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Frumvarp til stjórnarskipunarlaga.
Flm.:
Aðfaraorð
Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð.
Ólikur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi
og sögu, náttúru, tungu og menningu.
Ísland er frjálst og fullvalda réttarríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að
hornsteinum.
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
U ndirstöður
1. gr.
Stjórnarform.
Ísland er lýðveldi með þingræðisstjórn.
2. gr.
Uppspretta ríkisvalds og handhafar þess.
Allt ríkisvald sprettur frá þjóðinni og beitir hún því annað hvort 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.
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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. 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.
5. gr.
Gildissvið.
Stjórnvöldum ber að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess frelsis sem í þessari
stjórnarskrá felast.
Allir skulu virða stjórnarskrá þessa í hvívetna sem og þau lög sem af henni leiða.
Einkaaðilar skulu, eftir því sem við á, virða þau réttindi sem kveðið er á um í II. kafla.

II.
KAFLI
M annréttindi og náttúra.
6. gr.
Jafnræði.
Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar, svo sem vegna
kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar,
skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru
leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.
7. gr.
Réttur til lífs.
Allir hafa meðfæddan rétt til lífs.
8. gr.
Mannleg reisn.
Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Margbreytileiki mannlífsins skal virtur í
hvívetna.
9. gr.
Vernd réttinda.
Stjórnvöldum ber ætíð að vernda almenning gegn mannréttindabrotum, hvort heldur sem
brotin eru af völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.
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Mannréttindi tryggð með stjórnarskrá þessari má því aðeins skerða að það sé gert með
lagaheimild 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 samkvæmt 7. gr., 1. málsl. 8. gr., 27. gr., 2. og
3. mgr. 28. gr., 29. gr. og 30. gr. má þó aldrei skerða á grundvelli þessa ákvæðis.
10. gr.
Vernd gegn ofbeldi.
Öllum skal tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi, svo sem kynferðisofbeldi, innan
heimilis og utan.
11. gr.
Friðhelgi einkalífs.
Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð.
Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema
samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum
og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega
skerðingu á einkalífi manns.
12. gr.
Réttur barna.
Öllum 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 varðar.
Barni skal tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem það varðar og skal
tekið réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.
13. gr.
Eignarréttur.
Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema
almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.
14. gr.
Tjáningar- og upplýsingafrelsi.
Allir eru frjálsir skoðana sinna og eiga rétt á að tjá hugsanir sínar. Öllum er frjálst að
leita eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum.
Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða en
ábyrgjast verða menn tjáningu sína lögum samkvæmt.
15. gr.
Upplýsingaréttur.
Allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum.
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Meðferð opinbers valds og hagsmuna skal vera gegnsæ og skal halda til haga gögnum,
svo sem fundargerðum, og skrásetja og skjalfesta erindi, uppruna þeirra, ferli og afdrif.
Slíkum gögnum má ekki eyða nema samkvæmt lögum.
Í því skyni að auðvelda almenningi upplýsingaleit, skal skrá yfir mál og opinber gögn,
uppruna þeirra og innihald, vera aðgengileg eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Taka
skal afstöðu til upplýsingabeiðna eins skjótt og auðið er og skal synjun um aðgang rökstudd.
Í lögum skal kveða á um hvenær hömlur á aðgangi að tilteknum flokkum gagna falla niður
og skal sá tímafrestur ekki vera lengri en nauðsyn krefur. Heimilt er í lögum að takmarka
aðgang að vinnuskjölum enda sé ekki gengið lengra en þörf krefur til að varðveita eðlileg
starfsskilyrði opinberra aðila.
Í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga er eingöngu heimilt að leggja á þagnarskyldu um
upplýsingar á grundvelli laga enda sé það nauðsynlegt til verndar lögmætum opinberum eða
einkahagsmunum. Undir þagnarskyldu falla ekki upplýsingar um lögbrot í starfsemi
stjórnvalda.
16. gr.
Frjáls og upplýstþjóðfélagsumræða.
Tryggja skal með lögum frelsi og sjálfstæði fjölmiðla.
Trúnaðarsamband blaðamanna við heimildarmenn skal njóta verndar í lögum. Óheimilt
er að rjúfa nafnleynd án samþykkis þess sem veitir upplýsingar nema við meðferð sakamáls
og samkvæmt dómsúrskurði. Tryggja skal fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun, gagnsæi
eignarhalds og aðstæður að öðru leyti sem stuðla að frjálsri og upplýstri þjóðfélagsumræðu.
17. gr.
Frelsi menningar og mennta.
Tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista.
18. gr.
Trú- og sannfæringarfrelsi.
Öllum skal tryggður réttur til trúar, lífsskoðunar og sannfæringar, þar með talinn rétturinn
til að breyta um trú eða sannfæringu og standa utan trúfélaga.
Öllum er frjálst að iðka trú eða lífsskoðun, einslega eða í samfélagi með öðrum,
opinberlega eða á einkavettvangi.
19. gr.
Kirkjuskipun.
Hin evangeliska 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 samkvæmt 2. mgr., og skal þá
leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða
synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.
20. gr.
Félagafrelsi.
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Öllum skal tryggður réttur til að mynda félög í löglegum tilgangi, þar með talin
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.
21. gr.
Fundafrelsi.
Öllum skal tryggður réttur til að safnast saman án sérstaks leyfis, svo sem til fundahalda
og mótmæla.
22. gr.
Félagsleg réttindi.
Öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis.
Öllum, 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.
23. gr.
Heilsa- og heilbrigðisþjónusta.
Allir eiga rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er.
Öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi
heilbrigðisþjónustu
24. gr.
Menntun.
Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.
Öllum 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.
25. gr.
Atvinnufrelsi.
Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa.
Í lögum skal kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo sem hvíldar, orlofs og
frítíma. Öllum skal tryggður réttur til sanngjarnra launa og til að semja um starfskjör og
önnur réttindi tengd vinnu
26. gr.
Dvalarréttur og ferðafrelsi.
Allir, sem dveljast löglega í landinu, skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna.
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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. Með lögum skal einnig kveða á um rétt
flóttamanna og hælisleitenda sem gætu átt á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða
annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, til réttlátrar málsmeðferðar
innan hæfilegs tíma.
27. gr.
Frelsissvipting.
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.
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.
28. gr.
Réttlát málsmeðferð.
Öllum 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.
Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans
hefur verið sönnuð.
Enginn skal eiga á hættu að sæta opinberri 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.
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.
30. gr.
Bann við afturvirkni refsiákvæða.
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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.
31. gr.
Bann við herskyldu.
Herskyldu má aldrei í lög leiða.
32. gr.
Menningarverðmæti.
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. Fjalla skal um dýrmætar þjóðareignir í lögum.
33. gr.
Náttúra Íslands og umhverfi.
Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Öllum 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.
Öllum 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 réttur
náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur.
Með lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í lögmætum tilgangi með
virðingu fyrir náttúru og umhverfi.
34. gr.
Náttúruauðlindir.
Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru háðar einkaeignarrétti, eru sameiginleg og
ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær eða réttindi tengd þeim til eignar eða
varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.
Til þjóðareignar samkvæmt 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og
hafsbotns innan íslenskrar lögsögu utan netlaga, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki eru
háð einkaeignarrétti, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum. Í eignarlöndum
takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu
fasteignar.
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.
35. gr.
Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.
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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.
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.
Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld byggja á
meginreglum umhverfisréttar.
36. gr.
Dýravernd.
Með lögum skal kveðið á um vernd dýra gegn illri meðferð og dýrategunda í
útrýmingarhættu.

III. KAFLI
Alþingi.
37. gr.
Hlutverk.
Alþingi fer með löggjafarvald og fjárstjórnarvald ríkisins og hefur eftirlit með
framkvæmdarvaldinu svo sem nánar er mælt fyrir um í stjórnarskrá þessari og öðrum lögum.
38. gr.
Friðhelgi.
Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess né frelsi.
39. gr.
Alþingiskosningar.
Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri kosningu til fjögurra ára.
Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vega jafnt.
Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi, flest átta.
Stjórnmálasamtökum skal heimilt að bjóða fram kjördæmislista og landslista.
Frambjóðandi má vera á landslista og kjördæmislista sömu samtaka.
Kjósandi skal geta valið frambjóðendur af listum í sínu kjördæmi og af landslistum.
Kjósi hann heldur lista hefur hann valið alla frambjóðendur listans jafnt. Heimilt er í lögum
að einskorða valið við lista sömu samtaka.
Þingsætum skal úthluta til stjórnmálasamtaka í sem fyllstu samræmi við atkvæði greidd
listum og frambjóðendum samtakanna.
Úthluta skal þingsætum til frambjóðenda út frá atkvæðastyrk þeirra.
Binda má allt að þrjátíu þingsæti við kjördæmi. Þó skulu kjósendur á kjörskrá að baki
hverju bundnu sæti ekki vera færri en eru að meðaltali að baki hverju þingsæti á landinu.
Í kosningalögum skal stuðla að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á Alþingi.
Breytingar á kjördæmamörkum, tilhögun á úthlutun þingsæta og reglum um framboð,
verða aðeins gerðar með samþykki 2/3 hluta atkvæða á Alþingi. Slíkar lagabreytingar öðlast
ekki gildi fyrr en sex mánuðir eru liðnir frá setningu þeirra.
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Nánari reglur um alþingiskosningar skulu settar í lögum.
40. gr.
Kjörtímabil.
Reglulegar alþingiskosningar skulu fara fram eigi síðar en við lok kjörtímabils.
Kjörtímabil er fjögur ár.
Upphaf og lok kjörtímabils miðast við sama vikudag í mánuði, talið frá mánaðamótum.
41. gr.
Kosningaréttur.
Kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning
fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er
einnig skilyrði kosningaréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum
um kosningar til Alþingis.
42. gr.
Kjörgengi.
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarétt á til þeirra
og hefur óflekkað mannorð.
Hæstaréttardómarar eru þó ekki kjörgengir.
Glati alþingismaður kjörgengi missir hann þann rétt sem þingkosningin veitti honum.
Varamaður tekur þá sæti hans á þingi
43. gr.
Gildi kosninga.
Alþingi kýs landskjörstjórn til þess að úrskurða um gildi forsetakosningar, kosninga til
Alþingis svo og þjóðaratkvæðagreiðslna.
Landskjörstjórn gefur út kjörbréf forseta og alþingismanna og úrskurðar hvort þingmaður
hafi misst kjörgengi. Um störf landskjörstjórnar fer eftir nánari fyrirmælum í lögum.
Úrskurðum landskjörstjórnar um gildi forsetakosningar og kosninga til Alþingis er
heimilt að skjóta til Hæstaréttar Íslands eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum. Öðrum
úrskurðum landskjörstjórnar verður skotið til dómstóla eftir almennum reglum.
44. gr.
Starfstími.
Alþingi kemur saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hverjar alþingiskosningar.
Í lögum skal kveðið á um samkomudag reglulegs Alþingis og skiptingu starfstíma þess í
löggjafarþing.
45. gr.
Samkomustaður.
Alþingi kemur að jafnaði saman í Reykjavík en getur þó ákveðið að koma saman á
öðrum stað.
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46. gr.
Þingsetning.
Forseti Íslands stefnir saman Alþingi að loknum alþingiskosningum og setur reglulegt
Alþingi ár hvert.
Forseti stefnir einnig saman og setur Alþingi að tillögu forseta þess eða fjórðungs
þingmanna.
47. gr.
Eiðstafur alþingismanna.
Sérhver nýr alþingismaður undirritar eiðstaf að stjórnarskránni þegar kosning hans hefur
verið tekin gild.
48. gr.
Sjálfstæði alþingismanna.
Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína, en ekki við nein fyrirmæli frá
öðrum.
49. gr.
Friðhelgi alþingismanna.
Ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á hendur honum án
samþykkis þingsins nema hann sé staðinn að glæp.
Hvorki alþingismaður né ráðherra verður krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það
sem hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi.
Alþingismanni og ráðherra er heimilt að afsala sér friðhelgi skv. 1. og 2. mgr.
50. gr.
Hagsmunaskráning og vanhæfi.
Alþingismanni er óheimilt að taka þátt í meðferð þingmáls sem varðar sérstaka og
verulega hagsmuni hans eða honum nákominna. Um hæfi þingmanna skal nánar mælt fyrir í
lögum. Vanhæfi þingmanns hefur ekki áhrif á gildi settra laga.
Í lögum skal kveðið á um skyldu alþingismanna til að veita upplýsingar um fjárhagslega
hagsmuni sína.
51. gr.
Styrkir til frambjóðenda og samtakaþeirra.
Í lögum skal kveðið á um starfsemi stjórnmálasamtaka, svo og um fjármál frambjóðenda
í því skyni að halda kostnaði í hófi, tryggja gegnsæi og takmarka auglýsingar í
kosningabaráttu.
Upplýsingar um framlög yfir ákveðinni lágmarksupphæð skulu birtar samkvæmt nánari
fyrirmælum í lögum.
52. gr.

10

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
Þingforseti.
Alþingi kýs sér forseta með 2/3 hlutum atkvæða í upphafi hvers kjörtímabils. Sitji forseti
ekki út kjörtímabil skal sami háttur hafður á við kosningu nýs forseta.
Forseti stýrir störfum Alþingis. Hann ber ábyrgð á rekstri þingsins og hefur æðsta vald í
stjórnsýslu þess. Með forseta starfa varaforsetar sem eru staðgenglar hans og mynda ásamt
honum forsætisnefnd. Um kosningu þeirra skal mælt fyrir í lögum.
Kjörinn forseti Alþingis lætur af almennum þingstörfum og hefur ekki atkvæðisrétt.
Varamaður hans tekur sæti á þingi á meðan hann gegnir embættinu.
53. gr.
Þingsköp.
Þingsköp Alþingis skulu sett með lögum.
