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Til: Valgerðar Bjarnadóttur, formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
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Efni: Viðbrögð við drögum að áliti Feneyjanefndarinnar o.fl.

Með tölvupósti frá skrifstofu Alþingis þann 12. febrúar 2013 var þess óskað að undirrituð drægi 
saman í eitt skjal það helsta sem Feneyjanefndin gerir athugasemdir við í tengslum við 
mannréttindakafla frumvarps til stjórnarskipunarlaga, legði í ljósi þeirra mat á þær breytingartillögur 
sem meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hefur gert við frumvarpið og kæmi með ábendingar 
um hvernig bregðast megi við áliti Feneyjanefndarinnar. Hér á eftir verður fjallað um þessi málefni 
og gerðar ýmsar tillögur að breytingum á mannréttindakaflanum. Einnig verður eftir því sem tilefni 
þykir til í stuttu máli bent á önnur atriði sem undirrituð telur brýnt að benda á.

Við mat á ábendingum Feneyjanefndarinnar verður að hafa í huga að hún hafði aðeins aðgang að 
litlum hluta skýringa með frumvarpinu. Nefndin setur ábendingar sínar enda fram með þeim 
almenna fyrirvara að ekki sé um ítarlega rannsókn á frumvarpinu að ræða og að hún hafi ekki verið í 
aðstöðu til að leggja mat á hvort skýringar með frumvarpinu veiti nægilega leiðsögn fyrir túlkun á 
ákvæðum þess (mgr. 5 og 6). Auk þessa ber að hafa í huga að nefndinni er ekki kunnugt um viðteknar 
nálganir íslensks stjórnskipunarréttar, m.a. gagnvart þeim ákvæðum sem Feneyjanefndin gerir 
athugasemdir við en tekin voru óbreytt upp í frumvarpið úr núgildandi stjórnarskrá. Almenna 
ábendingu Feneyjanefndarinnar þess efnis að yfirfara þurfi mannréttindakafla frumvarpsins með það 
fyrir augum að gera einstök efnisákvæði hans skýrari (mgr. 41) verður að meta í þessu ljósi.

Engu að síður gefa athugasemdir Feneyjanefndarinnar tilefni til að gera ýmsar breytingar á 
frumvarpinu, einkum í ljósi ábendinga er lúta að því að frumvarpstextinn eins og hann er nú orðaður 
kunni að vekja óraunhæfar væntingar hjá almenningi (mgr. 32 og 41). Þessu minnisblaði fylgir 
sérstakt fylgiskjal þar sem tillögur að nýrri uppröðun og orðalagi ákvæða eru settar fram á 
heildstæðan hátt. Í skjalinu eru auðkenndar þær breytingar sem lagðar eru til frá texta frumvarpsins, 
eins og hann stæði að gerðum þeim breytingum sem meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
lagði til fyrir aðra umræðu á Alþingi. Vakin er athygli á því að hér er einkum um smávægilegar form- 
og orðalagsbreytingar að ræða sem eru til þess fallnar að gera ákveðna megindrætti skýrari og færa 
efnisatriði sem fjallað er um í skýringum inn í sjálfan frumvarpstextann. Auk slíkra smávægilegra 
breytinga kalla athugasemdir Feneyjanefndarinnar á nokkra einföldun á ákvæði 15. gr. frumvarpsins, 
en eina meiriháttar efnisbreytingin sem umsögn nefndarinnar virðist gefa tilefni til að ráðast í er sú 
að kveða ekki á um bein einkaréttaráhrif í frumvarpinu og láta óbein einkaréttaráhrif nægja, en það 
væri til verulegrar einföldunar á efni frumvarpsins og inntaki ýmissa réttinda.

1. Um aðfararorð 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin fagnar því að í aðfararorðum sé kveðið á um að Ísland sé réttarríki með frelsi, 
jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að hornsteinum (mgr. 18).



Skýringar með frumvarpinu
Engin viðeigandi ummæli.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Í nefndaráliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir að fyrir nefndinni hafi komið fram 
sjónarmið um að hugtakið réttarríki lýsti ákveðnu ástandi (e. rule of law) en hafi ekki skírskotun til 
ríkis í þjóðréttarlegu samhengi. Af þessu tilefni var orðalagi 2. mgr. aðfararorðanna breytt á þann 
hátt að tilvísun til þess að Ísland sé réttarríki var felld niður.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Rétt er að hugtakið réttarríki felur ekki í sér skírskotun til ríkis í skilningi þjóðaréttar. Af því leiðir þó 
ekki að fella eigi tilvísun til hugtaksins réttarríkis niður úr aðfararorðunum, enda hefur það sjálfstæða 
efnislega merkingu. Til að halda í efnislegt inntak aðfararorðanna eins og þau voru í upphaflegu 
frumvarpi en koma jafnframt til móts við þá athugasemd að hugtakið réttarríki vísi ekki til ríkis í 
þjóðréttarlegum skilningi mætti umorða 2. mgr. aðfararorða, sjá meðf. fylgiskjal.

2. Ný réttindi og mismunandi eðli réttinda 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin fagnar nýjum réttindum af annarri og þriðju kynslóð (mgr. 29). Nefndin leggur þó til 
að réttindum af öllum kynslóðum sé ekki blandað í einn kafla án meiri aðgreiningar sem leggi áherslu 
á mismunandi stöðu þeirra (mgr. 30). Nefndin telur einnig ráðlegt að það komi skýrar fram í texta 
sjálfrar stjórnarskrárinnar að hvaða leyti réttindi eru „lagaleg" og veita einstaklingsbundin réttindi 
sem séu hæf til að vera framfylgt fyrir dómi á grundvelli stjórnarskrárinnar og að hvaða leyti þau séu 
meira í ætt við „stefnuyfirlýsingar" sem vísa veginn um stefnumótun og leggja þá skyldu á löggjafann 
að setja lög sem tryggi viðkomandi réttindi en feli honum að öðru leyti verulegt sjálfdæmi varðandi 
útfærslu þeirra (mgr. 31). Þá harmar nefndin að þessi nýju réttindi séu almennt orðuð og telur hættu 
á því að almenningur taki ákvæðin of bókstaflega (mgr. 32) auk þess sem tekið er fram að mikilvægt 
sé að skýrt sé að hvaða leyti réttindi af þessum toga hafi í sér fólgin einkaréttaráhrif (mgr. 33). Loks 
er þó tekið fram að skýringar með frumvarpinu geti upp að vissu marki verið hjálplegar til að skýra 
þessi atriði (mgr. 33-34).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum með frumvarpinu er skýrt greint á milli mismunandi kynslóða mannréttinda. Þá er inntak 
hinna nýju réttindaákvæða skýrt þannig að lögð er áhersla á það að leiða fram hvaða þættir þeirra 
eru „lagalegir" og fela í sér lágmarkskjarna sem hæfur er til að vera framfylgt fyrir dómi á grundvelli 
stjórnarskrárinnar sjálfrar og hvaða þættir þeirra eru frekar í ætt við „stefnuyfirlýsingar". Einnig er 
tekið á því hvaða þættir þeirra geta falið í sér (bein og óbein) einkaréttaráhrif.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Í áliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar er að finna ýmis ummæli sem skýra frekar inntak 
hinna nýju ákvæða og afmarka nánar hvaða þættir þeirra fela í sér „lagaleg" réttindi og hvaða þættir 
þeirra eru frekar í ætt við „stefnuyfirlýsingar".

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar



Burtséð frá ummælum í skýringum og nefndaráliti leggur Feneyjanefndin áherslu á að texti sjálfrar 
stjórnarskrárinnar og uppröðun eða kaflaskipting réttindanna gefi blæbrigðamun réttinda eins skýrt 
til kynna og unnt er. Þessu má ná fram með töluverðum formbreytingum á frumvarpinu, án þess að 
raska efnislegu inntaki ákvæðanna. Þær fælust í því a) að raða réttindum upp með skipulagðari hætti 
þannig að fyrst komi borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (fyrsta kynslóð) og síðan efnahagsleg, 
félagsleg og menningarleg réttindi (önnur kynslóð) og b) með því að einangra hin takmörkuðu 
„lagalegu" réttindi einkaaðila sem felast í ákvæðum 32. -  36. gr. (þriðju kynslóð) og tengja við önnur 
ákvæði eiginlegs mannréttindakafla eftir því sem við á, en færa inntak 32. -  36. gr. að öðru leyti í 
sérstakan kafla sem ekki kvæði á um einstaklingsbundin réttindi sem krafist verður fyrir dómi.

Samhliða þessum forbreytingum mætti breyta orðalagi ákvæða þannig að öll ákvæði sem eru einkum 
„lagalegs" eðlis séu orðuð á óskilyrtan hátt og án þess að nota orðalagið „tryggja" en að öll ákvæði 
sem eiga einkum að fela í sér „stefnuyfirlýsingar" séu orðuð þannig að „tryggja" skuli viðkomandi 
réttindi „með lögum". Vakin er athygli á því að orðalag hinna nýju réttindaákvæða er þegar að mestu 
leyti með þessum hætti og endurspeglar þannig þennan blæbrigðamun réttinda með sama hætti og 
gert hefur verið hingað til í íslenskum stjórnskipunarrétti, sbr. 75. og 76. gr. núgildandi stjórnarskrár, 
auk þess sem þær þrjár mismunandi leiðir sem farnar eru í orðavali eru útskýrðar í skýringum með 
frumvarpinu. Þar sem Feneyjanefndin þekkir ekki íslenska réttarhefð virðist hún ekki hafa áttað sig á 
þessu við yfirferð sína yfir frumvarpið. Eftir sem áður gefa athugasemdir nefndarinnar ástæðu til að 
einfalda og skýra orðlagið til að lágmarka ruglingshættu.

