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Minnisblað

Til: Valgerðar Bjarnadóttur formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis.
Frá: Hafsteini Þór Haukssyni lektor við lagadeild HÍ.
Efni: Viðbrögð við drögum að áliti Nefndar Evrópuráðsins um lýðræði með lögum 
(Feneyj anefndin).

Hiim 11. febrúar 2013 gaf Feneyjanefndin út drög að áliti um finmvarp að nýrd stjómarskrá 
íslands. í þessu minnisblaði er að finna stutta umfjöllun um álit nefndannnar á 113. gr. þess 
finmvarps er lýtur að breytingum á stjórnarskránni. Við þá umfjöllun er leitast við að greina 
þær athugasemdir sem Feneyjanefndin gerir við ákvæðið og tekið til skoðunar hvort þær gefi 
tilelni til breytinga á frumvarpinu.1

Um athugasemdir Feneyjarnefndarinnar við 113. frumvarpsins
Fcncyjancfadin vílcur að 113. gr. um stjómarslcrárbreytingar á tveímur stöðum í drögunum. 
Annars vegar í sérstökum kafla „III. I. Amendments to the Constitution (articles 113-114)“ og 
hins vegar í niðurstöðukafla „IV. Conclusions“. Eins og nánar verður rakið hér á eftir verður í 
minnisblaði þessu fyrst og fremst litið til athugasemda nefindarinnar í kafla III, I,

í álitsdrögunum bendir Feneyjaneíhdin á að ólíkt því sem gildir í stjómarskrám flestra 
Evrópuríkja geri 79. gr. núgildandi stjómarskrár ekki kröfu um stuðning aukins 
þingmeirihluta við breytingar á stjómarskránni, heldur að breytingamar séu samþykktar á 
tveimur þingum með kosningum á milli.

Nefndin relcur því næst efhi 113. gr. og bendir m.a. á að að því er varðar breytingar á 
álí.væðum utan II. kafla frumvarpsins feli ákvæðið í sér hvort tveggja herðingu og tilslökun frá 
núverandi fyrirkomulagi. Tilslökunin felst í því að ekki er lengur gerð krafa vim aðkomu 
tveggja þinga. Herðingin felst í því að gerð er krafa um þjóðaratkvæðagreiðslu um allar 
breytingartillögur. Að því er varðar breytingar á II. kafla fiumvarpsins felur 113. gr. aðeins í 
sér herðingu enda hvort tveggja gert ráð fyrir aðkomu tveggja þinga sem og 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Því verður tæplega haldið fram að athugasemdir og tillögur Feneyjanefhdarinnar um 
mögulegar úrbætur séu beinskeittar og afdráttarlausar. Nefndin minnir á þá afstöðu sína að 
almennt sé varhugavert að krefjast þess að allar breytingar á stjórnarskrá skuli fara í 
þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og gert er ráð fyrir í 113. gr. fiumvarpsins. Nefiidin bendir 
jafhfiamt á að verði fyrirkomulagið í 113. gr. tekið upp séu nær engar líkur á að hægt verði að 
breyta því síðar þar sem kjósendur muni ekki verða tilbúnir að gefa eftir það vald sem þeim 
verði fært með ákvæðinu. Virðist það þannig afstaða nefiidariniiar að rétt sé að stíga varlega 
til jarðar i þeim efnum.

1 Rétt er að taka Irani að við ritun minnisblaðsins er miðað við enskan frum tcxía álitsdraganna enda er noldíLið 
um villur og misræmi í íslensku þýðingunni sem gefin liefur verið ú t
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Nefhdin virðist jafiiframt telja að sé sá kostur valinn að veita einu þingi heimild til að breyta 
stjórnarskránni sé rétt að krefjast stuðnings aukins meirihluta þingmanna við tillöguna auk 
þess sem þá kunni að vera tilefni til að krefjast aðkomu tveggja þinga eða 
þjóðaratkvæðagreiðslu í afinörkuðum tilfellum.

Niðurstaða Feneyjanefiidarinnar er sú að það fyrirkomulag sem gert er ráð fyrir í 113. gr. við 
breytingar á stjómarskránni sé of viðurhlutamikið og þarfnist nánari skoðunar.

Eins vildð var að í upphafi þessa minnisblaðs er i niðurstöðukafla álitsdraganna vikið stuttlega 
að breytingarákvæði í stjóraaiskránni. Þar bendir nefiidin á að ef núverandi þing sér ekki fram 
á að samþykkja viðamiklar breytingar á stjórnarskránni kunni að koma til álita að takmarka 
breytingarnar við 79. gr. núgildandi stjómarskrár og gera næsta þingi (eða komandi þingum) 
þannig auðveldara um vik að breyta stjómarskránni. Bendir nefndin á í þessu sambandi að 
núgildandi fyrirkomulag sé „frekar flókið“, án þess þó að rökstyðja þá fullyrðingu nánar. Hér 
virðist Feneyjanefiidin vera í pólitiskari stellingum -  ef svo má að orði komast -  heldur en í 
kafla III. I. og getur undirritaður ekki fallist á þessi sjónarmið nefiidarinnar. Kemur þar tvennt 
til.