54. gr.
Þingnefndir.
Alþingi kýs fastanefndir til að fjalla um þingmál.
Um störf þingnefnda skal mælt fyrir í lögum.
55. gr.
Opnir fundir.
Fundir Alþingis eru haldnir í heyranda hljóði.
Þingnefnd getur ákveðið að fundur hennar sé opinn almenningi.
56. gr.
Flutningur þingmála.
Alþingismenn hafa rétt til að flytja frumvörp til laga, tillögur til ályktana og önnur
þingmál.
Ráðherrar geta lagt fyrir Alþingi frumvörp til laga og tillögur til ályktana sem ríkisstjórn
hefur samþykkt.
57. gr.
Meðferð lagafrumvarpa.
Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr en eftir minnst tvær umræður á Alþingi.
Mat á áhrifum lagasetningar skal fylgja frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í
lögum.
Frumvörp sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok kjörtímabils.
58. gr.
Meðferð þingsályktunartillagna og annarra þingmála.
Tillögu til þingsályktunar má ekki samþykkja fyrr en eftir tvær umræður á Alþingi.
Tillögur til þingsályktana sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok
löggjafarþings.

11

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
Tillögur um þingrof eða vantraust á ráðherra eru ræddar og afgreiddar við eina umræðu.
Að öðru leyti skal kveðið á um meðferð þingmála í lögum.
59. gr.
Ályktunarbærni.
Alþingi getur því aðeins gert samþykkt um mál að meira en helmingur þingmanna sé á
fundi og taki þátt í atkvæðagreiðslu.
60. gr.
Staðfesting laga.
Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til laga undirritar forseti Alþingis það og leggur
innan tveggja vikna fyrir forseta Íslands til staðfestingar, og veitir undirskrift hans því
lagagildi.
Forseti Íslands getur ákveðið innan viku frá móttöku frumvarps að synja því
staðfestingar. Skal sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt forseta Alþingis. Frumvarpið fær
þá engu að síður lagagildi, en innan þriggja mánaða skal bera lögin undir þjóðaratkvæði til
samþykktar eða synjunar. Einfaldur meirihluti ræður hvort lögin halda gildi sínu.
Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram felli Alþingi lögin úr gildi innan fimm daga frá synjun
forseta. Um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru leyti mælt fyrir í lögum.
61. gr.
Birting laga.
Birta skal lög, stjórnvaldsfyrirmæli og þjóðréttarsamninga sem ríkið hefur fullgilt.
Lögum og stjórnvaldsfyrirmælum má ekki beita fyrr en eftir birtingu þeirra. Óbirt lög binda
þó stjórnvöld frá gildistöku þeirra. Um birtingarhátt og gildistöku fer að landslögum.
62. gr.
Lögrétta.
Alþingi kýs í Lögréttu fimm menn til fimm ára .
Þingnefnd eða fjórðungur alþingismanna getur óskað eftir áliti Lögréttu um hvort
frumvarp til laga samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. Ekki
má afgreiða frumvarpið fyrr en álit Lögréttu liggur fyrir.
Um Lögréttu skal nánar mælt fyrir í lögum.
63. gr.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kannar hvers kyns athafnir og ákvarðanir
ráðherra eða stjórnsýslu þeirra eftir því sem hún telur efni til. Nefndinni er skylt að hefja
slíka könnun að kröfu fjórðungs þingmanna.
64. gr.
Rannsóknarnefndir.
Alþingi getur skipað nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er almenning varða.
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Nánari reglur um hlutverk, rannsóknarheimildir og skipan rannsóknarnefnda skulu settar
með lögum.
65. gr.
Málskot tilþjóðarinnar.
Tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur
samþykkt. Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. Lögin
falla úr gildi ef kjósendur hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó
ákveðið að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur.
Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var lögð
fram.
66. gr.
Þingmál að frumkvæði kjósenda.
Tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram frumvarp til laga eða tillögu til þingsályktunar
á Alþingi.
Tíu af hundraði kjósenda geta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur lagt
fram gagntillögu í formi annars frumvarps. Hafi frumvarp kjósenda ekki verið dregið til
baka skal bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frumvarp Alþingis komi það fram. Alþingi
getur ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.
Atkvæðagreiðsla um frumvarp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja ára frá
því málið hefur verið afhent Alþingi.
67. gr.
Framkvæmd undirskriftasöfnunar og þjóðaratkvæðagreiðslu.
Mál sem lagt er í þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu eða frumkvæði kjósenda samkvæmt
ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða almannahag. Á grundvelli þeirra er hvorki hægt að
krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja
þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þess skal gætt að
frumvarp að tillögu kjósenda samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um hvort mál uppfylli
framangreind skilyrði skera dómstólar þar úr.
Í lögum skal kveðið á um framkvæmd málskots eða frumkvæðis kjósenda, svo sem um
form og fyrirsvar fyrir kröfunni, tímafrest til söfnunar undirskrifta og um fyrirkomulag
þeirra, hverju megi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla megi kröfuna að fengnum
viðbrögðum Alþingis, svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.
68. gr.
Frumvarp til fjárlaga.
Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar það er saman komið, leggja frumvarp til fjárlaga
fyrir það fjárhagsár sem í hönd fer. Skal í frumvarpinu vera fólgin greinargerð um tekjur
ríkisins og gjöld eftir því sem nánar er ákveðið í lögum.
69. gr.
Greiðsluheimildir.
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Enga greiðslu má inna af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum.
Að fengnu samþykki fjárlaganefndar Alþingis getur ráðherra þó innt greiðslu af hendi án
slíkrar heimildar, til að mæta greiðsluskyldu ríkisins vegna ófyrirséðra atvika eða ef
almannahagsmunir krefjast þess. Leita skal heimildar fyrir slíkum greiðslum í
fjáraukalögum.
70. gr.
Réttur fjárlaganefndar til upplýsinga.
Fjárlaganefnd Alþingis getur krafið stofnanir ríkisins, ríkisfyrirtæki og þá aðra sem fá
framlög úr ríkissjóði, um upplýsingar sem tengjast ráðstöfun þess fjár.
71. gr.
Skattar.
Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má á leggja né breyta né taka af nema
með lögum.
Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða
afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau
atvik urðu sem ráða skattskyldu.
72. gr.
Eignir og skuldbindingar ríkisins.
Ekki má taka lán eða undirgangast ábyrgðir sem skuldbinda ríkið nema með lögum.
Stjórnvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila. Með
lögum má þó kveða á um slíka ríkisábyrgð vegna almannahagsmuna.
Ekki má selja eða láta með öðru móti af hendi fasteignir ríkisins né afnotarétt þeirra
nema samkvæmt heimild í lögum. Um ráðstöfun annarra eigna ríkisins fer að lögum.
73. gr.
Þingrof.
Forseti Íslands rýfur Alþingi að ályktun þess. Skal þá efnt til nýrra kosninga eigi fyrr en
sex vikum og eigi síðar en níu vikum frá því er forseti gerði kunnugt um þingrofið.
Alþingismenn halda umboði sínu til kjördags.
74. gr.
Ríkisendurskoðun.
Alþingi kýs ríkisendurskoðanda til fimm ára. Hann skal vera sjálfstæður í störfum sínum.
Hann endurskoðar fjárreiður ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja í umboði Alþingis eftir
því sem nánar er mælt fyrir um í lögum.
Endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins árs ásamt athugasemdum ríkisendurskoðanda
skal leggja fyrir Alþingi til samþykktar samhliða frumvarpi til fjárlaga.
75. gr.
Umboðsmaður Alþingis.
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Alþingi kýs umboðsmann Alþingis til fimm ára. Hann skal vera sjálfstæður í störfum
sínum. Hann gætir að rétti borgaranna og hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.
Hann gætir þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram
í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti.
Ákveði ráðherra eða annað stjórnvald að hlíta ekki sérstökum tilmælum umboðsmanns
skal tilkynna forseta Alþingis um ákvörðunina.
Um starfsemi umboðsmanns og hlutverk hans skal nánar mælt fyrir í lögum, þar á meðal
um þingmeðferð tilkynninga ráðherra eða annars stjórnvalds samkvæmt 2. mgr.

IV.
KAFLI
Forseti Íslands.
76. gr.
Embættisheiti og þjóðkjör.
Forseti Íslands er þjóðhöfðingi lýðveldisins. Hann er þjóðkjörinn.
77. gr.
Kjörgengi.
Kjörgengur til forseta er sérhver ríkisborgari sem fullnægir skilyrðum um kjörgengi til
Alþingis og er orðinn 35 ára.
78. gr.
Forsetakjör.
Forseti Íslands er kosinn í leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er kosningarétt hafa til
Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst eins af hundraði kosningabærra manna og
mest tveggja af hundraði. Kjósendur skulu raða frambjóðendum, einum eða fleirum að eigin
vali, í forgangsröð. Sá er best uppfyllir forgangsröðun kjósenda, eftir nánari ákvæðum í
lögum, er rétt kjörinn forseti. Ef aðeins einn maður er í kjöri, er hann rétt kjörinn án
atkvæðagreiðslu. Að öðru leyti skal ákvarða með lögum um framboð og kosningu forseta
Íslands.
79. gr.
Kjörtímabil.
Kjörtímabil forseta Íslands hefst 1. ágúst og endar 31. júlí að fjórum árum liðnum.
Forsetakjör fer fram í júní- eða júlímánuði það ár, þegar kjörtímabil endar. Forseti skal ekki
sitja lengur en þrjú kjörtímabil.
80. gr.
Eiðstafur.
Forseti Íslands undirritar svohljóðandi eiðstaf að stjórnarskránni þegar hann tekur við
störfum: „Ég undirrit(uð/aður) ... sem kosin(n) er forseti Íslands um kjörtímabil það, er hefst
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... og lýkur ... , heiti því, að viðlögðum drengskap mínum og heiðri að halda stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands.“
81. gr.
Starfskjör.
Forseta Íslands er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir
embætti. Sama gildir um störf í þágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.
Ákveða skal með lögum greiðslur af ríkisfé til forseta. Óheimilt er að lækka greiðslur þessar
til forseta á meðan kjörtímabil hans stendur. Forseti skipar forsetaritara.
82. gr.
Staðgengill.
Geti forseti Íslands ekki gegnt störfum um sinn vegna heilsufars eða af öðrum ástæðum
fer forseti Alþingis með forsetavald á meðan.
83. gr.
Fráfall.
Falli forseti frá, verði varanlega ófær um að gegna starfi eða láti af störfum áður en
kjörtímabili er lokið skal kjósa nýjan forseta til 31. júlí á fjórða ári frá kosningu hans.
Alþingi getur krafist þess með 2/3 hlutum atkvæða að Hæstiréttur Íslands skeri úr um
hvort skilyrðum ákvæða 82. gr. og 1. mgr. 83. gr. sé fullnægt. Að kröfu forseta Íslands metur
Hæstiréttur hvort forseti geti tekið við störfum að nýju vegna þess að skilyrði 82. gr. eigi
ekki lengur við.
84. gr.
Ábyrgð.
Forseta má leysa frá embætti áður en kjörtímabili er lokið, ef það er samþykkt með
meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem til er stofnað að kröfu Alþingis, enda hafi
hún hlotið fylgi 3/4 hluta þingmanna. Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan
tveggja mánaða frá því að krafan um hana var samþykkt á Alþingi og gegnir forseti ekki
störfum frá því að Alþingi gerir samþykkt sína þar til úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru
kunn.
Forseti Íslands ber lagalega ábyrgð á embættisverkum sínum. Um ábyrgð hans vegna
embættisbrota skal nánar mælt fyrir í lögum, en um missi embættis vegna slíkra brota fer
eftir 1. mgr. þessarar greinar. Forseti Íslands verður ekki sóttur til refsingar nema með
samþykki Alþingis.
85. gr.
Náðun og sakaruppgjöf.
Forseti Íslands getur náðað menn og veitt almenna uppgjöf saka að tillögu ráðherra.
Ráðherra getur hann þó ekki leyst undan refsingu, sem dómstólar hafa dæmt vegna
ráðherraábyrgðar, nema með samþykki Alþingis.

16

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
V.
KAFLI
R áðherrar og ríkisstjórn.
86. gr.
Ráðherrar.
Ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sínu sviði. Þeir bera hver fyrir
sig ábyrgð á málefnum ráðuneyta og stjórnsýslu sem undir þá heyrir.
Geti ráðherra ekki fjallað um mál eða sinnt starfi sínu að öðru leyti vegna vanhæfis eða
annarra ástæðna felur forsætisráðherra öðrum ráðherra staðgöngu. Forsætisráðherra ákveður
með reglum fyrirkomulag staðgöngu þurfi hann sjálfur að víkja sæti eða geti ekki gegnt
störfum tímabundið.
Enginn getur gegnt sama ráðherraembætti lengur en átta ár.
87. gr.
Ríkisstjórn.
Ráðherrar sitja í ríkisstjórn. Forsætisráðherra boðar til ríkisstjórnarfunda, stýrir þeim og
samhæfir störf ráðherra.
Ríkisstjórnarfundi skal halda um frumvörp og tillögur til Alþingis, önnur mikilvæg
stjórnarmálefni og til samráðs um störf og stefnumál ríkisstjórnarinnar. Þá skal halda
ríkisstjórnarfund ef ráðherra óskar þess.
Ríkisstjórn tekur ákvarðanir sameiginlega um mikilvæg eða stefnumarkandi málefni
samkvæmt nánari ákvæðum í lögum. Meirihluti ráðherra þarf að vera á fundi þegar slíkar
ákvarðanir eru teknar.
Stjórnarráð Íslands hefur aðsetur í Reykjavík.
88. gr.
Hagsmunaskráning og opinber störf
Ráðherra er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir
embætti. Sama gildir um störf í þágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.