Meðfylgjandi er í fylgiskjali tillaga að þeim breytingum á mannréttindakaflanum sem komið geta til 
móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar að þessu leyti, en einnig má geta þess að þær koma 
jafnframt til móts við ýmsar athugasemdir Bjargar Thorarensen prófessors við Háskóla Íslands við 
frumvarpið. Helstu breytingar eru þær að efnisþættir 2. mgr. 33. gr. frumvarpsins (sem verður 34. gr. 
þess) eru færðir til og komið fyrir annars vegar í 1. mgr. sömu greinar og hins vegar með réttinum til 
heilsu í 23. gr. frumvarpsins (sem verður 26. gr. þess). Einnig er ákvæði 4. mgr. 33. gr. (sem verður
34. gr.) fært í 26. gr. frumvarpsins um dvalarrétt og ferðafrelsi (sem verður 12. gr.). Þá er 2. mgr. 35. 
gr. (sem verður 36. gr.) færð til og komið fyrir með upplýsingarétti almennings í 15. gr. (sem verður 
17. gr.) sem er af því tilefni titluð „upplýsinga- og þátttökuréttur". Eftirstandandi ákvæðum 31. -  36. 
gr., ásamt ákvæðum 5. gr. um þjóðtungu og 19. gr. um þjóðkirkju er þá komið fyrir í sérstökum kafla 
sem lagt er til að beri heitið „Samfélag og náttúra". Í þeim kafla verða þá eingöngu ákvæði sem ekki 
veita einstaklingsbundin réttindi sem krafist verður fyrir dómi og kaflaheitinu er ætlað að gefa það 
skýrt til kynna. Innan hins eiginlega mannréttindakafla er orðalagi innan 8. gr., 10. gr., 11. gr. (sem 
verður 15. gr.), 18. gr. (sem verður 19. gr.), 20. gr., 21. gr. og 25. gr. (sem verður 23. gr.) breytt á þann 
veg að vísað er til þess að allir njóti ákveðins réttar, en ekki til þess að „tryggja" skuli viðkomandi 
réttindi. Á hinn bóginn er orðalagi 23. gr. (sem verður 26. gr.) breytt á þann veg að rétturinn til heilsu 
er eins og önnur efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi orðaður þannig að rétturinn skuli 
„tryggður með lögum". Mikilvægt er að skýra þessar orðalagsbreytingar í nefndaráliti á þann hátt að 
ljóst sé að um blæbrigðamun, en ekki eðlismun, sé að ræða þar sem öll réttindi geta haft í sér fólgnar 
bæði jákvæðar og neikvæðar skyldur auk þess sem efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 
geta þrátt fyrir hið skilyrta orðalag haft í sér fólginn ákveðinn lágmarkskjarna efnislegra réttinda sem 
eru hæf til að vera framfylgt fyrir dómi.



Rétt er að taka fram að með þessum breytingum verður talið nægilega komið til móts við almennar 
athugasemdir nefndarinnar sem lúta að því að réttindin séu almennt orðuð og kunni að vekja 
óraunhæfar væntingar hjá almenningi, en fjallað verður um sértækar athugasemdir við einstök 
ákvæði hér á eftir. Í þessu sambandi er minnt á að það er í samræmi við íslenska réttarhefð að í 
stjórnarskránni sé inntak réttinda dregið saman í almennt orðaðar meginreglur sem settar eru fram á 
kjarnyrtan hátt án þess að um miklar útfærslur sé að ræða. Einnig er það í samræmi við íslenska 
réttarhefð að nota í stjórnarskrá orðalagið að ákveðin réttindi skuli „tryggja með lögum" til að gefa 
sérstaklega til kynna að viðkomandi réttindaákvæði feli einkum í sér „stefnuyfirlýsingu" en aðeins 
takmarkaðan lágmarkskjarna þegar virkra „lagalegra" réttinda sem krafist verður fyrir dómi. Vegna 
þessara tengsla við réttarhefðina hefur skýrasta orðalag sem völ er á verið valið til að gefa 
blæbrigðamun mismunandi flokka réttinda til kynna. Það skal tekið fram að sé þetta orðalag ekki 
notað innan ákvæða um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi gefur það til kynna að 
viðkomandi efnisþættir eru í ríkari mæli þegar virkir og hæfir til að vera andlag kröfugerðar fyrir 
dómi.

3. Um 5. gr. og 1. mgr. 9. gr. - Einkaréttaráhrif 
Ábendingar Feneyjaefndarinnar
Í umsögn nefndarinnar um 1. mgr. 5. gr. kemur fram að nefndin telur hugtakið „stjórnvöld" í 1. mgr.
5. gr. vera of þröngt, þar sem skyldan til að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess frelsis sem 
í stjórnarskránni felast hvíli einnig á löggjafarvaldinu og dómstólum (mgr. 25).

Í umsögn um 2. mgr. 5. gr. fagnar Feneyjanefndin því að skyldur samkvæmt stjórnarskránni séu einnig 
lagðar á einkaaðila, en bendir jafnframt á að ákvæðið geti valdið ákveðnum vandræðum við túlkun og 
beitingu ákvæða stjórnarskrárinnar, einkum mannréttindakaflans (mgr. 24). Í umsögn um 1. mgr. 9. 
gr. fagnar Feneyjanefndin því einnig að gert sé ráð fyrir einkaréttaráhrifum mannréttindakaflans, en 
telur ekki ljóst af orðalagi þess ákvæðis hvort um bein eða óbein einkaréttaráhrif eigi að vera að ræða 
og kallar eftir því að þetta sé gert skýrara, og þá helst í texta sjálfs ákvæðisins (mgr. 36).

Skýringar með frumvarpinu
Í texta frumvarpsins og skýringum með því kemur skýrt fram að bein einkaréttaráhrif tengjast 2. mgr. 
5. gr., en að óbein einkaréttaráhrif tengjast 1. mgr. 9. gr.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Ekki voru gerðar breytingar á þessum ákvæðum.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Í sjálfu sér er það skýrt í skýringum með frumvarpinu að bein einkaréttaráhrif tilheyra 2. mgr. 5. gr. en 
að óbein einkaréttaráhrif tilheyra 1. mgr. 9. gr., en ummæli Feneyjanefndarinnar um 1. mgr. 9. gr. 
virðast byggð á ákveðnum misskilningi hvað það varðar.

Umsögn Feneyjanefndarinnar staðfestir aftur á móti að afar ruglingslegt er að kveða á um 
einkaréttaráhrif á tveimur stöðum í frumvarpinu og þar að auki bæði innan og utan 
mannrétttindakaflans. Ábendingar nefndarinnar virðast ennfremur gefa til kynna að einfaldara væri 
að styðjast einungis við eitt form einkaréttaráhrifa og að hún telji óbein einkaréttaráhrif valda minni



skýringarvanda í framkvæmd, enda fela þau ekki í sér eins róttæka breytingu og bein einkaréttaráhrif 
myndu gera. Ummæli Feneyjanefndarinnar um mikilvægi þess að skýrt sé að hvaða leyti réttindi af 
annarri og þriðju kynslóð hafi í sér fólgin einkaréttaráhrif (mgr. 33) og ummæli hennar um vandkvæði 
við beitingu hins almenna takmörkunarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. þegar um einkaréttaráhrif er að ræða 
(mgr. 40) virðast einnig af sama toga (þ.e. beinast að beinum einkaréttaráhrifum). Af því leiðir að sú 
leið að takmarka einkaréttaráhrif við óbein einkaréttaráhrif kemur einnig til móts við þær 
athugasemdir nefndarinnar.

Með tilliti til alls hins framangreinda verður best komið til móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar 
með því að sameina 2. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 9. gr. í eitt einfaldara ákvæði sem kveður á um óbein 
einkaréttaráhrif. Jafnframt væri ákvæðið þá gert að upphafsákvæði mannréttindakaflans (5. gr.) og 
vísað til fleiri handhafa ríkisvalds en „stjórnvalda". Þessar breytingar myndu einnig koma til móts við 
ábendingar í umsögn umboðsmanns Alþingis um frumvarpið. Tekið er fram að óþarfi virðist að kveða 
á um tvær leiðir, eða tvöfalda réttarvernd, hvað varðar einkaréttaráhrif. Það er nóg að velja aðra 
leiðina til að tryggja þá hagsmuni sem einkaréttaráhrifum er ætlað að vernda.

Tillögu að breyttu ákvæði er að finna í fylgiskjali með minnisblaði þessu. Í skýringum þyrfti að taka 
fram að í ákvæðinu fælist a) óbreytt ákvæði um gildissvið mannréttindaverndar, b) krafa um túlkun 
laga til samræmis við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar bæði á sviði opinbers réttar og 
einkaréttar, c) árétting á neikvæðum og jákvæðum skyldum stjórnvalda og löggjafarvalds, þ.m.t. 
skyldu stjórnvalda til að vernda einkaaðila gegn mannréttindabrotum af hálfu annarra einkaaðila með 
því að grípa til viðeigandi réttargæsluúrræða og skyldu löggjafans til að setja lög sem tryggi að 
einkaaðilar geti ekki brotið stjórnarskrárvarin mannréttindi á öðrum einkaaðilum (óbein 
einkaréttaráhrif) og d) möguleikinn á því að koma fram fyrir dómstólum ábyrgð vegna vanrækslu á 
þessum skyldum.

4. Um 2. mgr. 9. gr. - Almennt takmörkunarákvæði 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin tekur fram að þar sem þau tíðkist séu almenn takmörkunarákvæði einkum sett fram í 
tengslum við borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, og stundum einnig í tengslum við réttindi af 
efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum toga (mgr. 37). Hún lýsir áhyggjum sínum af því að 
svo kunni að fara að hinu almenna takmörkunarákvæði verði beitt í ríkara mæli en efni standa til með 
ákvæðum um samfélag og náttúru (mgr. 38). Þá leggur hún áherslu á þá forsendu almennra 
takmörkunarákvæða að þeim sé einungis ætlað að vera beitt þegar um er að ræða eiginlegar 
„skerðingar" ríkisins á réttindum eða frelsi einstaklinga og að þau eigi ekki við í þeim tilfellum þegar 
þess er krafist á grundvelli jákvæðra skyldna að ríki „tryggi" eða veiti réttindi (mgr. 38 og 39). Þá er 
lýst þeirri skoðun að beiting almenns takmörkunarákvæðis geti valdið vandamálum þegar um er að 
ræða einkaréttaráhrif, en jafnframt er tekið er fram að nefndin sé ekki í aðstöðu til að meta hvort 
skýringar með frumvarpinu taki nægilega á því álitaefni (mgr. 40). Tekið er fram að vissulega megi 
taka á ofangreindum atriðum við túlkun, en nefndin bendir á að vegna þess að ýmis ákvæði 
frumvarpsins séu almennt orðuð sé ákveðin hætta á árekstrum og því að almenningur verði fyrir 
vonbrigðum (mgr. 41). Því er hvatt til þess að ákvæði mannréttindakaflans verði gerð skýrari eða 
sértækari þar sem við á (mgr. 41). Athygli er vakin á því að síðastnefnd athugasemd nefndarinnar á



ekki við um hið almenna takmörkunarákvæði sem slíkt, heldur þau efnisréttindi sem kveðið er á um í 
mannréttindakaflanum að öðru leyti.

