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IMMI, alþjóðleg stofnun um tjáningar- og upplýsingafrelsi, gerir alvarlegar athugasemdir við þær
breytingar sem gerðar voru á 14., 15. og 16. gr. frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga, í
kjölfar yfirferðar sérfræðingahóps lögfræðinga.
Ljóst er af breytingunum sem gerðar voru að ekki ríkti skilningur á tilgangi upprunalegu greinanna.
Ljóst er að um efnislegar breytingar eru að ræða á þessum greinum.
Tjáningar- og upplýsingafrelsi

Í 14. grein var efnisgrein fjarlægð, þar sem stóð „Stjórnvöld skulu tryggja aðstæður til opinnar og
upplýstrar umræðu. Óheimilt er að skerða aðgang að netinu og upplýsingatækni nema með úrlausn
dómara og að uppfylltum sömu efnisskilyrðum og eiga við um skorður við tjáningarfrelsi.” Því var
haldið fram að ekki væri um efnislega breytingu að ræða. Um er að ræða málsgrein sem snýr að því
að tryggja að hlutlausir samræðuvettvangar séu til. Þetta kallar ekki á inngrip ríkisins að jafnaði, en
getur verið grundvöllur fyrir nánari lagasetningu um hlutleysi í fjarskiptum.
Upprunaleg hugsun með þessari efnisgrein sést betur í eldri drögum að frumvarpi stjórnlagaráðs, þar
sem segir að „óheftur aðgangur að netinu og upplýsingatækni [skuli] tryggður.” Skilningur ríkti um
að hlutverk Internetsins og upplýsingatækninnar sem samfélagslegan samræðuvettvang væri orðið svo
veigamikið að nauðsyn væri að tryggja að stjórnvöld mættu ekki setja því sérstaklega skorður. Þrátt
fyrir að ritskoðun megi aldrei í lög leiða, sbr. 2. mgr. 14. gr eins og hún nú stendur, þá eru margar
aðferðir til ritskoðunar sem hafa ekki almennt talist sem ritskoðun, svo sem takmörkun á aðgengi að
vefsíðum þar sem stuðlað er að brotum á hugverkarétti, vefsíðum þar sem fjárhættuspil eru stunduð,
og svo framvegis. Einnig er það aukið áhyggjuefni að með hraðari útbreiðslu netsins muni fyrirtæki
sem bjóða upp á nettengingar fara að greina aðgang upp í mismunandi pakka, þar sem í neðstu
þrepum fæst aðeins takmarkaður aðgangur, til dæmis að samfélagsmiðlum og fréttamiðlum, en í efri
þrepum fáist almennari aðgangur.
Þó svo að það sé ekki hlutverk stjórnarskrár að tryggja gegn einstökum atriðum af nákvæmni, þá
er það hlutverk stjórnarskrár að sjá fyrir möguleg vandamál sem geta komið upp í samfélaginu og
veita stjórnvöldum ráðgjöf varðandi réttar og lögmætar nálganir. Eftir því sem samfélagið gerist
netvæddara er ljóst að takmarkanir á tjáningu á netinu jafngilda takmörkun á tjáningu almennt. Því
ætti þessi efnisgrein að fá að vera áfram í 14. grein.
Upplýsingaréttur