Í lögum skal kveðið á um skyldu ráðherra til að veita upplýsingar um fjárhagslega
hagsmuni sína.
89. gr.
Ráðherrar og Alþingi.
Ráðherrar mæla fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn, svara fyrirspurnum og taka
þátt í umræðum á Alþingi eftir því sem þeir eru til kvaddir, en gæta verða þeir þingskapa.
Ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi.
Sé alþingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr þingsæti á meðan hann gegnir
embættinu og tekur varamaður þá sæti hans.
90. gr.
Stjórnarmyndun.
Alþingi kýs forsætisráðherra.
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Eftir að hafa ráðfært sig við þingflokka og þingmenn gerir forseti Íslands tillögu til
þingsins um forsætisráðherra. Er hann rétt kjörinn ef meirihluti þingmanna samþykkir
tillöguna. Að öðrum kosti gerir forseti Íslands nýja tillögu með sama hætti. Verði sú tillaga
ekki samþykkt fer fram kosning í þinginu milli þeirra sem fram eru boðnir af þingmönnum,
þingflokkum eða forseta Íslands. Sá er flest atkvæði hlýtur er rétt kjörinn forsætisráðherra.
Hafi nýr forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan tíu vikna frá því forsætisráðherra fær
lausn frá embætti skal forseti rjúfa Alþingi og boða til nýrra kosninga í samræmi við 73. gr.
Forsætisráðherra ákveður skipan ráðuneyta og tölu ráðherra og skiptir störfum með þeim,
en ráðherrar skulu ekki vera fleiri en tíu.
Forseti Íslands skipar forsætisráðherra í embætti. Forsætisráðherra skal samhliða skipa
aðra ráðherra í embætti. Forseti veitir forsætisráðherra lausn frá embætti eftir
alþingiskosningar, ef vantraust er samþykkt á hann á Alþingi, eða ef ráðherrann óskar þess.
Forsætisráðherra veitir öðrum ráðherrum lausn og skipar í þeirra stað.
Ráðherrar undirrita eiðstaf að stjórnarskránni þegar þeir taka við embætti.
91. gr.
Vantraust.
Leggja má fram á Alþingi tillögu um vantraust á ráðherra. Í tillögu um vantraust á
forsætisráðherra skal felast tillaga um eftirmann hans.
Ráðherra er veitt lausn úr embætti ef meirihluti þingmanna samþykkir tillögu um
vantraust á hann. Ríkisstjórn er veitt lausn ef meirihluti þingmanna samþykkir tillögu um
vantraust á forsætisráðherra
92. gr.
Starfsstjórn.
Eftir að forsætisráðherra hefur verið veitt lausn ásamt ríkisstjórn sinni situr hún áfram
sem starfsstjórn uns nýr forsætisráðherra er skipaður. Sama gildir ef þing er rofið. Ráðherrar
í starfsstjórn taka aðeins þær ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til rækslu starfa þeirra.
93. gr.
Upplýsinga- og sannleiksskylda.
Ráðherra er skylt að veita Alþingi eða þingnefnd allar upplýsingar, skjöl og skýrslur um
málefni sem undir hann heyra, nema leynt skuli fara samkvæmt lögum.
Þingmenn eiga rétt á upplýsingum frá ráðherra með því að bera fram fyrirspurn um mál
eða óska eftir skýrslu, samkvæmt nánari fyrirmælum í lögum.
Upplýsingar sem ráðherra veitir Alþingi, nefndum þess og þingmönnum skulu vera
réttar, viðeigandi og fullnægjandi.
94. gr.
Skýrsla ríkisstjórnar til Alþingis.
Árlega leggur ríkisstjórn fyrir Alþingi skýrslu um störf sín og framkvæmd ályktana
þingsins.
Ráðherra getur gert grein fyrir málefni sem undir hann heyrir með skýrslu til Alþingis.
95. gr.
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Ráðherraábyrgð.
Ráðherrar bera lagalega ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum sem undir þá heyra.
Ábyrgð vegna embættisbrota þeirra skal ákveðin með lögum. Bóki ráðherra andstöðu við
ákvörðun ríkisstjórnar ber hann þó ekki lagalega ábyrgð á henni.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis ákveður, að undangenginni könnun, hvort hefja
skuli rannsókn á meintum embættisbrotum ráðherra. Nefndin skipar saksóknara sem annast
rannsóknina. Hann metur hvort niðurstaða rannsóknarinnar sé nægileg eða líkleg til
sakfellingar og gefur þá út ákæru og sækir málið fyrir dómstólum. Nánar skal kveðið á um
rannsókn og meðferð slíkra mála í lögum.
96. gr.
Skipun embættismanna.
Ráðherrar og önnur stjórnvöld veita þau embætti sem lög mæla
Hæfni og málefnaleg sjónarmið skulu ráða við skipun í embætti
Þegar ráðherra skipar í embætti dómara og ríkissaksóknara skal skipun borin undir
forseta Íslands til staðfestingar. Synji forseti skipun staðfestingar þarf Alþingi að samþykkja
skipunina með 2/3 hlutum atkvæða til að hún taki gildi.
Ráðherra skipar í önnur æðstu embætti, eins og þau eru skilgreind í lögum, að fenginni
tillögu sjálfstæðrar nefndar. Velji ráðherra ekki í slíkt embætti einn þeirra sem nefndin telur
hæfasta er skipun háð samþykki Alþingis með 2/3 hlutum atkvæða.
Forseti Íslands skipar formann nefndarinnar. Um nánari skipan hennar og störf skal mælt
fyrir í lögum.
Í lögum má kveða á um að í tiltekin embætti megi einungis skipa íslenska ríkisborgara og
að embættismaður skuli vinna eiðstaf að stjórnarskránni.
97. gr.
Sjálfstæðar ríkisstofnanir.
Með lögum sem samþykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi má kveða á um að
tilteknar stofnanir ríkisins, sem gegna mikilvægu eftirliti eða afla upplýsinga sem
nauðsynlegar eru í lýðræðisþjóðfélagi, njóti sérstaks sjálfstæðis. Starfsemi slíkra stofnana
verður ekki lögð niður, henni breytt að verulegu leyti eða fengin öðrum stofnunum, nema
með lögum sem samþykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi.
VI. KAFLI
Dómsvald.
98. gr.
Skipan dómsvaldsins.
Skipan dómsvaldsins, þar á meðal dómstig og fjöldi dómara, skal ákveðin með lögum.
99. gr.
Sjálfstæði dómstóla.
Sjálfstæði dómstóla skal tryggt með lögum.

19

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
100. gr.
Lögsaga dómstóla.
Dómstólar skera endanlega úr um réttindi og skyldur að einkarétti, svo og sök um
refsiverða háttsemi og ákveða viðurlög við henni.
Dómstólar skera úr um stjórnskipulegt gildi laga að því marki sem á það reynir í
dómsmáli.
Dómstólar skera úr um hvort stjórnvöld hafi farið að lögum. Hjá ákvörðun stjórnvalds
verður ekki komist í bráð með því að bera lögmæti hennar undir dóm nema samkvæmt
heimild í lögum eða sérstakri ákvörðun stjórnvalds.
101. gr.
Hæstiréttur Íslands.
Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll ríkisins og hefur hann endanlegt vald til að leysa úr
öllum málum sem lögð eru fyrir dómstóla.
Þó má ákveða með lögum að sérstakur dómstóll leysi endanlega úr ágreiningi um
kjarasamninga og lögmæti vinnustöðvana, þó þannig að ákvörðunum hans um refsingu verði
skotið til annarra dómstóla.
102. gr.
Skipun dómara.
Dómarar eru þeir sem skipaðir hafa verið ótímabundið í embætti dómara eða settir til að
gegna því um tiltekinn tíma. Til dómstarfa geta dómstólar ráðið eða kvatt aðra eftir því sem
mælt er fyrir í lögum.
Ráðherra skipar dómara og veitir þeim lausn. Dómara verður ekki vikið endanlega úr
embætti nema með dómi, og þá aðeins ef hann uppfyllir ekki lengur skilyrði til að gegna
embættinu eða sinnir ekki skyldum sem starfinu tengjast.
103. gr.
Sjálfstæði dómenda.
Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögum.
104. gr.
Ákæruvald og ríkissaksóknari.
Skipan ákæruvaldsins skal ákveðin með lögum.
Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. Hann skal í embættisverkum sínum
fara einungis eftir lögum.
Ráðherra skipar ríkissaksóknara og veitir honum lausn. Ríkissaksóknari er sjálfstæður í
störfum sínum og nýtur sömu verndar í starfi og dómarar.
VII. KAFLI
Sveitarfélög.
105. gr.
Sjálfstæði sveitarfélaga.
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Sveitarfélög ráða sjálf málefnum sínum eftir því sem lög ákveða.
Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum.
Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða
hvort og hvernig þeir eru nýttir.
106. gr.
Nálægðarregla.
Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði þeirra, skulu vera þeir þættir opinberrar
þjónustu sem best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn þeirra svo sem nánar skal
kveðið á um í lögum.
107. gr.
Kosning sveitarstjórna og íbúalýðræði.
Sveitarfélögum er stjórnað af sveitarstjórnum sem starfa í umboði íbúa og eru kjörnar í
almennum, leynilegum kosningum.
Rétti íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni þess skal skipað
með lögum.
108. gr.
Sam ráðsskylda.
Við undirbúning laga sem með beinum hætti varða málefni sveitarfélaga skal hafa
samráð við sveitarstjórnir og samtök þeirra.

VIII. KAFLI
Utanríkismál.
109. gr.
Meðferð utanríkismála.
Utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins á því sviði er á hendi ráðherra í umboði og
undir eftirliti Alþingis.
Ráðherrum er skylt að veita utanríkismálanefnd Alþingis upplýsingar um utanríkis- og
varnarmál. Ráðherra skal hafa samráð við nefndina áður en ákvörðun er tekin um mikilvæg
utanríkismál.
Ákvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela í sér beitingu vopnavalds, aðrar en þær sem
Ísland er skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti, skal háð samþykki Alþingis.
110. gr.
Þjóðréttarsamningar.
Ráðherra gerir þjóðréttarsamninga fyrir hönd Íslands. Þó getur hann enga slíka samninga
gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi, innsævi, landhelgi, efnahagslögsögu
eða landgrunni, eða kalla á breytingar á landslögum, eða eru mikilvægir af öðrum ástæðum,
nema samþykki Alþingis komi til.
111. gr.
Framsal ríkisvalds.
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Heimilt er að gera þjóðréttarsamninga sem fela í sér framsal ríkisvalds til alþjóðlegra
stofnana sem Ísland á aðild að í þágu friðar og efnahagssamvinnu. Framsal ríkisvalds skal
ávallt vera afturkræft.
Með lögum skal afmarka nánar í hverju framsal ríkisvalds samkvæmt þjóðréttarsamningi
er falið. Feli lögin í sér verulegt valdframsal skulu þau borin undir atkvæði allra
kosningarbærra manna til samþykktar eða synjunar. Niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu er
bindandi.
112. gr.
Skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum.
Öllum handhöfum ríkisvalds ber að virða mannréttindareglur sem bindandi eru fyrir ríkið
að þjóðarétti og tryggja framkvæmd þeirra og virkni eftir því sem samræmist hlutverki þeirra
að lögum og valdmörkum.
Þegar Alþingi hefur lögfest alþjóðlega mannréttindasáttmála og umhverfissamninga
ganga þeir framar almennum lögum.
IX. KAFLI
Lokaákvæði.
113. gr.
Stjórnarskrárbreytingar.
Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til breytingar á stjórnarskrá skal það borið undir
atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. Atkvæðagreiðslan
skal fara fram í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi þremur mánuðum eftir samþykkt
frumvarpsins á Alþingi. Sé frumvarpið samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni skal það
staðfest af forseta Íslands innan tveggja vikna og telst þá gild stjórnskipunarlög.
Samþykki Alþingi frumvarp til breytingar á ákvæði í II. kafla stjórnarskrárinnar skal
rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga að nýju. Samþykki Alþingi
frumvarpið óbreytt skal það borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til
samþykktar eða synjunar með þeim hætti sem greinir í 1. mgr. Sé frumvarpið samþykkt í
þjóðaratkvæðagreiðslunni skal það staðfest af forseta Íslands innan tveggja vikna og telst þá
gild stjórnskipunarlög.
114. gr.
Gildistaka.
Stjórnarskipunarlög þessi öðlast gildi þegar Alþingi hefur samþykkt þau í samræmi við
ákvæði stjórnarskipunarlaga nr. 33 frá 17. júní 1944 með áorðnum breytingum .
Við gildistöku stjórnarskipunarlaga þessara falla úr gildi stjórnarskipunarlög nr. 33 frá
17. júní 1944 með áorðnum breytingum.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 10. mgr. 39. gr. nægir samþykki einfalds meirihluta atkvæða á Alþingi
til að breyta lögum um kosningar til Alþingis til samræmis við stjórnarskipunarlög þessi eftir
að þau taka gildi.
Þrátt fyrir ákvæði 39. gr. er heimilt að halda alþingiskosningar á grundvelli gildandi
kosningalaga í allt að tvö ár frá gildistöku stjórnarskipunarlaga þessara.
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Veita má þeim dómara sem situr í embætti við gildistöku stjórnarskipunarlaga þessara
lausn frá embætti, er hann hefur náð 65 ára aldri. Sé dómara við Hæstarétt Íslands veitt lausn
samkvæmt ákvæði þessu skal hann þó eigi missa neins í af launum sínum.
Upphafstímamark vegna ákvæða 2. málsl. 79. gr. og 3. mgr. 86. gr. skal miða við
gildistöku stjórnarskipunarlaga þessara.