Skýringar með frumvarpinu
Texti upphaflegs frumvarps var á þá leið að mannréttindi mætti ekki „skerða" nema að ákveðnum 
skilyrðum uppfylltum, en orðalagið vísar til þeirrar athafnar að taka af einkaaðilum réttindi sem þeir 
hafa fyrir (neikvæðar skyldur). Þá er m.a. tekið fram í skýringum með ákvæðinu að það eigi ekki við 
með sama hætti um öll réttindi og að skerðingarákvæði séu einkum til í tengslum við réttindi sem eru 
„orðuð þannig að þau séu þegar virk og hafi skilyrðislaust gildi óháð ytri breytum". Ekki er fjallað um 
beitingu hins almenna takmörkunarákvæðis þegar um er að ræða einkaréttaráhrif í skýringum með 
frumvarpinu.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Nefndin gerði þær breytingar á orðalagi ákvæðisins að í stað „skerðinga" er vísað til „takmarkana" á 
réttindum. Þá orðaði nefndin það hugtaksskilyrði meðalhófsreglunnar að viðkomandi takmörkun 
þyrfti ávallt að vera „nauðsynleg" til að geta talist í meðalhófi.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Ekki eru efni til að breyta orðalagi 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.) að öðru leyti en því að 
upptalningu á réttindum sem ekki verða skert er breytt til samræmis við breytta uppröðun réttinda 
innan mannréttindakaflans. Ekki hefði komið til beitingar hins almenna takmörkunarákvæðis með 
þeim þáttum 31-36. gr. frumvarpsins sem ekki veita einstaklingsbundin „lagaleg" réttindi. Með því að 
taka þá efnisþætti út úr mannréttindakaflanum verður þetta enn skýrara og kemur til móts við 
ábendingar Feneyjanefndarinnar, en umboðsmaður Alþingis gerði einnig sambærilega athugasemd 
við ákvæðið. Hinu almenna takmörkunarákvæði hefði heldur ekki verið beitt í þeim tilvikum þegar 
reynir á bein einkaréttaráhrif því slík tilvik varða ekki takmörkun eða skerðingu réttinda með lögum 
heldur samspil tveggja stjórnarskrárákvæða eða stjórnarskrárákvæðis og laga.1 Með því að velja að 
kveða ekki á um bein einkaréttaráhrif í frumvarpinu kemur ekki til þess að á þetta atriði reyni, og 
leiðir því af sjálfu sér að komið er til móts við ábendingar nefndarinnar hvað það varðar. 
Feneyjanefndin bendir einnig á að ákvæðið eigi einungis við þegar um er að ræða eiginlegar 
skerðingar réttinda, en ekki þegar um er að ræða jákvæðar skyldur til að veita eða „tryggja" 
mannréttindi (þ.m.t. óbein einkaréttaráhrif). Þetta er þegar forsenda ákvæðisins eins og leiða má af 
orðalagi ákvæðisins, almennum athugasemdum sem gera grein fyrir mismunandi eðli réttinda af 
mismunandi kynslóðum og af skýringum með ákvæðinu sjálfu. Þetta atriði verður enn skýrara þegar

1
Vegna athugasemda umboðsmanns Alþingis um ákvæðið má einnig benda á að i gildandi retti væri ávallt talið heimilt að 

takmarka stjórnarskrárvarin rettindi eins á grundvelli stjórnarskrárvarinna rettinda annars, þótt það sé ekki tekið s^rstaklega 
fram í öllum takmörkunarheimildum núgildandi stjórnarskrár. Það færi einfaldlega þannig fram að vegin væru saman tvö 
formlega jafnretthá rettindi og komist að niðurstöðu um samspil þeirra í tilteknu falli. Hið almenna takmörkunarákvæði 
opnar því í sjálfu s^r ekki á frekri heimildir en nú er að þessu leyti. Þrátt fyrir tilkomu almenns takmörkunarákvæðis má eftir 
sem áður gera ráð fyrir því að í undantekningartilvikum reynt geti á samspil stjórnarskrárvarinna rettinda í málum þegar svo 
háttar til að tveimur stjórnarskrárvörðum rettindum lýstur saman, burtséð frá því hvort eða hvernig takmarkanir rettinda 
hafa verið útfærðar í almennum lögum. Slíkt leiðir einfaldlega af mismunandi retthæð stjórnarskrár og almennra laga. 
Varðandi ábendingar umboðsmanns Alþingis þess efnis að ákvæðið geti hugsanlega heimilað frekari skerðingar rettinda en 
núgildandi stjórnarskrá og Mannrettindasáttmáli Evrópu gera er einnig bent á heimildir núgildandi stjórnarskrár til 
takmörkunar rettinda eru túlkaðar til samræmis við Mannrettindasáttmála Evrópu, en hið almenna takmörkunarákvæði 
tekur einmitt mið af kröfum sáttmálans eins og ítarleg grein er gerð fyrir í skýringum. Meðal annars er skýrt tekið fram að 
ákvæði 2. mgr. 9. gr. yrði „túlkað til samræmis við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar Íslands" og að það „heimilar því 
ekki frekari skerðingar á mannréttindum en þeir sáttmálar sem Ísland á aðild að." (bls. 61).



gerðar hafa verið þær orðalagsbreytingar sem fjallað er um undir lið 2 hér að framan, en með þeim 
hefur orðalag réttindaákvæða verið einfaldað þannig að ekki er vísað til hugtaksins að „tryggja" beri 
réttindi nema þegar um er að ræða þau réttindi af annarri og þriðju kynslóð sem eru meira í ætt við 
„stefnuyfirlýsingar". Til enn frekari skýringarauka mætti í nefndaráliti hnykkja sérstaklega á þeirri 
forsendu ákvæðisins að það eigi við þegar á ríkinu hvílir neikvæð skylda til að virða réttindi eða frelsi 
sem einkaaðilar hafa á grundvelli stjórnarskrár. Ákvæðinu verði því ekki beitt þegar um er að ræða 
kröfur sem byggja á jákvæðum skyldum ríkisins til að grípa til aðgerða til að veita eða tryggja ákveðin 
mannréttindi. Jafnframt þyrfti að taka fram að ákvæðinu verði jöfnum höndum beitt í tengslum við 
réttindi af öllum kynslóðum sem eru þessa eðlis, enda er hér um blæbrigðamun en ekki eðlismun að 
ræða.

5. Um 6. gr. -  Jafnrétti 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Nefndin telur ástæðu til að aðskilja regluna um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum frá reglunni um 
bann við mismunun (mgr. 43). Þá bendir hún á að upptalning mismununarástæðna eigi ekki að vera 
tæmandi þar sem nýjar mismununarástæður sem bregðast þarf við kunni í framtíðinni að koma fram 
(mgr. 44). Loks telur hún óljóst af orðalagi ákvæðisins hvort um formreglu eða efnisreglu sé að ræða 
(mgr. 45).

Skýringar með frumvarpinu
Af skýringum með ákvæðinu er ljóst að byggt er á gildandi rétti á grundvelli 65. gr. stjórnarskrárinnar. 
Þá kemur þar fram, líkt og í texta sjálfs ákvæðisins, að mismununarástæður eru ekki tæmandi taldar. 
Af skýringum er einnig ljóst að um efnisreglu er að ræða en ekki formreglu.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar lagði til að upptalning mismununarástæðna væri felld 
niður með öllu.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Bent er á að orðalag ákvæðisins er að mestu leyti óbreytt frá fyrirmynd þess í 65. gr. 
stjórnarskrárinnar. Inntak ákvæðisins hefur mótast í dómaframkvæmd og fengið á sig nokkuð skýra 
mynd. Því virðist í sjálfu sér ekki brýn ástæða til að breyta orðalaginu í tilefni af ábendingum 
Feneyjanefndarinnar.

Ef vilji er til er þó einfalt að koma til móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar með smávægilegum 
orðalagsbreytingum, sbr. meðf. fylgiskjal. Þessar orðalagsbreytingar hefðu ekki í för með sér 
efnisbreytingar á inntaki ákvæðisins, sem þrátt fyrir núgildandi orðalag hefur verið skýrt þannig að 
það feli í sér bæði almenna reglu um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og efnisreglu um bann við 
mismunun sem ekki er sérstaklega bundin við svið mannréttinda.

Ábending Feneyjanefndarinnar um að mismununarástæður megi ekki vera tæmandi taldar virðist 
byggð á misskilningi þar sem skýrt var af orðalagi ákvæðisins að mismununarástæður voru einungis 
nefndar í dæmaskyni. Ljóst er einnig að með tillögu meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um 
niðurfellingu á dæmatalningu mismununarástæðna hefur verið opnað enn meira en áður á þróun



nýrra viðmiða. Sú breyting gengur þó augljóslega mun lengra en Feneyjanefndin kallar eftir og er 
almennt séð ekki til þess fallin að auka á skýrleika ákvæðisins.