Í 15. grein gerir sérfræðingahópurinn breytingar sem miða að því að tryggja með lögum það sem
kallað hefur verið „annarar kynslóðar upplýsingaréttur,” þar sem almenningi gefst færi á að óska
eftir gögnum frá stjórnvöldum en hafi jafnframt aðgang að lista yfir þau gögn sem eru til. Í tillögum
stjórnlagaráðs var gengið út frá „þriðju kynslóðar upplýsingarétti,” þar sem almenn kvöð væri á
stjórnvöld að birta upplýsingar opinberlega, nema í fáum afmörkuðum undantekningartilvikum.
Að auki er dregið verulega úr tryggingunni fyrir því að almenningur hafi upplýsingarétt. Þó svo að í
framsetningu sérfræðingahópsins standi að „allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum,” þá er
afgangur greinarinnar mjög óljós að þessu leyti. Talað er um að „taka [skuli]
afstöðu til upplýsingabeiðna eins skjótt og auðið er og skal synjun um aðgang rökstudd,” en þetta
ásamt öðru í greininni dregur úr þeim afdráttarlausa rétti almennings til upplýsinga sem lýst er í
frumvarpi stjórnlagaráðs.
Þær takmarkanir sem eru ásættanlegar eru fáar: Verndun á friðhelgi einkalífsins,
þjóðaröryggishagsmunir sem snúa að innra og ytra öryggi ríkisins, viðkvæm gögn sem snúa að
eftirlitshlutverki eftirlitsstofnana, og svo vinnugögn innan stjórnsýslunar sem eru ekki tilbúin til
almennrar meðferðar.
Þessar breytingar sérfræðingahópsins verða að teljast gífurleg afturför. Þriðju kynslóðar
upplýsingaréttur hefur verið að ná útbreiðslu á síðustu árum, til dæmis er þetta orðið venja
í Evrópusambandinu undir reglugerð 1049/2001/EC, og í Noregi þar sem vefurinn oep.no
hefur að geyma opnar málaskrár norska ríkisins. Ísland ætti að miða við bestu venjur í mörkun
upplýsingafrelsisákvæða, bæði með því að hafa víðtækt og afdráttarlaust aðgengi að gögnum og hefð
fyrir því að koma upplýsingum á framfæri til almennings svo hratt sem auðið er.
Verndun fjölmiðla

Í 16. grein eru gerðar nokkrar ágætar breytingar, en þó er algjör vöntun á því að afhjúpendur
séu varðir, eins og gert var í frumvarpi stjórnlagaráðs, þar sem segir: „Vernd blaðamanna,
heimildarmanna og uppljóstrara skal tryggja í lögum.”
Vernd afhjúpenda er mikilvæg leið til að minnka líkur á spillingu, misferli eða lögbrot bæði innan
ríkisins og innan einkageirans, en það að tryggja heimildarmenn fjölmiðla en ekki afhjúpendur
gerir það að verkum að fleiri afhjúpendur þurfa að fara þá leið að vekja athygli á misferli í gegnum
fjölmiðla, meðan annars væri mögulegt að hafa innri verkferli innan ríkisins, þar sem til dæmis væri
hægt að koma upplýsingum til umboðsmanns Alþingis.
Annar mikilvægur munur á afhjúpendum og heimildarmönnum er að heimildarmenn eru almennt
nafnlausir, en afhjúpendur hafa komið fram undir nafni, hvort sem það er innan sinnar stofnunar eða
til fjölmiðla. A f þessum sökum eru aðstæður afhjúpenda aðrar: heimildarmenn geta starfað í skjóli
nafnleyndar, en afhjúpendur þurfa tryggingu fyrir sínu persónulega öryggi, sínu fjárhagslega öryggi,
sinni félagslegu velferð, og sínu sálfræðilega jafnvægi.
Eins og áður er það ekki hlutverk stjórnarskrár að gera nákvæmar útlistanir á því hvernig eigi að
vernda afhjúpendur eða aðra, en mikilvægt er að setja stoðir sem tryggja að þessir einstaklingar njóti
viðeigandi verndar með lögum, og að slík lög verði ekki afnumin í skyndi þegar þau þykja óhentug.

Niðurstaða

A f þessu sést að verulegar efnislegar breytingar voru gerðar á greinunum sem um ræðir. Þó svo að
IMMI geri ekki efnislegar athugasemdir við aðrar greinar frumvarpsins, þá setur stofnunin þann
fyrirvara að margt gæti hafa breyst til hins verra í þeim greinum.
IMMI bendir á að efnislegar breytingar á frumvarpinu eru andstæðar þeirri afstöðu sem almenningur
tók í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, og ekki hægt að gera ráð fyrir því að almenningur hefði
tekið sömu afstöðu til frumvarps sem er breytt á nokkurn hátt. Þótt IMMI setji sig ekki upp á móti
minniháttar orðalagsbreytingum hafnar stofnunin efnislegum breytingum af þessu tagi.
Því leggur IMMI til að þessar þrjár greinar verði færðar í upprunalegt horf, eða til vara, að þær verði
færðar til samræmis við upprunalegan ásetning stjórnlagaráðs þótt orðalagsbreytingar haldi sér, eins
og reifað er hér að ofan.
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