktar eða synjunar. Bent skal á að Alþingi hefur a.m.k. sjö sinnum fjallað 
um framsal valds í tengslum við EES-samninginn, þar af í fjórum tilvikum á undanförnum 
tveimur árum. Jafnframt er bent á að nánari reglur um þjóðaratkvæðagreiðslur er ekki að 
finna. Þannig skortir á að þjóðaratkvæðagreiðsla sé nægilega skilgreind með tilliti til lág- 
marksþátttöku og áhrifa af því að slík þátttaka næst ekki. Ítrekar 1. minni hluti þá afstöðu 
sína að það sé ósamrýmanlegt fullveldi ríkisins að setja ákvæði sem heimili framsal valds til 
stofnana sem ríkið á enga aðild að. Þá er á að líta að þjóðaratkvæðagreiðsla um heimildarlög 
(sbr. t.d. EES-lögin) getur orðið óþarflega þung í vöfum.

Samkvæmt framangreindu sýnist eðlilegast að halda í það fyrirkomulag að fullgildingu 
og innleiðingu sé haldið aðgreindri. Til heimildar Alþingis til fullgildingar þurfi þannig auk- 
inn meiri hluta eða þjóðaratkvæðagreiðslu, en síðan taki við það verkefni að innleiða samn- 
ing og skilgreina í lögum þær heimildir sem alþjóðlegar stofnanir fara með á íslensku yfir- 
ráðasvæði. Leið meiri hlutans býður hins vegar upp á óþarfa flækjur og vafamál án þess að 
stuðlað sé að vandaðri málsmeðferð.

Um 4. mgr. samkvæmt tillögum meiri hlutans.
Ákvæðið og tengsl þess við aðra þætti greinarinnar er torskilið. Það þarfnast mjög frekari 

skoðunar með tilliti til markmiða og útfærslu.

d. Skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum (112. gr.).
1. minni hluti styður athugasemdir í almennri umfjöllun og tillögum meiri hlutans um að 

112. gr. frumvarpsins um skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum falli brott.

III. Önnur tengd ákvæði frumvarpsins.
Um 13. gr., eignarrétt.

1. minni hluti gerir ekki athugasemdir við almenna umfjöllun og tillögur meiri hluta utan- 
ríkismálanefndar um 13. gr. frumvarpsins um eignarrétt, enda er ákvæðið efnislega hið sama 
og 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar.
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Um 31. gr., bann við herskyldu.
Að mati 1. minni hluta er ákvæði í stjórnarskrá um bann við herskyldu óþarft. 1. minni 

hluti telur eðlilegt að löggjafinn geti kveðið á um þátttöku manna í vörnum landsins ef svo 
ber undir. Bann beri vott um skammsýni sem þarfnast nánari rökstuðnings.

Um 55. gr., opna fundi.
1. minni hluti gerir ekki athugasemdir við almenna umfjöllun og tillögur meiri hlutans um 

55. gr. frumvarpsins um opna fundi, enda verði ákvæðið nánast efnislega hið sama og 2. 
málsl. 57. gr. þingskapa, að viðbættum skilyrðum.

Alþingi, 30. janúar 2013.

Bjarni Benediktsson, 
Ragnheiður E. Árnadóttir.