6. Um 7. gr. -  Réttur til lífs 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Nefndin bendir á að í ákvæðinu felist engin leiðsögn um það hvernig taka beri á fóstureyðingum (mgr. 
7).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum með 7. gr. frumvarpsins kemur fram að orðalagið að vísa til meðfædds réttar til lífs hafi 
verið valið með það fyrir augum að grafa ekki undan rétti kvenna til að fara í fóstureyðingu.
Jafnframt kemur fram að ekki sé tekin afstaða til þeirrar spurningar hvenær líf hefjist í siðferðilegum 
skilningi og að það sé því úrlausnarefni almennra laga með hvaða hætti eigi að tryggja vernd fóstra og 
fósturvísa.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Í áliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar er áréttað að ákvæðið hróflar ekki við forsendum 
löggjafar um fóstureyðingar hér á landi.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Ekki er ástæða til að bregðast sérstaklega við ábendingu nefndarinnar, þar sem orðalag ákvæðisins er 
skýrt um upphaf réttarverndar, auk þess sem fjallað er um álitaefni sem tengjast fóstureyðingum í 
skýringum með frumvarpinu og nefndaráliti.

7. Um 2. mgr. 11. gr. -  Friðhelgi einkalífs 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Nefndin telur hið sérstaka takmörkunarákvæði sem finna má í 2. mgr. 11. gr. óljóst (mgr. 47). Hún 
telur skýringar með ákvæðinu til bóta en kallar eftir því að kjarni þeirra verði færður inn í sjálft 
ákvæðið (mgr. 48). Þá veltir nefndin upp þeirri spurningu hvort aðrir skilmálar skerðingar séu þeir 
sömu og samkvæmt 2. mgr. 9. gr. eða ekki (mgr. 47).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum með 2. mgr. 11. gr. segir að með ákvæðinu sé „tryggt áframhaldandi gildi þeirrar 
meginreglu íslensks réttar að auk lagaheimildar þurfi dómsúrskurð áður en gripið er til 
þvingunaraðgerða svo sem líkamsrannsóknar, leitar, rannsóknar á tjáskiptum eða sambærilegra 
skerðinga á einkalífi manna í þágu rannsóknar sakamála og annarra lögbrota, nema sérstakar 
undantekningar séu gerðar þar frá í lögum." Ekki er fjallað um samspil 2. mgr. 11. gr. við þær kröfur 
sem leiddar verða af hinu almenna takmörkunarákvæði í 2. mgr. 9. gr.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Ekki voru gerðar breytingar á 2. mgr. 11. gr.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar



Ákvæði 2. mgr. 11. gr. (sem verður 2. mgr. 15. gr.) er óbreytt frá núgildandi stjórnarkskrá, en lagt er 
til að nokkrar orðalagsbreytingar verði gerðar á því vegna athugasemda Feneyjanefndarinnar, sjá 
meðf. fylgiskjal. Með þeim er hnykkt á því að krafan um dómsúrskurð er meginregla sem gera má 
sérstakar undantekningar frá í lögum og áréttað að kröfur 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.) eigi að 
auki við í þeim tilvikum sem ákvæðið nær til.

8. Um 12. gr. -  Réttindi barna 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefnin fagnar ríkri vernd réttinda barna í frumvarpinu. Nefndin veltir því samt sem áður fyrir 
sér hvort orðalag 12. gr. sé ekki full afdráttarlaust að því leyti að þar segir að það sem barni sé fyrir 
bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir í málum sem það varða, en 
Feneyjanefndin bendir því til stuðnings á að 1. mgr. 3. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sé ekki 
orðuð með svo afdráttarlausum hætti (mgr. 49).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum er vísað til þess að 1. mgr. 3. gr. barnasáttmálans sé fyrirmynd ákvæðisins.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Engin ummæli eða breytingartillögur.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Orðalag ákvæðisins er tekið beint upp úr íslenskri þýðingu á fyrirmynd þess í barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Það verður því túlkað til samræmis við hann. Ekki virðist ástæða til að gera 
breytingar á frumvarpinu í tilefni af ábendingum Feneyjanefndarinnar um 12. gr. (sem verður 28. gr.).

9. Um 13. gr. -  Eignarréttur 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Nefndin gerir athugasemd við að 13. gr. frumvarpsins er orðuð með mjög afdráttarlausum hætti og 
að ákvæðið virðist samkvæmt orðalagi sínu aðeins taka til eignarnáms en ekki almennra takmarkana 
eignarréttar (mgr. 50). Telur nefndin að þessi atriði þurfi að skýra nánar í sjálfum frumvarpstextanum 
(mgr. 51).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum kemur fram að texti ákvæðisins sé óbreyttur frá 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og að 
ákvæðið verði skýrt með sama hætti og verið hefur, en ákvæðið heimilar í framkvæmd ýmsar 
almennar takmarkanir eignarréttar.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis lagði til að ákvæði 2. mgr. 72. gr. núgildandi 
stjórnarskrár um takmarkanir á eignarréttindum erlendra aðila væri tekið upp í frumvarpið, auk þess 
sem lagt var til að kveðið væri á um að eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við 
lög.



Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Ákvæði 1. mgr. 13. gr. (sem verður 1. mgr. 22. gr.) er óbreytt frá gildandi stjórnarskrá og 
Feneyjanefndin var upplýst um þá viðteknu túlkun ákvæðisins að það heimili ýmsar almennar 
takmarkanir eignarréttar. Þrátt fyrir það telur nefndin orðalag ákvæðisins of óljóst. Sú 
breytingartillaga meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að kveða í 2. og 3. mgr. 13. gr. á um 
skyldur og takmarkanir sem fylgja eignarréttindum kemur til móts við þessa athugasemd 
Feneyjanefndarinnar. Eftir sem áður þarf að taka afstöðu til samspils þeirra ákvæða og 2. mgr. 9. gr. 
(sem verður 29. gr.) og er af því tilefni gerð tillaga um að sameina 2. og 3. mgr. 13. gr. í eina málsgrein 
(sem verður 2. mgr. 22. gr.) og bæta við hana millitilvísun til 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.), sbr. 
meðf. fylgiskjal. Ef vilji er til mætti einnig koma til móts við þá athugasemd Feneyjanefndarinnar að 
ákvæðið sé óþarflega afdráttarlaust orðað með smávægilegum orðalagsbreytingum á 1. mgr. þess, 
sjá meðf. fylgiskjal.

10. Um 14. gr. -  Tjáningar- og upplýsingafrelsi 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin tjáir þá skoðun sína að í orðalagi ákvæðis 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins um að 
ábyrgjast verði menn tjáningu sína lögum samkvæmt felist að öllum líkindum að ákvæðið verði túlkað 
í ljósi hins almenna takmörkunarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. (mgr. 52). Einnig bendir nefndin á að sjálft 
inntak tjáningarfrelsisins sé ekki skýrt útfært í 14. gr., en tekur þó fram að slíka útfærslu megi upp að 
vissu marki finna í skýringum með ákvæðinu (mgr. 52).

Skýringar með frumvarpinu
Fjallað er um inntak tjáningarfrelsis í skýringum með 14. gr. með mun ítarlegri hætti en birtist í þeim 
litla hluta skýringanna sem Feneyjanefndin hafði aðgang að.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til að upphafleg tillaga stjórnlagaráðs að 14. gr. 
frumvarpsins verði tekin upp að nýju í stað 14. gr. frumvarpsins sem fól í sér nokkrar breytingar þar 
frá. Í nefndarátliti meirihlutans er vísað til þess að ástæða sé til að tryggja netinu sess í 
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Um þessi rök og önnur rök fyrir því að taka 14. gr. upp 
óbreytta frá tillögum stjórnlagaráðs er að öðru leyti vísað til umsagnar meirihluta allsherjar- og 
menntamálanefndar um mannréttindakaflann, en þar kemur m.a. fram að: „Þar sem 
skerðingarákvæði hafa verið færð í eitt ákvæði 2. mgr. 9. gr. er ljóst að unnt verður að takmarka þau 
réttindi sem kveðið er á um í 14.-16. gr. til samræmis við önnur réttindi kaflans utan þeirra sem 
sérstaklega eru tilgreind í ákvæðinu og má aldrei skerða. Telur meiri hlutinn eðlilegt að sömu reglur 
gildi um þetta líkt og annað og áréttar að þó svo að um mikilvæg réttindi sé að ræða má ekki gera 
þeim hærra undir höfði en jafnstæðum réttindum svo sem friðhelgi einkalífs sem oft þarf að vega til 
móts við tjáningar- og upplýsingarétt. Meiri hlutinn bendir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á að 
skoða þarf hvort lagatæknilegar breytingar þurfi að gera á ákvæðinu, m.a. í ljósi þeirrar 
skerðingarheimildar sem er að finna í 2. mgr. 9. gr." (bls. 17).

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Líkt og Feneyjanefndin bendir á þarf að taka afstöðu til samspils þeirra takmörkunarákvæða sem fram 
koma í 14. gr. (sem verður 16. gr.) og hins almenna takmörkunarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. (sem verður



29. gr.). Í ljósi breytingartillagna stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar er í raun enn brýnna en ella að 
bregðast við þessari ábendingu Feneyjanefndarinnar, þar sem þær fela í sér ráðagerð um að taka 
aftur upp þær sértæku takmörkunarheimildir sem stjórnlagaráð lagði upphaflega til í 14. gr. Sú 
ráðagerð tekur auk þess ekki mið að ummælum í áliti meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar 
sem vísað er til hér að framan, en þar er bent á að við breytingar á 14. gr. beri eftir sem áður að meta 
hvort lagfæra þurfi tillögur stjórnlagaráðs í ljósi þess að í frumvarpinu hafi verið tekið upp almennt 
takmörkunarákvæði og að ekki sé eðlilegt að aðrar kröfur séu gerðar í ákvæðinu en til annarra 
réttinda, svo sem friðhelgi einkalífs, sem oft þurfi að vega til móts við tjáningar- og upplýsingafrelsið.