Greinargerð
I. Inngangur.
Með lögum nr. 90/2010 um stjórnlagaþing ákvað Alþingi að kosið skyldi í almennum
kosningum til sérstaks stjórnlagaþings sem ætlað var að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins
Íslands nr. 33/1944. Skyldi stjórnlagaþing skipað minnst 25 og mest 31 þjóðkjörnum fulltrúa
sem kosnir skyldu persónukosningu. Samkvæmt 3. gr. laganna var stjórnlagaþingi
sérstaklega ætlað að taka til umfjöllunar undirstöður íslenskrar stjórnskipunar og helstu
grunnhugtök hennar, skipan löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og valdmörk þeirra,
hlutverk og stöðu forseta lýðveldisins, sjálfstæði dómstóla og eftirlit þeirra með öðrum
handhöfum ríkisvalds, ákvæði um kosningar og kjördæmaskipan, lýðræðislega þátttöku
almennings, framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana og meðferð utanríkismála og
umhverfismál, þar á meðal eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda. Þrátt fyrir að þessir þættir
skyldu koma til sérstakrar skoðunar var jafnframt kveðið á um að stjórnlagaþing gæti
ákveðið að fjalla um fleiri þætti
Á grundvelli laga nr. 90/2010 kaus Alþingi sérstaka stjórnlaganefnd 16. júní 2010 sem í
fyrsta lagi var ætlað að undirbúa og standa að þjóðfundi um stjórnarskrármálefni, þar sem
kallað yrði eftir meginsjónarmiðum og áherslum almennings um stjórnskipan landsins og
stjórnarskrá og breytingar á henni. Stjórnlaganefnd skyldi vinna úr upplýsingum sem
söfnuðust á þjóðfundinum og afhenda stjórnlagaþingi þegar það kæmi saman. Í öðru lagi
skyldi nefndin annast söfnun og úrvinnslu fyrirliggjandi gagna og upplýsinga um
stjórnarskrármálefni sem nýst gætu stjórnlagaþingi. Í þriðja lagi skyldi nefndin leggja fram
hugmyndir til stjórnlagaþings um breytingar á stjórnarskrá. Til stjórnlaganefndar voru kosin
Aðalheiður Ámundadóttir, Ágúst Þór Árnason, Björg Thorarensen, Ellý Katrín
Guðmundsdóttir, Guðrún Pétursdóttir, Njörður P. Njarðvík og Skúli Magnússon. Guðrún
Pétursdóttir var kosinn formaður stjórnlaganefndar á fyrsta fundi nefndarinnar þann 8. júlí
2010.
Þá skipaði forsætisnefnd Alþingis sérstaka undirbúningsnefnd sem var ætlað að undirbúa
stofnun og starfsemi stjórnlagaþings og þjóðfundar. Í nefndina voru skipuð Páll Þórhallsson,
Sigrún Benediktsdóttir og Þorsteinn Magnússon en sá síðastnefndi var skipaður formaður
nefndarinnar.
Þjóðfundur um stjórnarskrá Íslands var haldinn í Laugardalshöll í Reykjavík
laugardaginn 6. nóvember 2010. Fundinn sóttu 950 manns af landinu öllu, frá 18 ára til 91
árs að aldri og var kynjaskipting nánast jöfn. Auk þeirra sáu um 200 aðstoðarmenn um
framkvæmd fundarins. Með þjóðfundinum var ætlunin að fá fram meginsjónarmið og
áherslur almennings varðandi stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og breytingar á henni. Á
fundinum ræddu fulltrúar um hugsjónir og gildi sem grundvöll nýrrar stjórnarskrár, komu
með tillögur um inntak nýrrar stjórnarskrár og útbjuggu ábendingar, ráð eða tilmæli til
stjórnlagaþings, Alþingis, fjölmiðla eða annarra sem myndu halda áfram með og ljúka vinnu
við nýja stjórnarskrá. Í fundarsalnum sátu þátttakendur átta saman við hringborð ásamt
leiðbeinanda sem leiddi umræður á hverju borði. Úrvinnsla hófst þegar á fundinum þar sem
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hvert borð dró fram megináherslur sínar. Fimmtíu manna hópur vann með niðurstöður
fundarins og voru þær kynntar 7. nóvember 2010.
Á grundvelli laga nr. 90/2010 fóru fram kosningar til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010.
Kosið var á milli 522 einstaklinga sem buðu sig fram til setu á þinginu og lágu úrslit fyrir 30.
nóvember 2010. Alls greiddi 83.531 kjósandi atkvæði í kosningunum sem var 35,95%
kosningaþátttaka.
Þrír einstaklingar kærðu kosningar til stjórnlagaþings til Hæstaréttar í desember 2010 og
kröfðust ógildingar þeirra og fór munnlegur málflutningur um kærurnar fram í Hæstarétti 12.
janúar 2011. Þann 25. janúar 2011 tók Hæstiréttur ákvörðun um að ógilda kosningarnar með
vísan til ýmissa annmarka sem voru á framkvæmd kosninganna sem rétturinn taldi að hefðu
verið verulegir.
Í kjölfar ákvörðunar Hæstaréttar skipaði forsætisráðherra samráðshóp um viðbrögð við
ógildingu kosninganna. Var hópnum falið að greina stöðuna og koma með tillögu um
hvernig bregðast ætti við svo ljúka mætti við að endurskoða stjórnarskrána. Var það
niðurstaða hópsins að Alþingi skyldi skipa ráðgefandi stjórnlagaráð með þingsályktun.
Þingsályktunartillaga þess efnis var samþykkt á Alþingi 24. mars með 30 atkvæðum. Var 21
þingmaður á móti og 7 sátu hjá. Samkvæmt ályktuninni bauð Alþingi þeim 25 sem
landskjörstjórn úthlutaði sæti í kosningu til stjórnlagaþings sæti í ráðinu, en að öðrum kosti
þeim sem næstir voru í röðinni sbr. upplýsingar um niðurstöður talningar sem
landskjörstjórn birti. Stjórnlagaráði var falið að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 í formi frumvarps til stjórnarskipunarlaga. Einn þeirra
frambjóðanda sem hafði verið úthlutað sæti í kosningu til stjórnlagaþings þáði ekki sæti í
stjórnlagaráði og tók því sá frambjóðandi sem næstur var í atkvæðaröðinni sæti í ráðinu. Í
ráðinu sátu því eftirfarandi fulltrúar: Andrés Magnússon, Ari Teitsson, Arnfríður
Guðmundsdóttir, Ástrós Gunnlaugsdóttir, Dögg Harðardóttir, Eiríkur Bergmann Einarsson,
Erlingur Sigurðarson, Freyja Haraldsdóttir, Gísli Tryggvason, Guðmundur Gunnarsson,
Illugi Jökulsson, Íris Lind Sæmundsdóttir, Katrín Fjeldsted, Katrín Oddsdóttir, Lýður
Árnason, Ómar Ragnarsson, Pawel Bartoszek, Pétur Gunnlaugsson, Salvör Nordal, Silja
Bára Ómarsdóttir, Vilhjálmur Þorsteinsson, Þorkell Helgason, Þorvaldur Gylfason, Þórhildur
Þorleifsdóttir og Örn Bárður Jónsson.
Stjórnlagaráð var sett formlega 6. apríl 2011 en við það tækifæri afhenti stjórnlaganefnd
skýrslu sína. Í skýrslunni voru settir fram rökstuddir valkostir um breytingar á
stjórnarskránni og fjallað um ýmiss viðfangsefni sem koma þyrftu til skoðunar við þá vinnu.
II. Verkefni og störf stjórnlagaráðs.
Í ályktun Alþingis um skipan Stjórnlagaráðs var sérstaklega tiltekið að fjallað skyldi um
tiltekin atriði sem voru þau sömu og talin voru upp í lögum nr. 90/2010 um stjórnlagaþing.
Þá var einnig kveðið á um að ráðinu væri heimilt að taka fleiri atriði til umfjöllunar í starfi
sínu. Í skýringum með frumvarpi stjórnlagaráðs kemur fram að meðal ráðsfulltrúa hafi strax
í upphafi komið fram mikill vilji til að taka mannréttindakafla núgildandi stjórnarskrár til
endurskoðunar. Þá hafi jafnframt verið ákveðið að taka fyrir nokkur önnur efni en þau sem
voru nefnd sérstaklega í þingsályktuninni en hafði verið fjallað um í skýrslu
stjórnlaganefndar, s.s. stöðu þjóðkirkjunnar og sveitarfélaga. Í skýringum stjórnlagaráðs
segir einnig að litið hafiverið á skýrslu stjórnlaganefndar sem góðan grundvöll að byggja á
en ekki bindandi fyrirmæli eða valkosti.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að fyrsta verkefni ráðsins hafi verið að kjósa sér
formann og varaformann og ganga frá starfsreglum. Formaður var kjörin Salvör Nordal og
varaformaður Ari Teitsson. Samkvæmt starfsreglum sem samþykktar voru á 3. fundi var
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ráðsfundur æðsta vald stjórnlagaráðs og stýrði formaður þeim og varaformaður í hans
fjarveru. Ráðsfundir urðu 19 talsins.
Á 5. fundi stjórnlagaráðs, 19. apríl 2011, var málefnum skipt á milli þriggja nefnda og
kosnir formenn og varaformenn fyrir hverja nefnd. Að lokinni kosningu nefndaformanna var
stjórn stjórnlagaráðs fullskipuð. Meginverkefni stjórnar var að skipuleggja og stýra starfi
ráðsins og í því skyni voru haldnir 28 stjórnarfundir. Aðallögfræðingur Stjórnlagaráðs Sif
Guðjónsdóttir var ritari stjórnar og Þorsteinn Fr. Sigurðsson framkvæmdastjóri
Stjórnlagaráðs starfaði fyrir stjórn og sat alla stjórnarfundi.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að undirbúningur að frumvarpi til
stjórnarskipunarlaga hafi í fyrstu miðast við svokallað áfangaskjal sem aðgengilegt hafi
verið á vefsíðu Stjórnlagaráðs. Vinnutilhögun hafi verið á þá leið að í kjölfar nefndarfunda í
hverri viku hafi nefndirnar kynnt tillögur sínar á fundum með öðrum fulltrúum og þar á eftir
á opnum ráðsfundi. Í kjölfar kynningar hafi tillögurnar getað tekið breytingum, með hliðsjón
af erindum, umsögnum fræðimanna og stofnana, umræðna í nefndum og ráði og á vefsíðu
Stjórnlagaráðs. Að lokinni kynningu og frekari vinnslu eftir atvikum hafi tillögur aftur verið
lagðar fram á ráðsfundi til samþykktar inn í áfangaskjalið. Á þennan hátt hafi tillögurnar
mótast smám saman í samræðum milli fulltrúa ráðsins innbyrðis og í samræðum við
almenning. Úr áfangaskjalinu voru síðan unnin drög að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga og
það afgreitt eftir tvær umræður í ráðinu, með atkvæðagreiðslum um hvert ákvæði og
breytingartillögur við það.
Nánari upplýsingar um störf verkefnanefnda stjórnlagaráðs og samráð sem þær stóðu
fyrir má finna í skýrslu forsætisnefndar Alþingis sem lögð var fram á 140. löggjafarþingi
sem þingskjal nr. 3. Stjórnlagaráð samþykkti frumvarp sitt einróma með atkvæðum allra
ráðsfulltrúa á 18. fundi ráðsins, miðvikudaginn 27. júlí 2011.
III. Meðferð frum varpsins að loknu starfi stjórnlagaráðs.
Stjórnlagaráð afhenti forseta Alþingis frumvarp að nýrri stjórnarskrá 29. júlí 2011.
Fulltrúar ráðsins lýstu þeirri afstöðu sinni að greiða skyldi atkvæði um nýja stjórnarskrá í
þjóðaratkvæðagreiðslu áður en Alþingi afgreiddi frumvarpið endanlega. Forsætisnefnd
Alþingis lagði tillögur stjórnlagaráðs fyrir Alþingi í formi skýrslu þann 4. október 2011. Á
tímabilinu frá 13. október 2011 til 20. febrúar 2012 voru tillögurnar og meðferð málsins
ræddar á fundum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins. Á fundina komu ýmsir
sérfræðingar og ræddu um tillögur stjórnlagaráðsins og svöruðu spurningum nefndarmanna.
Fjölmargir aðilar sendu stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd umsagnir vegna málsins þar sem
ýmist voru gerðar athugasemdir við efni frumvarps stjórnlagaráðs eða lýst stuðningi við að
frumvarpið yrði lagt til grundvallar nýrri stjórnarskrá.
Í kjölfar þess ritaði nefndin fyrrum fulltrúum í stjórnlagaráði bréf þar sem ráðið var kvatt
saman til sérstaks fjögurra daga fundar. Fundurinn fór fram 8. til 11. mars 2012. Var
fundinum ætlað að fjalla um spurningar og ábendingar nefndarinnar um hugsanlegar
breytingar á frumvarpi ráðsins.
Í fyrsta lagi vildi stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kanna afstöðu fulltrúa stjórnlagaráðs til
ýmiss konar gagnrýni sem fram hafði komið varðandi 33. og 34. gr. frumvarps ráðsins um
umhverfi og auðlindir. Gagnrýnt hafði verið að samkvæmt frumvarpinu æru ekki allar
auðlindir í náttúru Íslands í eigu þjóðarinnar. Þá hefði þeirri spurningu verið varpað fram
hvað væri „fullt verð“ og hvort betra væri að tala um „sanngjamt verð“ Hefði verið bent á
að hugtakið lífríki væri ekki að finna í texta ákvæðisins. Þá hefði því einnig verið haldið
fram að orðalagið óspillt náttúra væri mannhverf nálgun og byggðist á sjónrænu mati og
blandað væri saman náttúruvernd og rétti manna til heilnæms umhverfis. Féllst stjórnlagaráð
á að orðalagi ákvæðisins í frumvarpi þess yrði að sumu leyti breytt til samræmis við
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athugasemdir þingnefndarinnar eða tilteknum texta bætt við greinargerð frumvarpsins. Ráðið
féllst á að heppilegt væri að orðið „lífríki“ kæmi fyrir í texta ákvæðisins. Ráðið taldi ekki
ástæðu til að fella út orðalagið „óspillt náttúra“, en stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd höfðu
borist ábendingar að með því orðalagi væri notast við mannhverfa nálgun og að með því
væri blandað saman náttúruvernd og rétti manna á heilnæmu umhverfi. Stjórnlagaráð lagði
til að bætt yrði við málsgrein þar sem fram kæmi að öllum skyldi með lögum tryggður réttur
á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru.