í fyrsta lagi er afar óvarlegt að breyta 79. gr. stjórnarskrárinnar með fyrirliggjandi frumvarp 
að nýrri stjórnarslaá sérstaklega í huga þannig að auðveldara sé að koma fram þeim 
breytingum sem felast í því frumvarpi á næsta þingi (eða næstu þingum). Slík breyting á 79. 
gr. núgildandi stjórnarskrár myndi að sjálfsögðu um leið auðvelda allar aðrar 
stjómarskrárbreytingar sem næsta (næstu) þingmeirihlutar kynnu að koma sér saman um. Það 
blasir við að til að tryggja stjórnskipulegan stöðuleika hlýtur breytingarákvæði 
stjómarskrárinnar ávallt að þurfa veita stjórnskipun landsins fullnægjandi vemd.

í Öðru lagi kann að vera að Feneyjanefndin ofmeti flækjustig 79. gr. stjómarskrárinnar þar 
sem nefndin hefiir e.t.v. ekki nákvæmar upplýsingar um hvemig ákvæðinu hefur verið beitt í 
íslenskum stjórnmálum. Af lestri ákvæðisins mætti ráða að breytingar á stjómarskránni séu 
viðurhlutamikill viðburður þar sem þing er rofið og efiit er til kosninga í tilefhi af samþykktri 
stjómarskrárbreytingu. Veruleikinn er hins vegar sá að þingíð hefur jafiian beðið með 
samþykkt á stjómarskrárbreytingum þar til í lok kjörtímabils og þvi hefur ekki komið til 
sérstaks þingrofs í tilefni af breytingunum. Raunin er því sú að hinn lagalegi ferill við 
breytingar á íslensku stjómarslcránni hefur hingað til ekki reynst flókinn.

TiIlÖgur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndar
í 79. gr. stjómarskrárinnar er gerð krafa um aðkomu tveggja þinga að 
stjómarskrárbreytingum. Svo er einnig í Danmörku, Noregi og Svíðþjóð svo dæmi séu nefnd. 
í Danmörku fer breyting jafnfiamt í þjóðaratkvæðagreiðslu og í Noregi þarf 2/3 hluti 
þingmanna að samþykkja breytinguna við lokaafgreiðslu. I norrænu samhengi má því segja að 
ákvæði 79. gr. íslensku stjórnarskrárinnar sé tiltölulega einfalt og viðurhlutalítið.
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Eins og áður segir eru ábendingar og sjónarmið Feneyjanefndarinnar um 113. gr. 
frumvarpsins til nýrra stjómarskipunarlaga ekki afdráttarlaus og eflaust mætti koma til móts 
við þau með ýmsum hætti. Undirrituðum sýnast tveir lcostir helst koma til greina:

Ákvæði 79. gr. stjómarskrárinnar er að mati undirritaðs í nokkuð góðu samræmi við þau 
sjónarmið sem sett eru fram i álitsdrögum Feneyjanefhdarinnar. Augljós kostur í stöðunni 
væri því að halda ákvæðinu óbreyttu í nýrri stjómarskrá.

Annar kostur er sá að breyta 113. gr. fhimvarpsins lítillega þannig að gert yrði ráð fyrir 
aðkomu tveggja þinga líkt og gert er í 79. gr. núgildandi stjómarskrár en við breytingar á II. 
kafla stjórnarskrárinnar þyrfti einnig samþykki kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hér yrði 
komið til móts við þau sjónarmið Feneyj anefndarinnar að afmarka þjóðaratkvæðagreiðslur við 
tilteknar breytingar og þá í þeim tilfellum þegar breytingar eru gerðar á ákvæðum sem varða 
réttindi borgaranna mest, Slíkt ákvæði gæti litið svona út:

Samþykki Alþingi frumvarp til laga um breytingu á stjórnarskrá þessari skal 
rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga að nýju. Samþykki Alþingi 
frumvarpið óbreytt skalþað staðfest a f forseta Islands innan tveggja viloia og telst þá 
gild stjórnarskipunarlög.

Samþykki Alþingi frumvarp til laga sem felur í sér breytingu á ákvœði í II. kafla 
stjórnarskrárinnar skal rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga að 
nýju. Samþykiú Alþingi frumvarpið óbreytt skal það borið undir atkvœði allra 
kosningarbœrra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. Atlwœðagreiðslan skal 
fara fram ífyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi þremur mánuðum eftir samþykkt 
frumvarpsins á Alþingi. Sé frumvarpið samþykkt í þjóðaratJcvœðagreiðslunni skal það 
staðfest a f  forseta Islands innan tveggja vikna og telstþá gild stjórnarskipunarlög.

Svohljóðandi ákvæði myndi í fyrsta lagi tryggja að stjómarskrárbreytingar verði ekki gerðar 
nema að vel ígrunduðu máli. I öðru lagi myndi það tryggja ríkan lýðræðislegan stuðning við 
stjórnarskrárbreytingar. I þriðja lagi væri með slíku ákvæði komið verulega til móts við vilja 
stjómlagaráðs. I fjórða lagi myndi breytingarákvæði íslensku stjómarskrárinnar áfram sverja 
sig mjög í ætt sambærilegra ákvæða áNorðurlöndum.

Lögbergi, 18. febrúar2013

Hafsteinn Þór Hauksson lektor