Samkvæmt þessu er lagt til að gerðar verði þær lagatæknilegu breytingar sem athugasemdir 
Feneyjanefndarinnar og meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar um samspil 14.-16. gr. (sem 
verða 16.-18. gr.) við almennt takmörkunarákvæði gefa tilefni til, sbr. meðf. fylgiskjal. Í þeim felst að í 
ákvæðinu er aðeins getið um hina strangari sérreglu að ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á 
tjáningarfrelsinu megi aldrei í lög leiða, en að um aðrar takmarkanir á tjáningarfrelsinu gildi hin 
almenna heimild 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.). Það felur þá í sér að hinar sértæku 
takmörkunarheimildir sem finna má í 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. og 2. málsl. 3. mgr. 14. gr. í upphaflegri 
tillögu stjórnlagaráðs eru felldar niður úr breytingartillögu meirihluta stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar. Vegna áherslu meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á að tryggja netinu sess 
er þó eftir sem áður getið sérstaklega um það að óheimilt sé að takmarka aðgang að netinu og 
upplýsingatækni nema að uppfylltum skilyrðum 29. gr. Í því felst skýr yfirlýsing um að litið er á slíkan 
aðgang sem mannréttindi. Einnig er látið halda sér það ákvæði 4. mgr. 14. gr. upphaflegrar tillögu 
stjórnlagaráðs að hver og einn beri ábyrgð á „framsetningu skoðana sinna" fyrir dómi, en undirrituð 
leyfir sér þó að leggja á ný til þá orðalagsbreytingu sem fólst í 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins að hver og 
einn beri ábygð á „tjáningu" sinni, þar sem fyrra orðalagið gefur til kynna að miðlun eða framsetning 
skoðana feli í sér ríkari ábyrgð en miðlun upplýsinga. Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá og 
Mannréttindasáttmála Evrópu er þessu þveröfugt farið með því að almennt er veitt meira svigrúm til 
miðlunar skoðana (s.k. gildisdóma) en upplýsinga um staðreyndir.

Í tilefni af ábendingu Feneyjanefndarinnar um mikilvægi þess að inntak tjáningarfrelsisins sé útfært 
eftir föngum er einnig lagt til að taka aftur upp það ákvæði 14. gr. frumvarpsins (sem verður 16. gr.) 
að í tjáningarfrelsinu felist frelsi til að leita eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum. Í 
raun er þar um að ræða tilfærslu og umorðun á 1. mgr. 15. gr. upphaflegrar tillögu stjórnlagaráðs sem 
meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til að tekin verði aftur upp í 15. gr. (sem verður 
17. gr.).

11. Um 15. gr. -  Upplýsingaréttur 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin bendir á að 15. gr. sé sérstaklega ítarleg og að því leyti í ósamræmi við önnur ákvæði 
frumvarpsins. Hún bendir á að betur færi á því að ákvæðið væri umorðað þannig að það líti frekar til 
framtíðar en fortíðar og leggur til að ákvæðið sé einskorðað við að kveða á um meginregluna um 
aðgang almennings að opinberum gögnum en vísi nánari útfærslu til almennra laga (mgr. 53).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum er gerð grein fyrir hinu ítarlega ákvæði 15. gr.



Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til að upphafleg tillaga stjórnlagaráðs að 15. gr. 
frumvarpsins verði tekin upp að nýju í stað 15. gr. frumvarpsins sem fól í sér nokkrar breytingar þar 
frá. Þó er lagt til að í stað þess að kveða á um að skrásetja og skjalfesta „erindi", uppruna þeirra, feli 
og afdrif, sé vísað til „mála". Í nefndarátliti meirihlutans er vísað til rökstuðnings meirihluta 
allsherjar- og menntamálanefndar fyrir þessari breytingu, en auk þess er bent á að unnt verði að vera 
að uppfylla kröfur ákvæðisins og því komi til álita að skoða nánar gildissvið þess eða setja 
bráðabirgðaákvæði varðandi gildistöku. Í áliti meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar er bent á 
að tillögur stjórnlagaráðs hafi „gert ráð fyrir nýrri nálgun á upplýsingarétt hér á landi sem gerði ráð 
fyrir því að opinber skjöl yrðu sjálfkrafa aðgengileg og opin. Með þessu væri aðgangur að skjölum 
auðveldaður sem mundi stuðla að meira aðhaldi við valdhafa og upplýstari umræðu." (bls. 16). Þá er, 
líkt og varðandi 14. gr., bent á að skoða þurfi hvort gera þurfi breytingar á ákvæðinu vegna upptöku 
almenns takmörkunarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. og bent er á að nauðsynlegt gæti reynst að fresta 
gildistöku 15. gr. vegna þeirra grundvallarbreytinga á nýsettum upplýsingalögum sem það kallar á.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Líkt og Feneyjanefndin bendir á varðandi 14. gr. og meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar 
bendir á varðandi 14. -  16. gr. (sem verða 16. -  18. gr.) þarf að taka afstöðu til samspils ákvæðanna 
við almennt takmörkunarákvæði í 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.). Er því lagt til að sértækar 
takmörkunarheimildir séu felldar niður úr ákvæðinu. Þó er haldið í regluna um að heimilt sé að 
takmarka aðgang að vinnuskjölum enda sé ekki gengið lengra en þörf krefur til að varðveita eðlileg 
starfsskilyrði stjórnvalda, en það helgast af því að hin almenna takmörkunarheimild 2. mgr. 9. gr. 
verður vart talin heimila takmarkanir vegna hagkvæmnissjónarmiða í starfsemi opinberra aðila. Til að 
koma til móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar er einnig rétt að einfalda ákvæðið þannig að það 
kveði með almennari hætti á um meginregluna um aðgang almennings að gögnum, án þess þó að 
víkja frá þeirri nýju nálgun á upplýsingarétt sem tillögur stjórnlagaráðs byggja á. Þá er í ákvæðinu 
vísað til upplýsinga og gagna í fórum stjórnvalda en ekki annarra opinberra gagna, en það er í 
samræmi við upphaflega tillögu stjórnlagaráðs og breytingartillögu meirihluta stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar. Meðf. tillaga að orðalagi kemur þannig á móts við tilgang stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar með breytingartillögum og ábendingar Feneyjanefndarinnar, en mætir jafnframt að 
verulegu leyti athugasemdum umboðsmanns Alþingis við ákvæðið.

Eins og áður var getið er einnig lagt til að ákvæði 2. mgr. 35. gr. (sem verður 36. gr.) verði fært inn í 
15. gr. (sem verður 17. gr.) og verði 3. mgr. þess ákvæðis. Af því tilefni er titli ákvæðisins breytt í 
„Upplýsinga- og þátttökuréttur".

Loks er þess að geta þrátt fyrir þær breytingar sem hér eru lagðar til er eftir sem áður er rétt að huga 
að frestun á gildistöku ákvæða um upplýsingarrétt (sem verða 1. og 2. mgr. 17. gr.) þar sem hin nýja 
nálgun kallar á miklar breytingar á gildandi upplýsingarlögum og starfsháttum innan stjórnsýslunnar.

12. Um 16 gr. -  Frjáls og upplýst þjóðfélagsumræða 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar



Hvað varðar 16. gr. veltir Feneyjanefndin upp þeirri spurningu hvort það orðalag að „tryggja skuli 
með lögum" frelsi og sjálfstæði fjölmiðla feli í sér þegar virk „lagaleg" réttindi eða „stefnuyfirlýsingu". 
Auk þess veltur hún upp spurningum varðandi samspil réttinda sem fela í sér „stefnuyfirlýsingar" við 
hið almenna takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins (mgr. 54). Þá fagnar nefndin því að 
skýringar með ákvæðinu bendi til að hugtakið fjölmiðill verði túlkað með víðtækum hætti (mgr. 54).

Skýringar með frumvarpinu
Í almennum athugasemdum er gerð grein fyrir þýðingu mismunandi orðalags réttindaákvæða og í 
skýringum með 2. mgr. 9. gr. er gerð grein fyrir almennu takmörkunarákvæði, sjá nánar umfjöllun 
undir liðum 2 og 4 hér að framan.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til að upphafleg tillaga stjórnlagaráðs að 16. gr. 
frumvarpsins verði tekin upp að nýju í stað 16. gr. frumvarpsins sem fól í sér nokkrar breytingar þar 
frá. Ekki eru þó gerðar breytingartillögur varðandi þá þætti sem Feneyjanefndin gerir að umtalsefni.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Með þeim breytingum sem lagðar eru til undir liðum 2 og 4 hér að framan er brugðist við 
vangaveltum Feneyjanefndarinnar um merkingu orðalagsins að „tryggja skuli með lögum" ákveðin 
réttindi og um samspil slíkra ákvæða við almennt takmörkunarákvæði. Ekki eru efni til að gera 
sérstakar breytingar á ákvæði 16. gr. (sem verður 18. gr.) í tilefni af ábendingum nefndarinnar.

13. Um 18. og 19. gr. -  Trú- og sannfæringarfrelsi og kirkjuskipun 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin fagnar þeim framförum frá núgildandi stjórnarskrá sem felast í 18. gr. frumvarpsins 
(mgr. 55). Varðandi 3. mgr. 19. gr. frumvarpsins bendir nefndin á að ekki megi túlka heimild Alþingis 
til að samþykkja breytingu á kirkjuskipun ríkisins sem heimild til þess að hlutast til um innri málefni 
kirkjunnar (mgr. 56). Þá leggur nefndin áherslu á að túlka beri þjóðkirkjufyrirkomulagið í ljósi 
trúfrelsis, tjáningarfrelsis og félagafrelsis (mgr. 58).

Skýringar með frumvarpinu
Engin viðeigandi ummæli.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Engin viðeigandi ummæli eða breytingartillögur.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Ljóst er af samhengi 19. gr. í heild að með hugtakinu „kirkjuskipun" er einungis átt við 
þjóðkirkjufyrirkomulagið en ekki innri starfsemi kirkjunnar innan ramma þess skipulags. Þá er ljóst af 
samhengi mannréttindakaflans í heild að túlka verður einstök ákvæði hans í ljósi annarra. Með því að 
færa ákvæði um kirkjuskipun út úr eiginlegum mannréttindakafla í sérstakan kafla um „samfélag og 
náttúru" er enn frekar hnykkt á þessum atriðum. Ekki er tilefni til að gera frekari breytingar á 18. og
19. gr. (sem verða 19. og 31. gr.) í kjölfar ábendinga Feneyjanefndarinnar.