Í öðru lagi vildi stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fá fram afstöðu fulltrúa stjórnlagaráðs til
þess hvort nauðsynlegt væri að forseti Íslands hefði vald til að synja lögum staðfestingar og
skjóta þeim til þjóðarinnar í ljósi þess að tillögur ráðsins gerðu ráð fyrir því að vald
löggjafans yrði takmarkað með sjálfstæðum rétti þjóðarinnar til að krefjast þjóðaratkvæðis.
Þá beindi nefndin ýmsum spurningum til ráðsins er vörðuðu réttindi og skyldur forsetans og
hlutverk hans í stjórnskipun landsins eins og henni væri lýst í frumvarpi ráðsins. Í skilabréfi
ráðsins til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar kom fram að ráðið teldi ekki ástæðu til að fella
út málskotsrétt forseta. Taldi ráðið að rétturinn væri ekki ósamræmanlegur þeirri breytingu
sem fælist í frumvarpinu um að forsetinn færi samkvæmt frumvarpinu eingöngu með
framkvæmdarvald en ekki löggjafarvald einnig. Ráðið lýsti þeirri afstöðu sinni að frumvarp
þess fæli ekki í sér verulega breytingu á hlutverki forsetans við stjórnarmyndanir heldur
fælist breytingin í frumvarpinu að þessu leyti fyrst og fremst í því að aðild forsetans að
myndun ríkisstjórnar væri lýst í stjórnarskrá ólíkt gildandi stjórnarskrá. Þá staðfesti ráðið að
sú túlkun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á frumvarpinu væri rétt að forseti gæti ekki, eftir
viðræður við formenn flokka og samkvæmt ráðleggingum þeirra, gert tillögu um
minnihlutastjórn, þar sem hluti þingsins væri hlutlaus gagnvart ríkisstjórninni eða tilbúinn til
að styðja hana án þess að verða hluti af henni. Slík niðurstaða yrði að bíða þriðju
atkvæðagreiðslu. Fulltrúar ráðsins töldu einnig að það fyrirkomulag við skipun dómara sem
kveðið væri á um í frumvarpi þess þyrfti að njóta verndar í stjórnarskrá, enda kynni
meirihluti þingmanna ella að breyta því til hins verra. Þá benti ráðið á að löggjafinn gæti sett
reglur um hæfisskilyrði vegna skipunar forseta í sérstaka hæfisnefnd sem kveðið væri á um í
frumvarpi ráðsins. Loks féllst ráðið á að ástæða kynni að vera til að breyta ákvæði
frumvarpsins um ábyrgð forsetans á þá leið að kveðið yrði á um að ábyrgð vegna
embættisbrota forseta mætti ákveða með lögum.
Í þriðja lagi beindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þeirri fyrirspurn til fulltrúa ráðsins
hvort nægilegt væri að binda tiltekin grundvallaratriði varðandi kosningakerfi í stjórnarskrá
en eftirláta löggjafanum að setja ítarlegri ákvæði sem e.t.v. þyrftu þá aukinn meirihluta á
Alþingi til að breyta. Benti nefndin á að lýst hefði verið efasemdum um hvort rétt væri að
hafa ítarlega útfærð kosningakerfi bundin í stjórnarskrá. Því var spurt hvort nægilegt væri að
binda tiltekin grundvallaratriði í stjórnarskrá, þ.e. fjölda þingmanna, kjörtímabil, jafnt vægi
atkvæða, fjölda kjördæma, aukin áhrif kjósenda í kjörklefanum (persónukjör) o.fl. Í
skilabréfi fulltrúa ráðsins er rakið að markmið ráðsins með útfærslu kerfisins hafi verið að
tryggja jafnt vægi atkvæða, persónukjör og að „raddir fólks alls staðar á landinu heyrist á
Alþingi“ Um leið skyldi stuðlað að sem jöfnustu hlutfalli karla og kvenna á þingi. Væru
stjórnarskrárákvæði um kosningar einskorðuð við þau atriði sem talin væru upp í spurningu
þingnefndarinnar væri engin trygging fyrir því að framangreindum markmiðum yrði náð. Þá
var bent á að ákvæði frumvarps ráðsins væru hvorki umfangsmeiri né ítarlegri en gengur og
gerðist í öðrum stjórnarskrám. Þó lagði ráðið fram nokkra valkosti til styttingar ákvæðisins
um kosningar í frumvarpi þess.
Í fjórða lagi rakti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd ábendingar sem henni höfðu borist um
að frumvarp ráðsins gerði ráð fyrir að heldur lágt hlutfall þjóðarinnar, eða 10%
kosningabærra manna, gætu farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu um lög sem Alþingi hefði
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samþykkt. Bent var á að ef mörkin yrðu hækkuð gæti mótvægi við því orðið að bæta við
heimild fyrir að minni hluti þingmanna, t.d. 30%, gæti kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Í
svari fulltrúa ráðsins kom fram að þetta atriði hefði verið rætt í starfi ráðsins og hefðu þá
verið færð rök að því að litlar líkur væru á þjóðaratkvæðagreiðslum af þessu tagi ef
þröskuldurinn væri hærri en 10%. Bent var á að lengi vel hefði verið gert ráð fyrir því í
störfum stjórnlagaráðs að minnihluti þingmanna myndi hafa heimild til að skjóta lögum til
þjóðaratkvæðagreiðslu. Að lokum hefði niðurstaða ráðsins orðið sú að leggja það ekki til í
frumvarpi sínu. Hefði þótt of mikið að þrír ólíkir aðilar (10% kosningabærra manna,
minnihluti þingmanna og forseti Íslands) gætu vísað málum til þjóðaratkvæðagreiðslu.
Stjórnlagaráð tók fram að þótt hlutfall kosningabærra manna sem gæti kallað fram
þjóðaratkvæðagreiðslu yrði hækkað og sett inn slík heimild fyrir minnihluta þingmanna
myndi það ekki raska frumvarpinu eða kalla á aðrar breytingar á því.
Í fimmta lagi var í bréfi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar fjallað um ákvæði 57. og 58.
gr. frumvarps stjórnlagaráðs sem gerði ráð fyrir að þingmál kæmu til athugunar og
meðferðar í þingnefndum áður en þau væru rædd á Alþingi. Bent var á að 1. umræða um
stjórnarfrumvörp væri ekki óþörf og færð rök fyrir því að gagnlegt væri að mál væru rædd á
þingfundi áður en þau kæmu til nefndar. Ekki yrði séð hvaða hagræði væri að því að
lagafrumvörp væru afgreidd í tveimur umræðum á Alþingi. Óskað var eftir afstöðu
ráðsfulltrúa til þessa sem og röksemda fyrir því að svo ítarleg ákvæði um þingsköp skyldu
fest í stjórnarskrá. Í svari fulltrúa stjórnlagaráðs var bent á að það væri stjórnskipulegt
öryggisatriði að hafa grundvallarákvæði um þingsköp í stjórnarskrá og að frumvarp
stjórnlagaráðs væri í þessu efni í samræmi við flestar stjórnarskrár nágrannalanda og áþekkt
tillögum stjórnlaganefndar. Markmið ráðsins með breytingunni hefði verið að stuðla að því
að starfshættir Alþingis færðust í átt til „vinnuþings að norrænni fyrirmynd“ Þótti ráðinu rétt
að Alþingi gæti valið hvort að í þingsköpum væri gerð krafa um að lagafrumvarp yrði rætt
við tvær umræður eða þrjár. Ráðið útfærði mögulega breytingu á frumvarpi sínu teldi
Alþingi þörf á að halda í núverandi fyrirkomulag um að mál væri fyrst tekið til almennrar
umræðu á þingi áður en það færi til nefndar.
Í sjötta lagi var í bréfi þingnefndarinnar lýst efasemdum um það fyrirkomulag sem fram
kom í 87. gr. frumvarps stjórnlagaráðs þar sem fjallað er um ákvarðanir ríkisstjórnar um
mikilvæg eða stefnumarkandi málefni. Spurt var hvort svo opin og óskýr fyrirmæli um
ábyrgð í ríkisstjórn væru heppileg og hvort fyrirkomulagið hentaði hér á landi þar sem
almennt sætu samsteypustjórnir. Þá var talið felast misræmi í því að ákvörðun væri tekin
sameiginlega en einstakir ráðherrar gætu bókað andstöðu við ákvörðun og þar með losnað
undan ábyrgð á henni. Í svari fulltrúa stjórnlagaráðs kom meðal annars fram að ráðið hefði
talið þörf á að skapa stjórnskipulegan ramma fyrir sameiginlega ákvarðanatöku og
samábyrgð ríkisstjórnar og þá m.a. í kjölfar lærdóma af efnahagshruninu. Fyrirkomulagið í
frumvarpinu ætti sér fyrirmynd í þýskri stjórnskipun en samkvæmt henni væri einmitt gert
ráð fyrir að ríkisstjórn gæti tekið ákvarðanir sameiginlega í mikilvægum eða stefnumarkandi
málefnum eins og nánar væri afmarkað í lögum, eins og kveðið væri á um í frumvarpi
stjórnlagaráðs. Nánar var rakið hvernig ráðið sæi fyrirkomulagið fyrir sér í framkvæmd. Í
svari fulltrúa ráðsins var rakið að misskilnings hefði gætt í umræðu varðandi 95. gr.
frumvarpsins þar sem segði að ef ráðherra bókaði andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar bæri
hann ekki ábyrgð á henni. Lagði ráðið til að til skýringar mætti breyta ákvæðinu svo ljóst
væri að með þessu væri einungis átt við lagalega ábyrgð en ekki pólítíska ábyrgð.
Í sjöunda lagi vakti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd athygli á því að í 97. gr.
frumvarpsins virtist sem gert væri ráð fyrir að einfaldur meirihluti þingmanna gæti sett á
stofn opinbera stofnun sem ekki væri unnt að leggja niður nema með auknum meirihluta
þingmanna. Var þeirri fyrirspurn beint til ráðsins hvort ekki væri æskilegt að samræmi væri
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þarna á milli. Ráðið benti á hvernig unnt væri að breyta ákvæðinu í samræmi við ábendingu
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.
Í áttunda lagi fjallaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um 2. mgr. 113. gr. frumvarps
stjórnlagaráðs þar sem gert var ráð fyrir að 5/6 hlutar þingmanna gætu samþykkt breytingu á
stjórnarskrá án þess að breytingin þyrfti að fara í þjóðaratkvæði eins og kveðið væri á um í
1. mgr. 113. gr. Var þeirri fyrirspurn beint til fulltrúa ráðsins hvort skynsamlegt væri að
takmarka þessa heimild frekar í samræmi við ummæli í skýringum ráðsins eða jafnvel fella
hana út. Benti ráðið á unnt væri að fella 2. mgr. 113. frumvarpsins út.
Í níunda lagi kom fram í bréfi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að vakin hefði verið
athygli nefndarinnar á að nauðsynlegt væri að samræma orðalag frumvarpsins við ákvæði
þjóðréttarsamninga. Í svari fulltrúa stjórnlagaráðs var rakið að við vinnu ráðsins hefði verið
stefnt að því að frumvarp þess yrði á skiljanlegu máli, skýrt og aðgengilegt almenningi til
lesturs. Lögð hefði verið áhersla á að orða frumvarpið skýrt og skorinort en að sama skapi
hefðu ákvæði verið færð til nútímahorfs ef þörf var talin á eða einfölduð ef þau væru óljós
eða illskiljanleg almenningi. Bent var á að í athugasemdum við einstakar greinar frumvarps
stjórnlagaráðs væri alla jafna tekið fram hvort efnislegt inntak ætti að halda sér, þótt orðalagi
eða orðfæri væri breytt. Það væri í samræmi við almennar viðurkenndar skýringaraðferðir á
ákvæðum stjórnarskrár og laga að horfa til þeirra efnislegu afstöðu sem fram kæmi í
greinargerð, ef hana væri að finna. Þetta ætti því ekki að valda vandkvæðum við túlkun á
ákvæðum frumvarpsins. Vísað var til þess að við endurskoðun stjórnarskrár hefði áður verið
gerðar orðalagsbreytingar þótt efnisinntak ákvæðis hefði samkvæmt greinargerð átt að
haldast hið sama. Bent var á að oft væri erfitt að samræma orðalag stjórnarskrárákvæða
fyllilega við alþjóðlega sáttmála, enda væru þeir oft mismunandi orðaðir þótt fjallað væri um
sömu réttindi. Þá hefði efnisinntak ákvæða sáttmálanna oft breyst þótt orðalagið væri hið
sama og fyrr og var Mannréttindasáttmáli Evrópu nefndur í þessu samhengi. Áréttað var að í
engu tilfelli hefði ætlunin verið að veita lakari réttarvernd en núgildandi mannréttindaákvæði
stjórnarskrárinnar veita. Þá var bent á að samkvæmt 112. gr. frumvarpsins bæri valdhöfum
að virða alþjóðlegar mannréttindareglur sem Ísland væri skuldbundið af. Í loks svarsins
tiltóku fulltrúar ráðsins að athugasemdir þeirra vegna þessarar fyrirspurnar þingnefndarinnar
skyldu koma til viðbótar við skýringar við frumvarp ráðsins og vera þeim til fyllingar.
