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Efni: Umsögn um breytingartillögu meirihluta stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefdar við frumvarp til stjórnskipunarlaga, sbr, þingskjal 948 
-4 1 5 . mál, 2. umræða 141. löggjafarþing 2012-2013.

í tillögu meirihluta stjómskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis við frumvarp til 
stjómskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins íslands, sbr. 9. töluliður þskj. 
948 -  415 mál, er 15 gr. frumvarpsins færð til fyrra horfs. Að mati Hagstofu 
Islands leiðir það til verulegrar óvissu um stöðu trúnaðargagna Hagstofu íslands 
sem nauðsynlegt er að eyða.

Skrifstofa Alþingis fékk nefnd sérfræðinga, að ósk stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar, til að fara lagatæknilega yfir tillögur Stjómlagaráðs að nýrri 
stjómarskrá. Sérfræðingamir fengu Kjartan Bjama Björgvinsson til að fara 
sérstaklega yfir 15. gr. frumvarpsins og skilaði hann álitsgerð dags. 31. ágúst 
2012.
í álitsgerð Kjartans Bjarna segir meðal annars:
„Skýringar Stjómlagaráðs við ákvæði 15. gr. sem vitnað er til hér að framan gefa 
hins vegar nokkuð annan skilning til kynna, en þar segir að rétturinn til 
upplýsinga sé óaðskiljanlegur hluti skoðana- og tjáningarfrelsis sem samkvæmt 
fmmvarpi þessu „[megi] ekki takmarka að neinu leyti nema vegna [leturbreyting 
undirritaðs] persónuvemdar, friðhelgi einkalífs, öryggis ríkisins eða lögbundins 
starfs eftirlitsstofnana“.

Þessi ummæli úr skýringum Stjómlagaráðs gefa ótvírætt til kynna að ráðið líti 
svo að þau sjónarmið sem réttlætt geti takmarkanir á upplýsingarétti séu tæmandi 
talin í ákvæðinu.

Hætt er við að það misræmi sem er á milli texta 4. mgr. 15. gr. frumvarpsins og 
athugasemda við ákvæðið valdi vemlegri stjómskipulegri óvissu, verði ákvæðið 
að lögum óbreytt. E f sú skýring er lögð til grundvallar að ákvæðið hafí ekki að 
geyma tæmandi upptalningu á sjónarmiðum sem réttlætt geta takmörkun, er ekki 
útilokað að Alþingi hafi öllu meira svigrúm en er, samkvæmt núgildandi 
stjórnarskrá til að takmarkra frelsi manna til að taka við og skila áfram 
upplýsingum sín á milli.
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E f upptalningin i ákvæðinu verður aftur á móti talin tæmandi, er hugsanlegt að 
útilokað verði að Alþingi geti mælt fyrir um vemd annarra hagsmuna en 
tilgreindir em beinlinis í 4. mgr. 15. gr., nema þeir hagsmunir njóti þá jafnframt 
verndar annarra ákvæða stjómarskrárinnar, og þoki þar með ekki fyrir 
upplýsingaréttinum sem stjómarskrárvörðum rétti“ .

Hagstofa Islands tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í álitsgerðinni og 
leggur til að orðunum „eða opinberrar hagsýslugerðar“ verði bætt við 1. málsl. 4. 
mgr. 15. gr. í 9. lið breytingartillögu meirihluta stjómskipunar- og 
eftirlitsnefndar. Málsliðurinn verði þá svohljóðandi:

„Söfnun, miðlun og afhendingu gagna, geymslu þeirra og birtingu má aðeins 
setja skorður með lögum í lýðræðislegum tilgangi, svo sem vegna 
persónuverndar, friðhelgi einkalífs, öryggis ríkisins, lögbundins starfs 
eftirlitsstofnana eða opinberrar hagskvrslugerðar.“

Með framangreindu yrði tryggt að ákvæðið gengi ekki gegn gildandi lögum og 
alþjóðasamþykktum um hagskýrslugerð, verði ákvæðið túlkað sem tæmandi 
upptalning.
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