14. Um 28. gr. -  Réttlát málsmeðferð 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin fagnar því ákvæði 1. mgr. 28. gr. frumvarpsins að dómþing skuli háð í heyranda hljóði 
en vekur jafnframt athygli á því að vernda þurfi þá hagsmuni sem réttlætt geta lokun þinghalda. Hún 
legur því til að viðeigandi breytingar verði gerðar á ákvæðinu (mgr. 59).

Skýringar með frumvarpinu
Í skýringum með frumvarpinu kemur fram að 2. mgr. 9. gr. þess heimili takmarkanir á kröfunni um að 
dómþing sé háð í heyranda hljóði. Þar er einnig fjallað ítarlega um þau sjónarmið sem geta legið til 
grundvallar lokuðum þinghöldum.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Engin viðeigandi ummæli eða breytingartillögur.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin gerir í sjálfu sér ekki athugasemd við það að frumvarpið reiði sig á almennt 
takmörkunarákvæði í stað þess að kveða sérstaklega á um mögulegar takmarkanir hvers réttar fyrir 
sig. Ólíkt því sem gildir t.d. um 18. gr., sem Feneyjanefndin fjallar um og fagnar sérstaklega, sem og
20. og 21. gr. (sem verða 19., 20. og 21. gr.), telur nefndin þó þörf á sérstöku takmörkunarákvæði 
með 1. mgr. 28 (sem verður 1. mgr. 13. gr.). Þetta kann að helgast af því að nefndin telji þörf á 
nokkuð rýmri takmörkunarheimildum en ella þar sem krafan um að dómþing skuli háð í heyranda 
hljóði sé ekki síður til þess fallin að tryggja opinbera hagsmuni en einstaklingsbundin réttindi.

Í sjálfu sér er nægilega gerð grein fyrir því í skýringum með 1. mgr. 28. gr. (sem verður 1. mgr. 13. gr.) 
að ákveðnar nánar tilteknar takmarkanir eru heimilar á grundvelli 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.) 
og því ekki brýn ástæða til að breyta orðalagi ákvæðisins í tilefni af ábendingum Feneyjanefndarinnar.

Ef vilji er til má þó koma til móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar með því að taka aftur upp 
sérstakt takmörkunarákvæði sem eigi við í þessu samhengi. Í meðfylgjandi fylgiskjali er gerð tillaga 
að slíku ákvæði sem byggir á 1. mgr. 70. gr. núgildandi stjórnarskrá og tillögu stjórnlagaráðs, að teknu 
tilliti til þeirra ábendinga sem fram komu í umsögn Sigurðar Tómasar Magnússonar 
atvinnulífsprófessors við Háskólann í Reykjavík um tillögur stjórnlagaráðs. Gert er ráð fyrir því að slík 
sértæk takmörkunarheimild sé þá óháð öðrum skilyrðum 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.) og geti 
þannig sætt nokkuð rýmri túlkun en aðrar skerðingar mannréttinda.

15. Um 34 gr. -  Náttúruauðlindir 
Ábendingar Feneyjanefndarinnar
Feneyjanefndin fagnar ákvæði um meðferð náttúruauðlinda (mgr. 60). Hún gerir þó athugasemd við 
það orðalag frumvarpsins að veita megi leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda „gegn fullu gjaldi", 
sem hún telur óljóst (mgr. 61). Þá telur hún, með vísan til ákvæðis 2. mgr. 34. gr., að skýra þurfi 
nánar samspil auðlindaákvæðisins og verndar einkaeignarréttinda (mgr. 62).

Skýringar með frumvarpinu



Fjallað er um hugtakið „fullt gjald" í skýringum með frumvarpinu. Þá er þar ítarlega fjallað um 
samspil auðlindaákvæðisins og beinna og óbeinna eignarréttinda sem þegar hefur stofnast til og eru 
talin njóta réttarverndar á grundvelli eignarréttarverndar stjórnarskrárinnar.

Álit og breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar gerir tillögu um að breyta orðalagi 1. mgr. 34. gr. á þann 
veg að í stað þess að vísa til þess að auðlindir sem ekki eru „háðar einkaeignarrétti" séu þjóðareignir 
vísi ákvæðið til auðlinda sem ekki eru „í einkaeigu". Þessi orðalagsbreyting er ekki skýrð nánar í 
nefndaráliti meirihlutans.

Þá gerir meirihlutinn nokkrar breytingartillögur við ákvæði 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins, sem myndi 
hljóða svo ef breytingartillögurnar ná fram að ganga: „Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast 
nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu, vatn og önnur þau 
náttúrugæði sem ekki eru í einkaeigu, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum. Í 
eignarlöndum takmarkast réttur til auðlinda undir yfirborði jarðar innan eignarlanda við venjulega 
hagnýtingu fasteignar. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá 
yfirborði jarðar."

Í nefndaráliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar eru breytingar á 2. mgr. 34. gr. m.a. 
skýrðar þannig: „Meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar vísar til þess að hagsmunareglan feli í 
sér að eignarráðin nái svo langt niður sem nauðsynlegt er til að landeigandi geti haft þau not af landi 
sínu sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. Með henni séu því í reynd dregin 
mörk milli réttinda landeiganda og almennings því þar sem réttindum landeiganda sleppir hljóti að 
taka við einhvers konar almenningur. Í ljósi þessa og í samræmi við umsögn meiri hluta umhverfis- og 
samgöngunefndar leggur nefndin til að við 2. mgr. 34. gr. bætist nýr málsliður að fyrirmynd 
stjórnlagaráðs þar sem fram komi að með lögum megi kveða á um þjóðareign á auðlindum undir 
tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar. Með því er hagsmunareglan viðurkennd sem meginregla en 
viðmiðinu við tiltekna dýpt þó haldið inni sem undantekningu eða viðbót sem mætti gera frá henni. 
Nefndin áréttar jafnframt að með áskilnaði um tiltekna dýpt er ekki átt við eina dýptarreglu, t.d. 200 
eða 1000 m, heldur yrði tiltekin dýpt metin hverju sinni í lögum miðað við þá tegund auðlindar sem 
um væri að ræða og jafnvel þær sérstöku aðstæður sem fyrir hendi kynnu að vera til nýtingar."

Þá gerir meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar tillögu að orðalagsbreytingu að því er varðar 
stöðu eignarréttinda innan netlaga í 2. mgr. 34. gr., en breytingar og ummæli í nefndaráliti meirihluta 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar taka afdráttarlaust af skarið um það að nytjastofnar og aðrar 
auðlindir hafs og hafsbotns innan netlaga teljist til þjóðareignar og draga þannig skýrari mörk en áður 
var á milli auðlindaákvæðisins og verndar einkaeignarréttinda. Í nefndaráliti meirihlutans segir um þá 
breytingu: „Sérfræðingahópurinn lagði til þá breytingu á tillögu stjórnlagaráðs að takmarka 
þjóðareign í hafinu við svæðið utan netlaga. Meiri hlutinn vekur athygli á því að sú afmörkun 
þjóðareignar að hún nái til nytjastofna og auðlinda hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögusögu utan 
netlaga er hvorki í samræmi við gildissvið gildandi laga um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, þar sem lýst 
er yfir sameign þjóðarinnar á Íslandsmiðum sem skilgreind eru sem hafsvæðið allt frá fjöruborði, né 
heldur gildissvið lagafrumvarpa um sama efni sem lögð hafa verið fram á Alþingi síðustu missiri. Sú 
breyting frá tillögum stjórnlagaráðs sem felst í netlagaafmörkuninni hefur verið rökstudd með tilvísan 
til laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, en þar er kveðið á um eignarrétt



landeigenda á auðlindum á sjávarbotni innan netlaga. Leggur meiri hlutinn því til að orðin „innan 
netlaga" falli niður."

Loks segir í nefndaráliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að hugtakið „fullt gjald" og sú 
tilvísun í eignarnámsbætur sem því er ætlað að hafa samkvæmt skýringum með frumvarpinu sé 
villandi. Meirihlutinn telur því nauðsynlegt að skýra ákvæðið nánar en lagði „á þessu stigi" ekki til 
ákveðnar breytingar á orðalaginu.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Breytingartillögur meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar við 2. mgr. 34. gr. (sem verður 2. mgr.
35. gr.) koma á móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar um skýr mörk auðlindaákvæðisins og 
verndar einkaeignarréttinda. Aftur á móti gera tillögur nefndarinnar um breytingu á orðalagi 1. mgr. 
34. gr. (sem verður 2. mgr. 35. gr.) það ekki, en með því að vísa til auðlinda sem ekki eru „í einkaeigu" 
í stað auðlinda sem ekki eru „háðar einkaeignarrétti" verður óljóst að hve miklu leyti þær skýringar 
með frumvarpinu sem fjalla um þessi mörk eiga enn við. Á þessu má þó ráða bót með nánari 
skýringum á hinu nýja orðalagi í nefndaráliti og verður þá ekki annað séð en að nægilega sé komið til 
móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar varðandi þetta atriði.

Koma mætti til móts við ábendingu Feneyjanefndarinnar um óskýrleika hugtaksins „fullt gjald" með 
þeirri einföldu orðalagsbreytingu að vísa einungis til „gjalds", sbr. meðf. fylgiskjal, en með því er 
einnig komið til móts við ábendingar umboðsmanns Alþingis og fleiri aðila um frumvarpið. Rétt væri 
að taka þá fram í nefndaráliti að með hinni almennu vísan til gjaldtöku væri m.a. átt við auðlindagjald 
(skatta eftir atvikum), tekjur sem renna til ríkissjóðs vegna uppboða á tilteknum nýtingarheimildum, 
sem og hefðbundið leigugjald sem tekur mið af eðli viðkomandi auðlindar eða annarra takmarkaðra 
almannagæða, sbr. umsögn Aðalheiðar Jóhannsdóttur prófessors við Háskóla Íslands um tillögur 
stjórnlagaráðs.