Þann 20. mars 2012 lagði meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis fram
tillögu að þingsályktun um að haldin yrði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur
stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Tillagan var endanlega samþykkt á
þingfundi 24. maí 2012. Samkvæmt henni skyldu tilteknar spurningar bornar upp í
þjóðaratkvæðagreiðslu
á
grundvelli
laga
nr.
91/2010
um
framkvæmd
þjóðaratkvæðagreiðslna. Þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram 20. október 2012 og voru
spurningarnar og svarmöguleikar eftirfarandi:
1. Vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri
stjórnarskrá
•
Já, ég vil að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri
stjórnarskrá.
•
Nei, ég vil ekki að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að
nýrri stjórnarskrá.
2. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu lýstar
þjóðareign?
•
Já.
•
Nei.
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3. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um þjóðkirkju á Íslandi?
•
Já.
•
Nei.
4. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði persónukjör í kosningum til Alþingis heimilað í
meira mæli en nú er?
•
Já.
•
Nei.

5. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að atkvæði kjósenda alls staðar að af
landinu vegi jafnt?
•
Já.
•
Nei.
6. Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að tiltekið hlutfall kosningarbærra
manna
geti krafist þess að mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu?
•
Já.
•
Nei.
Samkvæmt skýrslum yfirkjörstjórna voru 236.911 kjósendur á kjörskrá og greiddu
116.069 manns atkvæði. Kjörsókn var því um 49%. Féllu atkvæði þannig að 66,9% kjósenda
sem tóku afstöðu til fyrstu spurningarinnar greiddu atkvæði með því að tillögur
stjórnlagaráðs yrðu lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Hlutfall kjósenda
sem tók afstöðu til spurningar 2 og svaraði því játandi að í nýrri stjórnarskrá skyldu
náttúruauðlindir sem ekki séu í einkaeigu lýstar þjóðareign var 82,9%. Þá vildu 57,1%
kjósenda sem tóku afstöðu til spurningar 3 að í nýrri stjórnarskrá yrði ákvæði um þjóðkirkju
á Íslandi. Vildu 78,4% kjósenda sem tóku afstöðu til spurningar 4 að í nýrri stjórnarskrá yrði
persónukjör í kosningum heimilað í meira mæli en í núgildandi stjórnarskrá. 66,5% kjósenda
sem tóku afstöðu til spurningar 5 vildu að í nýrri stjórnarskrá yrði ákvæði um að atkvæði
kjósenda alls staðar á landinu vægju jafnt. Loks vildu 73,3% kjósenda sem tóku afstöðu til
spurningar 6 að í nýrri stjórnarskrá væri ákvæði um að tiltekið hlutfall kosningabærra manna
gæti krafist þess að mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu.
IV. Störf sérfræðingahóps.
Í upphafi sumars 2012 réð skrifstofa Alþingis að ósk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
nokkra sérfræðinga á sviði lögfræði til að skoða og fara lagatæknilega yfir tillögur
stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Var lögfræðingunum ætlað að fara yfir tillögur
stjórnlagaráðs með eftirtalin atriði til hliðsjónar: Í fyrsta lagi mannréttindasáttmála sem
íslenska ríkið hefði skuldbundið sig til að fara eftir, í öðru lagi innra samræmi og mögulegar
mótsagnir í frumvarpinu, í þriðja lagi réttarvernd sem fælist í frumvarpinu miðað við
gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum og í fjórða lagi málsóknarmöguleika gegn
ríkinu. Var þess óskað að greinargerð stjórnlagaráðs yrði yfirfarin og skrifuð drög að nýrri
greinargerð með frumvarpinu. Í hópnum sátu Guðmundur Alfreðsson, Hafsteinn Þór
Hauksson, Oddný Mjöll Arnardóttir og Páll Þórhallsson en auk þeirra gáfu aðrir
sérfræðingar á sviði lögfræði og stjórnmálafræði umsagnir um tiltekin atriði í frumvarpi
stjórnlagaráðs.
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Sérfræðingahópurinn skilaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd frumvarpi að stjórnarskrá
12. nóvember 2012 þar sem frumvarp stjórnlagaráðs hafði verið lagt til grundvallar. Lagði
hópurinn til nokkrar breytingar á frumvarpi stjórnlagaráðs sem lutu að þeim atriðum sem
hópnum var ætlað að skoða. Þá var tekið mið af niðurstöðum ráðgefandi
þjóðaratkvæðagreiðslu frá 20. október og ákvæði um kirkjuskipan breytt og kveðið á um
stöðu þjóðkirkjunnar. Þá hafði verið rituð heildstæð greinargerð með frumvarpinu á
grundvelli skýringa stjórnlagaráðs.
V. Meginefni frum varpsins - Ýmis nýmæli.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að ráðið haft tiltekin leiðarstef í störfum sínum en
þau hafi einkum verið þrjú: Valddreifing, gegnsæi og ábyrgð. Leitast hafi verið við að auka
valddreifingu með skýrari aðgreiningu valdhafanna þriggja. Markmið ráðsins hafi verið að í
stjórnarskrá yrði kveðið á um aukna þátttöku almennings í ákvörðunum sem hefði í för með
sér meiri valddreifingu frá því sem nú er. Með áherslu á aukið gegnsæi og upplýsingaskyldu
opinberra aðila hafi verið leitast við að tryggja mun betur rétt borgaranna gagnvart
stjórnvöldum. Þá væri réttur fjölmiðla verndaður í stjórnarskrá.Við endurskoðun á
valdþáttum og valdmörkum ríkisins hafi verið lögð áhersla á að öllu valdi fylgdi ábyrgð.
Frumvarpið felur í sér heildarendurskoðun á núgildandi stjórnarskrá. Í því eru 114
greinar en í núgildandi stjórnarskrá eru þær 81. Auk aðfaraorða skiptist frumvarpið í níu
kafla, um undirstöður, mannréttindi og náttúru, Alþingi, forseta Íslands, ráðherra og
ríkisstjórn, dómsvald, sveitarfélög, utanríkismál og lokaákvæði um stjórnarskrárbreytingar
og gildistöku. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að lögð hafi verið áhersla á skýra
framsetningu, bæði málfar og uppbyggingu. Í samræmi við það sem að framan er rakið hefur
sérfræðingahópur sem starfaði á vegum skrifstofu Alþingis gert nokkrar breytingar á
frumvarpinu og er það nú lagt fram í þeirri mynd sem hópurinn lagði til. Í frumvarpinu eru
fjölmörg ný ákvæði en einnig er orðalag margra ákvæða frumvarpsins breytt frá því sem er í
núgildandi stjórnarskrá þótt ákvæðin eigi að hafa hið sama efnislega inntak. Helstu nýmæli
frumvarpsins eru eftirfarandi: Í 1. kafla frumvarpsins er fjallað um þær grundvallarreglur
sem íslenskt stjórnskipulag byggir á. Stjórnlagaráð gerði ekki ráð fyrir að í frumvarpinu
fælust breytingar á megineinkennum núgildandi stjórnarskrár. Í skýringum ráðsins kemur
fram að niðurstaða þess hafi orðið að festa þingræðisregluna í sessi en hún hefði áður verið
meðal megineinkenna íslenskrar stjórnskipunar. Var því ákveðið að í stjórnarskránni skyldi
sérstaklega tekið fram að hér væri þingræðisstjórn. Í kaflanum er einnig að finna fleiri
nýmæli. Í stað þess að forseti sé sagður fara með löggjafar- og framkvæmdavald gerir
frumvarpið ráð fyrir að hann fari einungis með framkvæmdarvald. Í sérstöku ákvæði er gerð
grein fyrir yfirráðasvæði Íslands. Þá er reglum stjórnarskrárinnar um ríkisborgararétt breytt.
Loks er sett inn sérstakt ákvæði þar sem annars vegar er kveðið á um skyldur stjórnvalda til
að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess frelsis sem felst í frumvarpinu og að öllum
beri að virða stjórnarskrána í hvívetna, sem og þau lög, skyldur og réttindi sem af henni
leiða.
Í 2. kafla frumvarpsins er fjallað um mannréttindi og náttúru. Í skýringum stjórnlagaráðs
kemur fram að ákvæði um mannréttindi hafi verið endurskoðuð og færð framar samanborið
við núgildandi stjórnarskrá. Leitast hafi verið við að tryggja betur rétt borgaranna gagnvart
stjórnvöldum og ákvæði færð til nútímahorfs.
Í frumvarpinu er nýtt almennt ákvæði um takmörkun mannréttinda í stað sértækra
skerðingarheimilda í hinum ýmsu mannréttindaákvæðum eins og er í núgildandi
stjórnarskrá. Ákvæðið heimilar ákveðnar takmarkanir mannréttinda, en setur þeim skýr
mörk. Í mannréttindakaflanum er einnig eftir atvikum að finna sértæk takmörkunarákvæði
sem bæta þá efnislega við inntak almenna skerðingarákvæðisins með strangari skilyrðum
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fyrir skerðingu réttinda eða nánari útfærslur á því með hvaða hætti skerðingar verða
heimilaðar. Með þessu er mætt kröfum Mannréttindasáttmála Evrópu en jafnframt verður
talið að þetta fyrirkomulag nái betur yfir hina raunverulegu réttarstöðu hér á landi en orðalag
núgildandi stjórnarskrár gefur til kynna.
Jafnræðisreglunni hefur verið breytt og hún gerð ítarlegri en í núgildandi stjórnarskrá.
Orðalag ýmissa ákvæða mannréttindakaflans er breytt frá því sem er í núgildandi
stjórnarskrá. Í nýjum ákvæðum er sérstaklega kveðið á um að allir eigi meðfæddan rétt til
lífs og að öllum skuli tryggður réttur til að lifa með reisn.
Í frumvarpi ráðsins er kveðið á um að yfirvöldum beri ætíð að vernda borgarana gegn
mannréttindabrotum, hvort heldur sem brotin eru af völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.
Kveðið er á um að öllum skuli tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi.
Eins og í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um að öllum börnum skuli tryggð í lögum
sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefjist en bætt við ákvæði um að það sem barni sé
fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang þegar teknar séu ákvarðanir í málum sem það varðar.
Einnig er mælt fyrir um að barni skuli tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum
sem það varðar og skuli réttmætt tillit tekið til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og
þroska.
Í samræmi við markmið ráðsins um aukið gegnsæi er í nýju ákvæðið kveðið á um að
allir skuli hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum og að meðferð opinbers valds og
hagsmuna skuli vera gegnsæ og gögnum haldið til haga. Skrá yfir mál og opinber gögn,
uppruna þeirra og innihald, skuli vera öllum aðgengileg eftir því sem nánar er ákveðið í
lögum. Þá er kveðið á um vernd svokallaðra afhjúpenda innan stjórnsýslunnar. Er ákvæðum
frumvarpsins um þessi efni ætlað að stuðla að virkara aðhaldi almennings gagnvart
valdhöfum og hvetja fjölmiðla til að sinna mikilvægu hlutverki sínu í lýðræðislegu
samfélagi. Aðgangur almennings að upplýsingum og frjálsum fjölmiðlum er snar þáttur
mannréttinda og mikilvægur hluti lýðræðis.
Réttur fjölmiðla er nýmæli í frumvarpinu og tjáningarfrelsi er veitt aukin vernd. Mælt er
fyrir um vernd trúnaðarsambands blaðamanna og heimildarmanna og á stjórnvöld lögð sú
skylda að tryggja fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun, gagnsæi eignarhalds og aðstæður að
öðru leyti sem stuðla að frjálsri og upplýstri þjóðfélagsumræðu.. Í sérstöku ákvæði segir að
tryggja skuli með lögum frelsi vísinda, fræða og lista. Í frumvarpi stjórnlagaráðs voru gerðar
nokkrar breytingar á orðalagi ákvæða um trúfrelsi og stöðu þjóðkirkjunnar frá því sem er í
núgildandi stjórnarskrá. Var því ekki kveðið á um stöðu þjóðkirkjunnar heldur einungis að í
lögum mætti kveða á um kirkjuskipan ríkisins. Í kjölfar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu
sem haldin var 20. október 2012 þótti aftur á móti vera tilefni til að fjalla áfram um stöðu
þjóðkirkjunnar í stjórnarskrá. Er því í frumvarpi þessu ákvæði þar sem kveðið er á um stöðu
þjóðkirkjunnar.
Eins og fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs við 2. kafla frumvarpsins taldi ráðið að
ástæða væri til að útfæra efnahagsleg, félagsleg og menningarleg mannréttindi betur, gefa
þeim aukna vigt og ríkara efnislegt inntak. Með þessu vildi ráðið undirstrika þá staðreynd að
mannréttindi snertu nánast alla fleti mannlegrar tilvistar og enn fremur að mannréttindi væru
skilyrði þess að samfélag gæti þrifist í friði, frjálst og með gagnkvæmri virðingu borgaranna.
Er því í frumvarpinu að finna sérstök ákvæði sem fjalla um félagsleg réttindi og rétt til
heilbrigðisþjónustu og menntunar. Í ákvæðunum er ýmist fjallað um réttindi sem ekki er
kveðið á um í núgildandi stjórnarskrá eða það gert með ítarlegri hætti en nú er. Þá er í
viðbótarákvæði við atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar kveðið á um að með lögum skuli
kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða og að öllum skuli tryggður réttur til
sanngjarnra launa. Eins og í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um rétt manna til að semja
um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu.Í frumvarpinu er sérstakt ákvæði þar sem
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fjallað er um rétt útlendinga sem koma til landsins og dveljast hér. Um rétt þeirra skal fjallað
í lögum svo og fyrir hvaða sakir er hægt að vísa þeim úr landi. Þá er einnig kveðið á um að
með lögum skuli kveða á um rétt flóttamanna og hælisleitenda sem geta átt á hættu að sæta
dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu,
til réttlátrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma.