16. Önnur atriði 
Um 2. mgr. 20. gr.
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til að í 2. mgr. 20. gr. verði tekið upp ákvæði þess 
efnis að með lögum megi kveða á um aðildarskyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt 
lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Líkt og með önnur sértæk 
takmörkunarákvæði verður þá að taka afstöðu til samspils þessa ákvæðis og hins almenna 
takmörkunarákvæðis frumvarpsins. Undirrituð leyfir sér því að legga til að inn í 2. mgr. 20. gr. verði 
bætt millitilvísun til 2. mgr. 9. gr. (sem verður 29. gr.) frumvarpsins.

Um 4. mgr. 24. gr.
Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar leggur til að 4. mgr. 24. gr., sem kveður á um að virða 
skuli rétt foreldra til að tryggja að menntun barna þeirra sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir 

þeirra, verði felld brott. Um rökin fyrir þeirri breytingu segir í nefndaráliti: „Líkt og meiri hluti 

allsherjar- og menntamálanefndar bendir á í umsögn sinni virðist sem hér sé að vissu leyti verið að 
blanda saman ólíkum réttindum, þ.e. trúfrelsi og rétti til menntunar. Meiri hlutinn bendir jafnframt á 
að réttur barnsins er tryggður í 12. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um það í 3. mgr. að barni



skuli tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem það varða og að taka skuli tillit til 
skoðana þess í samræmi við aldur og þroska. Meiri hlutinn telur því rétt að fara að tillögu meiri hluta 
allsherjar- og menntamálanefndar og fella 4. mgr. brott." Bent er á að hér er rangt farið með þá 
ábendingu að verið sé að blanda saman réttindum, sem er upphaflega komin frá undirritaðri. Sú 
ábending á ekki við um ákvæði 4. mgr. 24. gr. um rétt til menntunar, heldur á hún þvert á móti við 
um þá gagnrýni sem sett var fram á ákvæðið að það væri ekki orðað þannig að taka meira mið af 
trúfrelsi barna. Einnig er bent á að sú gagnrýni sem sett var fram á ákvæði 2. mgr. 24. gr. að þessu 
leyti laut að fræðilegum vangaveltum um ákvæðið en beindist alls ekki að því að betur færi á því að 
það væri fellt niður.

Hefðbundið er að veita foreldrum réttinn til að undanskilja börn frá innrætingu og þátttöku í 
trúarlegum eða hugmyndafræðilegum athöfnum innan skólakerfisins og á engan hátt úrelt að orða 
þennan þátt réttarins til menntunar sem rétt foreldra, þrátt fyrir tilkomu barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna árið 1989. Sem dæmi um það má nefna nýlega réttarframkvæmd á grundvelli 2. gr. 1. 
viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu og ákvæði 3. mgr. 14. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins 
sem tók lagagildi árið 2009. Í samspili við þann rétt foreldra gilda aftur á móti trúfrelsi barns, réttur 
þess til að tjá skoðanir sínar og skyldan til að taka tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess 
og þroska, eins og tryggt er í 12. og 18. gr. frumvarpsins (sem verða 28. og 19. gr. þess). Þetta samspil 
er sem sagt tryggt í frumvarpinu án þess að rétti foreldra skv. 4. mgr. 24. gr. sé raskað. Með 
niðurfellingu 4. mgr. 24. gr. er augljóslega ekki lengur um eðlilegt samspil að ræða, heldur er 
einfaldlega felldur niður réttur foreldra til að hafa áhrif á það (að teknu tilliti til trúfrelsis barnsins og 
skoðana þess eftir því sem það hefur aldur og þroska til) að hve miklu leyti barnið tekur þátt í 
starfsemi innan skólakerfisins sem getur falið í sér trúarlega eða hugmyndafræðilega innrætingu. 
Undirrituð leyfir sér því að benda á að breytingartillaga stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar virðist 
byggð á misskilningi á eðli og inntaki 4. mgr. 24. gr. og eðli þeirrar gagnrýni sem sett hefur verið fram 
á orðalag þess ákvæðis. Í framhaldi af því leyfir undirrituð sér að leggja til að ákvæðið verði tekið 
óbreytt aftur inn í frumvarpið (og þá sem 4. mgr. 27. gr.). Er vilji er til mætti í sjálfu sér orða þá 
forsendu ákvæðisins að það á sér tilvist í samspili við 12. og 18. gr. frumvarpsins (sem verða 28. og 
19. gr.) með millitilvísun, en undirrituð telur reyndar að það sé óþarfi þar sem öll réttindi eiga sér 
tilvist í samspili við önnur. Nær væri að gera grein fyrir þessu samspili í nefndaráliti.

Virðingarfyllst,

Oddný Mjöll Arnardóttir



Aðfaraorð.
Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. 
Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og 
sögu, náttúru, tungu og menningu.

| Ísland er frjálst og fullvalda ríki. Hornsteinar þess eru virðing fyrir lögum, frelsi, jafnrétti, 
lýðræði og mannréttindi.
Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða 
margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis.
Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Við 
einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu 
mannkyni.
Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins, sem öllum ber að virða.

I. KAFLI 
Undirstöður.

1. gr.
Stjórnarform.

Ísland er lýðveldi með þingræðisstjórn.

2. gr.
Uppspretta ríkisvalds og handhafar þess.

Allt ríkisvald sprettur frá þjóðinni og beitir hún því annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 
handhafa þess.
Alþingi fer með löggjafarvaldið.
Forseti Íslands, ráðherrar og ríkisstjórn og önnur stjórnvöld fara með framkvæmdarvaldið. 
Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið.

3. gr.
Yfirráðasvæði.

Íslenskt landsvæði er eitt og óskipt. Mörk íslenskrar landhelgi, lofthelgi og efnahagslögsögu 
skulu ákveðin með lögum.

4. gr.
Ríkisborgararéttur.

Rétt til íslensks ríkisfangs öðlast þeir sem við fæðingu eiga foreldri með íslenskt ríkisfang, 
eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum. Ríkisborgararéttur verður að öðru leyti veittur 
samkvæmt lögum.
Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti sem öðlast hefur slíkan rétt með löglegum hætti. 
Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann á eða öðlast með samþykki sínu 
ríkisfang í öðru ríki.
Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr 
landi

5r-gT7
Gildissvið.

Stjórnvöldum ber að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess frelsis sem í þessari 
stjórnarskrá felst.



Allir skulu virða stjórnarskrá þessa í hvívetna sem og þau lög sem af henni leiðir. Einkaaðilar 
skulu, eftir því sem við á, virða þau réttindi sem kveðið er á um í II. kafla.

II. KAFLI
| Mannréttindi og náttúra.

5. gr. [áður einnig 1. mgr. 9. gr.]
Vernd mannréttinda

Handhöfum ríkisvalds ber að virða mannréttindi og tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og 
þess frelsis sem í þessari stjórnarskrá felst. Tryggja skal með lögum að einkaaðilar geti ekki 
brotið mannréttindi hver á öðrum.

6. gr.
Jafnræði.

| Allir skulu vera jafnir fyrir lögum. Enginn skal sæta og njóta mannréttinda án mismununar. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.

7. gr.
Réttur til lífs.

Allir hafa meðfæddan rétt til lífs.

8. gr.
Mannleg reisn.

| Ollum skal tryggður rétturAllir hafa rétt til að lifa með reisn. Margbreytileiki mannlífsins skal 
virtur í hvívetna.

9. gr. [áður 29. gr.]
Bann við ómannúðlegri meðferð.

Í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.
Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 
Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi.

10. gr.
Vernd gegn ofbeldi.

| Ollum skal tryggð verndAllir skulu njóta verndar gegn hvers kyns ofbeldi, svo sem 
kynferðisofbeldi, innan heimilis og utan.

11. gr. [áður 27. gr.]
Persónufrelsi.

Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum eftir sakfellingu fyrir dómi eða 
vegna annarra refsivörsluástæðna, réttarvörslu, barnaverndar, verndar gegn útbreiðslu 
smitsjúkdóma, geðraskana, áfengis- eða eiturlyfjafíknar, landamæragæslu og framsals 
sakamanna.
Hver sá sem hefur verið sviptur frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust um ástæður þess.
Hvern þann sem er handtekinn vegna gruns um refsiverða háttsemi skal án undandráttar leiða 
fyrir dómara. Sé hann ekki jafnskjótt látinn laus skal dómari, áður en sólarhringur er liðinn, 
ákveða með rökstuddum úrskurði hvort hann skuli sæta gæsluvarðhaldi. Gæsluvarðhaldi má 
aðeins beita fyrir sök sem fangelsisvist liggur við. Með lögum skal tryggja rétt þess sem sætir 
gæsluvarðhaldi til að skjóta úrskurði um það til æðra dóms. Maður skal aldrei sæta 
gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefur en telji dómari fært að láta hann lausan gegn 
tryggingu skal hann mæla fyrir um hana í úrskurði þar sem kveða skal á um fjárhæð hennar. 
Hver sá sem af öðrum ástæðum en í tengslum við sakamál er sviptur frelsi á rétt á að dómstóll



kveði á um lögmæti þess svo fljótt sem verða má. Reynist frelsissvipting ólögmæt skal hann 
þegar látinn laus.
Hafi maður verið sviptur frelsi að ósekju skal hann eiga rétt til skaðabóta.

12. gr. [áður 26. gr.]
Dvalarréttur og ferðafrelsi.

Allir sem dveljast löglega í landinu skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna. Með 
lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í lögmætum tilgangi með virðingu 
fyrir náttúru og umhverfi.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má þó 
brottför manns úr landi með lögmætri handtöku.
Með lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir 
hvaða sakir sé hægt að vísa þeim úr landi.
Óheimilt er að vísa brott, endursenda eða framselja útlending til ríkis þar sem hætta er á að 
hann sæti dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu. Tryggja skal réttláta málsmeðferð innan hæfilegs tíma í slíkum málum.

13. gr. [áður 28. gr.]
Réttlát málsmeðferð.

Ollum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um 
refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og 
óhlutdrægum dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum 
samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins og rannsóknarhagsmuna eða 
vegna hagsmuna ungmenna og verndar einkalífs málsaðila.
Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur 
verið sönnuð.
Enginn skal sæta málsmeðferð eða refsingu að nýju fyrir sama brot innan lögsögu ríkisins og 
hann hefur þegar verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af með endanlegri úrlausn samkvæmt 
lögum. Endurupptaka mála er þó heimil í samræmi við lög.

14. gr. [áður 30. gr.]
Bann við afturvirkni refsiákvæða.

Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var refsiverð 
samkvæmt lögum þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til þeirrar háttsemi. 
Viðurlög mega ekki verða þyngri en þá voru leyfð í lögum.

15. gr. [áður 11. gr.]
Friðhelgi einkalífs.

| Allir skulu njóta fFriðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð.
Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 

| samkvæmt dómsúrskurði og að uppfylltum skilyrðum 29. gr. eða sérstakri lagaheimild. Það 
sama á við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo 
og hvers konar sambærilega takmörkun á einkalífi manns. Með lögum má kveða á um 
undantekningar frá skilyrðinu um dómsúrskurð.
Allir eiga rétt til verndar eigin persónuupplýsinga. Nánar skal mælt fyrir um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga með lögum.

16. gr. [áður 14. gr.] 
Skoðana- og tjáningarfrelsi.



Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar og eiga rétt á að tjá hugsanir sínar. Ollum er 
frjálst að leita eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum.
Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. Þó má setja 
tjáningarfrelsi skorður með lögum til verndar börnum, öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði 
annarra, svo sem nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi.
Með lögum skalStjórnvöld skulu tryggja aðstæður til opinnar og upplýstrar umræðu. Óheimilt 
er að takmarka aðgang að netinu og upplýsingatækni nema að uppfylltum skilyrðum 29. 
gr.með úrlausn dómara og að uppfylltum sömu efnisskilyrðum og eiga við um skorður við 
tjáningarfrelsi.
Hver og einn ber ábyrgð á framsetningu skoðana sinna tjáningu sinni fyrir dómi.

17. gr. [áður 15. gr.]
Upplýsinga- og þátttökuréttur.

Ollum er frjálst að safna og miðla upplýsingum.
Stjórnsýsla skal vera gegnsæ og halda til haga gögnum, svo sem fundargerðum, og skrásetja 
og skjalfesta mál, uppruna þeirra, ferli og afdrif. Slíkum gögnum má ekki eyða nema 
samkvæmt lögum.
Upplýsingar og gögn í fórum stjórnvalda skulu vera tiltæk án undandráttar og skal með lögum 
tryggja aðgang almennings að þeim. öllum gögnum sem opinberir aðilar safna eða standa 
straum af. Listi yfir öll mál og gögn í vörslu hins opinbera, uppruna þeirra og innihald, skal 
vera öllum aðgengilegur.
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 eða lögbundins starfs eftirlitsstofnana. Heimilt er í lögum að takmarka aðgang að 
vinnuskjölum enda sé ekki gengið lengra en þörf krefur til að varðveita eðlileg starfsskilyrði 
stj órnvalda. Aðrar takmarkanir á aðgangi að upplýsingum og gögnum skulu uppfylla skilyrði
29. gr.
Um gögn sem lögbundin leynd hvílir yfir skulu liggja fyrir upplýsingar um ástæður leyndar 
og takmörkun leyndartíma.
Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa umtalsverð 
áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.

18. gr. [áður 16. gr.]
Frelsi fjölmiðla.

Frelsi fjölmiðla, ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra og gegnsætt eignarhald skal tryggja með 
lögum.
Vernd blaðamanna, heimildarmanna og uppljóstrara skal tryggja í lögum. Óheimilt er að rjúfa 
nafnleynd án samþykkis þess sem veitir upplýsingar nema við meðferð sakamáls og 
samkvæmt dómsúrskurði.

19. gr. [áður 18. gr.]
Trú- og sannfæringarfrelsi.

Allir hafa frelsi Ollum skal tryggður réttur til trúar, lífsskoðunar og sannfæringar, þ.m.t. 
réttinnwm ft til að breyta um trú eða sannfæringu og standa utan trúfélaga.
Ollum er frjálst að iðka trú eða lífsskoðun, einslega eða í samfélagi með öðrum, opinberlega 
eða á einkavettvangi.

20. gr.
Félagafrelsi.

| Ollum skal tryggður rétturAllir hafa rétt til að mynda félög í löglegum tilgangi, þ.m.t. 
stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa upp



með ráðstöfun stjórnvalds.
| Engan má skylda til aðildar að félagi. Að uppfylltum skilyrðum 29. gr.Með lögum má þó 

kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna 
almannahagsmuna eða réttinda annarra.

21. gr.
Fundafrelsi.

| Ollum skal tryggður rétturAllir hafa rétt til að safnast saman án sérstaks leyfis, svo sem til 
fundarhalda og mótmæla.

22. gr. [áður 13. gr.]
Eignarréttur.

| Allir hafa rétt til að njóta eigna sinna í friðiEignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til 
að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt 
verð fyrir.
Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög. Með lögum má takmarka 
rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi. Allar 
takmarkanir eignarréttinda skulu uppfylla skilyrði 29. gr.

23. gr. [áður 25. gr.]
Atvinnufrelsi.

Ollum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa.
Í lögum skal kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo sem aðbúnaðar, öryggis,

| hvíldar, orlofs og frítíma. Ollum skal tryggðurAllir hafa réttur- til að semja um starfskjör og 
önnur réttindi tengd vinnu.

24. gr. [áður 17. gr.]
Frelsi menningar og mennta.

Tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista.

25. gr. [áður 22. gr.]
Félagsleg réttindi.

Ollum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis.
Ollum sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til almannatrygginga og félagslegrar 
aðstoðar, svo sem vegna atvinnuleysis, barneigna, elli, fátæktar, fötlunar, veikinda, örorku eða 
sambærilegra aðstæðna.

26. gr. [áður 23. gr.]
Heilsa og heilbrigðisþjónusta.

Ollum skal með lögum tryggður rétturAllir eiga rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar 
heilsu að hæsta marki sem unnt er, þar með talinn réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni og 
ómenguðu andrúmslofti..
Ollum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi 
heilbrigðisþjónustu.

27. gr. [áður 24. gr.]
Menntun.

Ollum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.
Ollum þeim sem skólaskylda nær til skal standa til boða menntun án endurgjalds.
Menntun skal miða að alhliða þroska hvers og eins, gagnrýninni hugsun og vitund um 

| mannréttindi, lýðræðisleg réttindi og skyldur.



Virða skal rétt foreldra til þess að tryggja að menntun barna þeirra sé í samræmi við trúar- og
lífsskoðanir þeirra.

28. gr. [áður 18. gr.]
Réttur barna.

Ollum börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir í málum sem 
það varða.
Barni skal tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem það varða og skal tekið 
réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.

29. gr. [áður 2. mgr. 9. gr.]
Takmarkanir mannréttinda 

Mannréttindi tryggð með stjórnarskrá þessari má því aðeins takmarka að það sé gert með 
lagaheimild og sé nauðsynlegt 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., 9. gr., 2711. 
gr., 2. og 3. mgr. 1338. gr., 29. gr. og 3014. gr. má þó aldrei takmarka á grundvelli þessa 
ákvæðis.

II. KAFLI 
Samfélag og náttúra.

30. gr. [áður 5. gr.]
Islensk tunga.

Íslenska er þjóðtunga á Íslandi og skal ríkisvaldið styðja hana og vernda.

31. gr. [áður 19. gr.]
Kirkjuskipun.

Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og skal ríkisvaldið að því leyti 
styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins skv. 2. mgr. og skal þá leggja það mál 
undir atkvæði allra kosningarbærra manna til samþykktar eða synjunar. Atkvæðagreiðslan 
skal vera leynileg.

32. gr. [áður 31. gr.]
Bann við herskyldu.

Herskyldu má aldrei í lög leiða.

33. gr. [áður 32. gr.]
Menningar- og náttúruverðmæti.

Fágætir náttúrugripir og dýrmætar þjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo 
sem þjóðminjar og fornhandrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til eignar eða varanlegra 
afnota, selja eða veðsetja.

34. gr. [áður 33. gr.]
Náttúra Islands og umhverfi.

Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Ollum ber að virða hana og vernda. Í því felst að 
fjölbreytni lands og lífríkis sé viðhaldið og náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og 
jarðvegur njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bætt eftir föngum. Með lögum skal tryggja að allir 
hafi aðgang að óspilltri náttúru.



Ollum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu 
andrúmslofti og óspilltri náttúru.
Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og gildi 
náttúrunnar og hagsmunir komandi kynslóða séu virt.M eð lögum skal tryggja rétt almennings 
til að fara um landið í lögmætum tilgangi með virðingu fyrir náttúru og umhverfi.

35. gr. [áður 34. gr.]
Náttúruauðlindir.

Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru í einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign 
þjóðarinnar. Sama máli gegnir um eignarréttindi sem taka til vatns, jarðhita og jarðefna í eigu 
ríkisins eða ríkisfyrirtækja. Enginn getur fengið auðlindirnar og réttindin eða réttindi tengd 
þeim til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Handhafar 
löggjafar- og framkvæmdarvalds fara með forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt auðlindanna og 
réttindanna í umboði þjóðarinnar.
Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan 
íslenskrar lögsögu, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki eru í einkaeigu, svo sem vatnsafl, 
jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum. Í eignarlöndum takmarkast réttur til auðlinda undir yfirborði 
jarðar innan eignarlanda við venjulega hagnýtingu fasteignar. Með lögum má kveða á um 
þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar.
Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.
Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta á 
grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra takmarkaðra 

| almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita á 
jafnræðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignar eða óafturkallanlegs forræðis.

36. gr. [áður 35. gr.]
Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.

Stjórnvöldum ber að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og áhrif 
framkvæmda þar á. Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá, svo sem 
umhverfismengun.
M eð lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa umtalsverð 
áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.
Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld byggja á meginreglum 
umhverfisréttar.

37. gr. [áður 36. gr.]
Dýravernd.

Með lögum skal kveðið á um vernd dýra gegn illri meðferð og vernd dýrategunda í 
útrýmingarhættu.