Ákvæði frumvarpsins um skilyrði frelsissviptingar og réttinda þeirra sem sviptir hafa
verið frelsi sínu er lítillega breytt frá núgildandi stjórnarskrá á þann hátt að þau
undantekningartilvik sem réttlætt geta frelsisskerðingar eru talin með tæmandi hætti. Í
frumvarpinu er það nýmæli að kveðið er á um rétt manna til að sæta ekki tvöfaldri saksókn
eða refsingu. Í frumvarpinu er nýtt ákvæði þar sem lagt er bann við að herskylda verði leidd
í lög. Þá er lagt til að í stjórnarskrá verði ákvæði um vernd menningarverðmæta. Meðal fleiri
nýmæla eru ákvæði um náttúru Íslands, umhverfi og auðlindir. Auðlindir sem ekki eru háðar
einkaeignarrétti eru samkvæmt þeim sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Þá er lagt til
nýtt ákvæði þess efnis að stjórnvöldum beri að upplýsa almenning um ástand umhverfis og
náttúru og áhrif framkvæmda þar á. Í stjórnarskrá komi fram að með lögum skuli kveðið á
um vernd dýra gegn illri meðferð og dýrategunda í útrýmingarhættu.
Í 3. kafla frumvarpsins er fjallað um Alþingi. Eins og áður er rakið er í frumvarpinu gengið
út frá að megineinkenni núgildandi stjórnskipulags séu óbreytt. Stjórnarform landsins er
lýðveldi, haldið er í þingræðisskipan og áfram byggt á þrígreiningu ríkisvaldsins.Í
skýringum stjórnlagaráðs er rakið að lögð sé áhersla á að dreifa valdi og auka aðgreiningu
löggjafar- og framkvæmdarvalds. Með frumvarpinu séu gerðar margar breytingar sem muni
hafa í för með sér bætt löggjafarstarf Alþingis. Eftirlits- og fjárstjórnarhlutverk þingsins sé
eflt til muna. Leitast hafi verið við að efla samráð á milli meiri- og minnihluta á þingi, meðal
annars með því að gera kröfu um samþykki aukins meirihluta þingmanna, svo sem við
kosningu forseta Alþingis. Meðal nýmæla má nefna að sérstaklega er kveðið á um í upphafi
kaflans að hlutverk Alþingis sé að fara með löggjafar- og fjárstjórnarvald ríkisins og að það
hafi eftirlit með framkvæmdavaldinu.
Kosningakerfið er tekið til heildarendurskoðunar. Tekið er fram í frumvarpinu að
atkvæði kjósenda alls staðar á landinu skuli vega jafnt. Kveðið er á um að kjósandi geti með
persónukjöri valið frambjóðendur þvert á lista en heimilt sé að mæla fyrir um í lögum að
valið sé einskorðað við kjördæmislista eða landslista sömu samtaka. Kjördæmi skuli vera eitt
til átta. Bann er lagt við því að setja þröskuld fyrir úthlutun þingsæta en hann er 5%
samkvæmt núgildandi lögum. Fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs að markmið
breytinganna sé að efla lýðræði með því að auka bein áhrif kjósenda á val alþingismanna og
að jafna vægi atkvæða. Þá skuli þess gætt að raddir sem flestra landsvæða heyrðust á Alþingi
og stuðlað að því að hlutfall karla og kvenna yrði sem jafnast á þingi.
Í stað þess að Alþingi skeri sjálft úr, hvort þingmenn þess séu löglega kosnir, svo og úr
því hvort þingmaður hafi misst kjörgengi er í frumvarpinu gert ráð fyrir að Alþingi kjósi
landskjörstjórn til þess að úrskurða um gildi forsetakosninga, kosninga til Alþingis svo og
þjóðaratkvæðagreiðslna. Úrskurðum landskjörstjórnar um gildi kosninga megi skjóta til
Hæstaréttar eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum en öðrum úrskurðum til dómstóla
eftir almennum reglum.
Ákvæði núgildandi stjórnarskrár um starfstíma Alþingis er einfaldað og því breytt.
Alþingi mun samkvæmt frumvarpinu geta ákveðið að Alþingi komi saman á öðrum stað en í
Reykjavík en samkvæmt núgildandi stjórnarskrá fer forseti með það hlutverk. Eins og nú
stefnir forseti Íslands saman Alþingi að loknum alþingiskosningum og setur reglulegt
Alþingi ár hvert. Í frumvarpinu er það nýmæli að forseta ber að stefna saman Alþingi berist
um það krafa frá þriðjungi þingmanna, en forseta er það einungis skylt samkvæmt
núgildandi stjórnarskrá sé þess krafist af meiri hluta þingmanna.
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Sérstök hæfisregla er í frumvarpinu um störf þingmanna en samkvæmt henni er
alþingismanni óheimilt að taka þátt í meðferð lagafrumvarps eða tillögu til þingsályktunar
sem varðar sérstaka og verulega hagsmuni hans eða honum nákominna. Þá skal í lögum
kveðið á um skyldu alþingismanna til að veita upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni sína.
Samkvæmt frumvarpinu skal í lögum kveða á um starfsemi stjórnmálasamtaka, svo og um
fjármál frambjóðenda, en upplýsingar um framlög yfir ákveðinni lágmarksupphæð skulu
birtar samkvæmt nánari fyrirmælum í lögum.
Samkvæmt frumvarpinu verða nokkrar breytingar á stöðu forseta Alþingis. Mun forseti
þingsins verða kosinn af 2/3 hlutum þingmanna í stað meiri hluta samkvæmt núgildandi
stjórnarskrá. Sá sem er kjörinn sem forseti Alþingis lætur af almennum þingstörfum og hefur
upp frá því ekki atkvæðisrétt á þinginu. Þá er gert ráð fyrir að forseti Alþingis verði eini
staðgengill forseta Íslands. Ólíkt núgildandi stjórnarskrá er í frumvarpinu kveðið á um tilvist
fastanefnda Alþingis. Heimild Alþingis til að halda þingfund fyrir luktum dyrum er afnumin.
Einungis alþingismenn og ráðherrar munu samkvæmt frumvarpinu hafa heimild til að flytja
frumvörp til laga og tillögur til ályktana, en ráðherrar munu þó einungis hafa heimild hafi
ríkisstjórn áður samþykkt að það skyldi gert. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að heimilt verði
að samþykkja lagafrumvarp eftir minnst tvær umræður á Alþingi sem er breyting frá
núgildandi stjórnarskrá sem kveður á um að ekkert lagafrumvarp megi samþykkja fyrr en
eftir þrjár umræður á Alþingi. Þá er í frumvarpinu sérstakt ákvæði um meðferð
þingsályktunartillagna og annarra þingmála.
Í frumvarpinu er ítarlegar fjallað um staðfestingu forseta Íslands á lögum en í núgildandi
stjórnarskrá. Forsetinn mun samkvæmt frumvarpinu, líkt og nú, geta synjað frumvarpi
staðfestingar en skal það þá borið undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Forseta
er settur viku frestur frestur til að taka ákvörðun um beitingu málskotsréttarins og geri hann
það verður þjóðaratkvæðagreiðslan um frumvarpið að fara fram innan þriggja mánaða, felli
Alþingi ekki sjálft lögin úr gildi innan fimm daga frá synjun forseta.
Ákvæði um birtingu laga er ítarlegra en í núgildandi stjórnarskrá. Í frumvarpinu er hvorki
gert ráð fyrir að forseti né ráðherra hafi heimild til að gefa út bráðabirgðalög.
Samkvæmt frumvarpinu mun Alþingi kjósa fimm menn til fimm ára til að sitja í Lögréttu
en fimmtungur þingmanna mun geta óskað eftir áliti Lögréttu um hvort lagafrumvarp
samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. Stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd þingsins mun kanna hvers kyns athafnir og ákvarðanir ráðherra eða stjórnsýslu
þeirra eftir því sem hún telur efni til eða sé þess krafist af fjórðungi þingmanna. Loks mun
Alþingi, sem fyrr, geta skipað nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er almenning varða.
Ýmis nýmæli eru í frumvarpinu sem tryggja eiga rétt almennings til lýðræðislegrar
þátttöku í ákvörðunum. Samkvæmt frumvarpinu geta tíu af hundraði kjósenda krafist
þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt og tveir af hundraði kjósenda geta lagt
fram þingmál á Alþingi. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að með þessum breytingum
muni Ísland vera meðal þeirra þjóða sem tryggi best rétt almennings til þátttöku í opinberum
ákvörðunum. Beint lýðræði sé þannig aukið til muna.
Heimild þá sem er í núgildandi stjórnarskrá um fjáraukalög er ekki að finna í
frumvarpinu. Þess í stað er kveðið á um að fjármálaráðherra geti inn greiðslu af hendi án
heimildar í fjárlögum í tilteknum tilvikum veiti fjárlaganefnd samþykki sitt. Þá er í
frumvarpinu sérstaklega kveðið á um heimild fjárlaganefndar til að krefja alla þá sem fá
framlög úr ríkissjóði um upplýsingar sem tengjast ráðstöfun þess fjár. Það nýmæli er í
frumvarpinu að stjórnvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar
einkaaðila nema vegna almannahagsmuna.
Í frumvarpinu er lagt til að heimild forsætisráðherra til að rjúfa þing með atbeina forseta
verði afnumin. Þess í stað er gert ráð fyrir að forseti Íslands rjúfi Alþingi að ályktun þess eða
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ef 10 vikur hafa liðið frá því embætti forstætisráðherra varð laust án þess að nýr
forsætisráðherra hafi verið kjörinn. Sérstök ákvæði er að finna í frumvarpinu um núverandi
stofnanir þingsins, þ.e. Ríkisendurskoðun og umboðsmann Alþingis, en þeirra er ekki getið í
núverandi stjórnarskrá.
Í 4. kafla frumvarpsins er fjallað um embætti forseta Íslands. Samkvæmt frumvarpinu
skal forseti Íslands ekki sitja lengur en þrjú kjörtímabil. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur
fram að markmið þessarar takmörkunar, sem ekki er að finna í núgildandi stjórnarskrá, sé
meðal annars að koma í veg fyrir valdþreytu og stöðnun. Í frumvarpinu er kveðið á um að
kosið verði til embættis forseta Íslands með nokkuð öðru sniði en samkvæmt núgildandi
stjórnarskrá. Munu kjósendur raða frambjóðendum í forgangsröð og mun sá sem best
uppfyllir forgangsröðun kjósenda verða rétt kjörinn forseti. Þá er kveðið á annan hátt um
staðgöngu forseta en í stað þess að forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar
fari með forsetavald í sameiningu í forföllum forseta er í frumvarpinu kveðið á um að forseti
Alþingis fari með forsetavald geti forseti Íslands ekki gegnt störfum um sinn.
Töluverðar breytingar eru lagðar til á valdheimildum forseta. Miða þær að því að fækka
tilvikum þar sem atbeini forseta er eingöngu formlegs eðlis. Valdheimildir forseta munu
almennt ekki vera að tillögu ráðherra eftirleiðis. Atbeini forseta að framlagningu
stjórnarfrumvarpa, útgáfu stjórnvaldsfyrirmæla og gerð þjóðréttarsamninga er alveg felldur
niður samkvæmt frumvarpinu. Forseti mun áfram stefna Alþingi saman að loknum
þingkosningum og setja það ár hvert en samkvæmt tillögunni án atbeina ráðherra. Þá breytist
þingrofsheimildin þannig að forseti rýfur ekki lengur þing að tillögu forsætisráðherra heldur
meirihluta Alþingis. Forseti mun áfram staðfesta nýsamþykkt lagafrumvörp en samkvæmt
tillögu frá forseta Alþingis en ekki ráðherra. Þá er lagt til eins og áður segir að ákvæði um
málskotsheimild forseta vegna nýsamþykktra lagafrumvarpa verði ítarlegra en fyrr. Þá er
hlutverki forseta við stjórnarmyndanir lýst mun rækilega en engin ákvæði eru um það í
núgildandi stjórnarskrá. Forseti mun skipa forsætisráðherra eins og nú er en ekki samkvæmt
tillögu hans sjálfs eða forsætisráðherraefnis heldur í kjölfar kosningar á Alþingi. Áfram mun
forseti veita forsætisráðherra lausn en ekki á grundvelli tillögu hans sjálfs. Þá fellur brott
atbeini forseta við skipun eða lausn annarra ráðherra. Í stað formlegs atbeina forseta að
skipan í mikilvæg embætti kemur heimild til að vísa skipun dómara og ríkissaksóknara til
Alþingis og skipa formann hæfnisnefndar sem leggur mat á umsækjendur um önnur
mikilvæg embætti. Þá mun forseti náða menn og veita almenna uppgjöf saka samkvæmt
tillögu ráðherra.
Samkvæmt frumvarpinu ber forseti ábyrgð á stjórnarathöfnum sínum og skal kveðið á
um refsiábyrgð hans í lögum. Ekki er gert ráð fyrir að forseti sitji ásamt ráðherrum í ríkisráði
eins og kveðið er á um í núgildandi stjórnarskrá. Er ríkisráð því lagt niður sem stofnun í
íslenskri stjórnskipun.
Í 5. kafla frumvarpsins er fjallað um ráðherra og ríkisstjórn og eru ákvæði kaflans
ítarlegri en ákvæði núgildandi stjórnarskrár. Samkvæmt frumvarpinu kýs Alþingi sér
forsætisráðherra í kjölfar þingkosninga og með því er tekið upp svokallað jákvætt þingræði.
Komi fram vantrauststillaga á forsætisráðherra þarf henni að fylgja tillaga um eftirmann
hans. Í þessu felst svokallað jákvætt, eða uppbyggjandi vantraust. Forsætisráðherra ákveður
skipan ráðuneyta og tölu ráðherra og skiptir störfum með þeim en ráðherrar skulu ekki vera
fleiri en tíu. Í frumvarpinu er að finna ákvæði þar sem fjallað er um staðgöngu
forsætisráðherra og annarra ráðherra. Sé alþingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr
þingsæti á meðan hann gegnir embættinu og varamaður tekur þingsæti hans. Tekið er fram
að ráðherrar séu æðstu handhafar framkvæmdavalds. Nýmæli er í frumvarpinu um að enginn
geti gegnt sama ráðherraembætti samtals lengur en í átta ár og er til komin af sömu ástæðu
og sambærilegt ákvæði varðandi forseta Íslands.
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Kveðið er á um að ríkisstjórn taki sameiginlega ákvörðun í mikilvægum og
stefnumarkandi málum. Í þessu felst að ríkisstjórn verður fjölskipað stjórnvald við tilteknar
aðstæður. Mælt er fyrir um upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra gagnvart Alþingi,
þingnefndum og þingmönnum.
Í frumvarpinu er sérstakt ákvæði um störf starfsstjórnar en samkvæmt því eru völd
ráðherra í slíkum stjórnum takmörkuð við ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til rækslu starfa
ráðherra. Þá er að finna nýmæli í frumvarpinu þess efnis að árlega skuli ríkisstjórn leggja
skýrslu fyrir Alþingi um störf sín og framkvæmd ályktana þingsins. Jafnframt geti ráðherra
gert grein fyrir málefni sem undir hann heyrir með skýrslu til Alþingis.
Fyrirkomulagi ráðherraábyrgðar er breytt frá því sem nú er. Samkvæmt frumvarpinu mun
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis geta ákveðið, að undangenginni könnun, hvort
hefja skuli rannsókn á meintum embættisbrotum ráðherra. Nefndin skal þá skipa saksóknara
sem annast rannsóknina og ákveður hvort gefa skuli út ákæru á hendur ráðherra.Verði gefin
út ákæra gegn ráðherra sækir saksóknarinn málið fyrir dómi.
Ákvæði um embættisveitingar hafa verið endurskoðuð og stjórnarskrárbundið að hæfni
og málefnaleg sjónarmið skuli ráða við embættisveitingar. Loks er ákvæði um sérstakar
sjálfstæðar ríkisstofnanir. Heimilað er að veita stofnunum sem gegna mikilvægu eftirliti eða
afla upplýsinga sem eru nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi sérstakt sjálfstæði og þar með
talið vernd gegn því að naumur meirihluti þingmanna geti breytt starfsemi þeirra.
Í 6. kafla frumvarpsins er fjallað um dómstóla. Ákvæði um dómstóla hafa verið
endurskoðuð frá núgildandi stjórnarskrá. Í sérstöku ákvæði er tekið fram að sjálfstæði
dómstóla skuli tryggt með lögum. Þá er ákvæði um lögsögu um dómstóla ítarlegra en í
núgildandi stjórnarskrá. Tekið er fram að dómstólar skeri endanlega úr um réttindi og
skyldur að einkarétti, svo og sök um refsiverða háttsemi og ákveði viðurlög við henni. Þá er
kveðið á um dómstólar skeri úr um stjórnskipulegt gildi laga að því marki sem á það reynir í
dómsmáli. Tekið er fram að Hæstiréttur Íslands sé æðsti dómstóll ríkisins og að hann hafi
vald til að leysa endanlega úr öllum málum sem lögð séu fyrir dómstóla. Þó sé heimilt að
ákveða með lögum að sérstakur dómstóll leysi endanlega úr ágreiningi um kjarasamninga og
lögmæti vinnustöðvana. Afnumin er heimild til að veita hæstaréttardómurum sem orðnir eru
fullra 65 ára gamlir, lausn frá embætti gegn því að þeir missi ekki neins af launum sínum. Í
frumvarpinu er nýtt ákvæði um skipan ákæruvalds og stöðu ríkissaksóknara.
Í 7. kafla frumvarpsins er fjallað um sveitarfélög. Þar er nýmæli að tekið er fram að
sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum. Áhersla
er lögð á aukna sjálfstjórn sveitarfélaga og kveðið á um svokallaða nálægðarreglu. Í henni
felst að þeir þættir opinberrar þjónustu sem þykja best fyrir komið í héraði skuli vera á hendi
sveitarfélaga eða samtaka í umboði þeirra. Loks skal haft samráð við sveitarstjórnir og
samtök þeirra við undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga. Kveðið er á
um að sveitarfélögum skuli vera stjórnað af sveitarstjórnum sem starfi í umboði íbúa sem
séu kjörnar í almennum, leynilegum kosningum. Þá skuli íbúar sveitarfélaga eiga þess kost
að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélags.
Í 8. kafla er fjallað um utanríkismál. Þar er kveðið á um meðferð utanríkismála með
skýrari hætti en áður. Tekið er fram að ráðherrum sé skylt að veita utanríkismálanefnd
Alþingis upplýsingar um utanríkis- og varnarmál. Ráðherra skuli hafa samráð við nefndina
áður en ákvörðun sé tekin um mikilvæg utanríkismál. Þá skuli ákvörðun um stuðning við
aðgerðir sem fela í sér beitingu vopnavalds, aðrar en þær sem Ísland er skuldbundið af
samkvæmt þjóðarétti, háð samþykki Alþingis. Í samræmi við breytingar á verksviði ráðherra
og forseta er kveðið á um að ráðherra geri þjóðréttarsamninga fyrir hönd Íslands.
Frumvarpið felur í sér heimild til framsals ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana sem Ísland á
aðild að í þágu friðar og efnahagssamvinnu, en þó ávallt með afturkræfum hætti. Samþykki
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Alþingi fullgildingu slíks samnings skal ákvörðunin borin undir bindandi
þjóðaratkvæðagreiðslu, til samþykktar eða synjunar. Í sérstöku ákvæði er kveðið á um að
öllum handhöfum ríkisvalds sé skylt að virða mannréttindareglur sem bindandi eru fyrir
ríkið að þjóðarétti og tryggja framkvæmd þeirra og virkni eftir því sem samræmist hlutverki
þeirra að lögum og valdmörkum. Þá er Alþingi heimilað að lögfesta alþjóðlega
mannréttindasáttmála og umhverfissamninga og ganga þeir þá framar almennum lögum.
Í 9. kafla eru ákvæði um stjórnarskrárbreytingar og og gildistöku frumvarpsins sem nýrra
stjórnarskipunarlaga. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að annað fyrirkomulag verði framvegis á
stjórnarskrárbreytingum. Samþykki Alþingi breytingar á nýrri stjórnarskrá skuli rjúfa
Alþingi og stofna til almennra þingkosninga. Samþykki Alþingi frumvarpið óbreytt skuli
það borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.
Forseti skuli síðan staðfesta frumvarpið.
Athugasemdir við einstaka kafla og greinar frumvarpsins.
Um I. kafla.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í þessum kafla er fjallað um þær grundvallarreglur sem íslenskt stjórnskipulag
byggir á. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á megineinkennum núgildandi
stjórnarskrár. Stjórnarform landsins er lýðveldi, haldið er í þingræðisskipan og
áfram byggt á þrígreiningu ríkisvaldsins. Til viðbótar við framangreint er hér að
finna ákvæði sem að hluta til eru ný og fjalla um yfirráðasvæði ríkisins,
ríkisborgararétt og skyldur stjórnvalda sem og borgara.“
Í skýringum stjórnlagaráðs segir að Ísland sé lýðveldi. Í því felist almennt séð að
þjóðhöfðingi sé kosinn af almenningi og kjörið þjóðþing fari með löggjafarvald eða sé
a.m.k. aðalhandhafi þess. Því er við að bæta að í mörgum lýðveldum er forseti kjörinn af
þinginu. Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Talsverðar umræður urðu í Stjórnlagaráði um stöðu forseta Íslands, nánar tiltekið
hvort auka ætti völd hans frá því sem nú er eða skilgreina hlutverk hans einkum sem
verndara menningar. Um þetta er fjallað nánar í almennum athugasemdum við V.
kafla um forseta Íslands og vísast þangað.
Þingræði er meðal megineinkenna á íslenskri stjórnskipun. Í því hugtaki felst að þeir
einir geti setið í ríkisstjórn sem meirihluti þjóðþingsins vill styðja eða a.m.k. þola í
embætti. Hér á landi helgast þingræði fyrst og fremst af stjórnskipunarvenju enda
þótt það eigi sér stoð í því orðalagi 1. gr. stjórnarskrárinnar að Ísland sé lýðveldi
með „þingbundinni stjóm“ Þingræði veldur óumflýjanlega nokkurri samþættingu
milli framkvæmdar- og löggjafarvalds, m.a. er fremur leitast við að skapa samstöðu
en togstreitu milli þessara tveggja valdhafa. Jafnframt er ábyrgð valdhafa á köflum
óljós vegna óskýrra valdmarka auk þess sem framkvæmdarvald hefur eflst á kostnað
löggjafarvalds.
Talsvert var rætt í Stjórnlagaráði um hvort afnema ætti þingræðisfyrirkomulagið og
taka upp svokallað forsetaræði eða forsetaþingræði þar sem oddviti
framkvæmdarvaldsins er kosinn beint. Flest Evrópuríki eru nú þingræðisríki, en
Frakkland er undantekning með svokallað forsetaþingræði (e. semi-presidential
government).
Niðurstaða Stjórnlagaráðs var sú að festa þingræðisregluna í sessi. Í 1. gr. þessa
kafla er hún stjómarskrárbundin með orðunum „Ísland er lýðveldi með
þingræðisstjórn“.
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Í núgildandi stjórnarskrá er greint á milli þriggja þátta ríkisvalds, í samræmi við
kenningar franska stjórnspekingsins Montesquieu. Innan Stjórnlagaráðs var rætt um
að samfélagið hafi þróast mjög mikið frá hans dögum og fjölmiðlar um árabil verið
nefndir fjórða valdið, auk þess sem fjármagni fylgi einnig óneitanlegt vald. Í
frumvarpi Stjórnlagaráðs er áfram byggt á þrígreiningu ríkisvaldsins en áhersla lögð
á valddreifingu almennt.“
Um 1. gr.
Um breytt ákvæði 1. gr. núgildandi stjórnarskrár er að ræða og segir svo um ákvæðið í
skýringum stjórnlagaráðs:
„Í ákvæðinu er orðalagsbreyting frá núverandi ákvæði, „þingbundinni stjórn“ verður
nú þingræðisstjórn. Orðin „þingbundin stjórn“ koma fyrst inn í stjórnarskrá árið
1920, en talið er að orðalagið veiti þingræðisreglunni ákveðna stoð. Stjórnlagaráð
taldi hins vegar rétt að orða þingræðisskipulagið skýrt í stjórnarskrá, enda eitt af
megineinkennum íslenskrar stjórnskipunar.
Í stjórnarskrám Norðurlandanna er þingræðið orðað berum orðum, ýmist með þeim
hætti að þingræðishefðin er orðuð neikvætt eða jákvætt. Reglan um neikvæða
þingræðishefð birtist einkum í lýsingu á vantrausti, þ.e. að enginn ráðherra geti setið
í embætti eftir að þingið hefur lýst vantrausti á hann. Slík skipan er m.a. í Danmörku
og Noregi. Í þeim ríkjum er byggja á jákvæðri þingræðishefð er gerð krafa um að
ríkisstjórn þurfi að afla sér formlegrar traustsyfirlýsingar frá þinginu. Iðulega kýs
þingið forsætisráðherra beinni kosningu í þeim ríkjum, svo sem í Svíþjóð og
Finnlandi. Í frumvarpi þessu er tekin upp jákvæð þingræðisregla svo sem nánar er
lýst í kafla um ráðherra og ríkisstjórn, einkum athugasemdum við 90. gr. um
stjórnarmyndun.
Í dönsku stjórnarskránni var þingræðið skýrt árið 1953. Sambærileg breyting var
hins vegar aldrei gerð á þeirri íslensku. Þingræðisreglan kemur nú fram í 1. mgr. 15.
gr. dönsku stjórnarskrárinnar (lausleg þýðing): „Enginn ráðherra getur setið áfram í
embætti eftir að Þjóðþingið hefur vottað honum vantraust.“
Þingræðisregluna er að finna í 2. mgr. 3. gr. finnsku stjórnarskrárinnar þar sem sagt
er að ráðherrar verði að njóta trausts þingsins. Í 2. mgr. 1. gr. sænsku
stjórnarskrárinnar, Regeringsformen, er sagt að stjórnskipanin sé byggð á þingræði
og fulltrúakjöri. Í báðum þessum ríkjum birtist þingræðið á jákvæðan hátt þar sem
forsætisráðherra er kjörinn beinni kosningu af þingmönnum í kjölfar kosninga.
Þingræði var tekið upp berum orðum í 15. gr. stjórnarskrár Noregs árið 2007, en hún
er orðuð neikvætt sem útfærsla á vantrausti. Samkvæmt ákvæðinu hvílir skylda á
hverjum ráðherra að biðjast lausnar ef vantraust er samþykkt á hann eða
ríkisstjórnina í heild sinni. Slíka lausnarbeiðni verður konungur að samþykkja.
Kveðið er á um að starfsstjórn megi halda áfram nauðsynlegum störfum.
Ákvæðið endurspeglar það stjórnarform og stjórnskipulag sem Ísland býr við. Á
Íslandi er lýðveldi og þingræði en í hugtakinu felst sú regla að þeir einir geti setið í
ríkisstjórn sem meirihluti þjóðþingsins vill styðja eða a.m.k. þola í embætti.“
Um 2. gr.
Um breytt ákvæði núgildandi 2. gr. stjórnarskrárinnar er að ræða. Því er slegið föstu að
allt ríkisvald spretti frá þjóðinni og beiti hún því valdi annað hvort beint, það er í kosningum
og þjóðaratkvæðagreiðslum, eða fyrir milligöngu þeirra handhafa ríkisvalds sem sækja stoð í
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stjórnarskrána. Þá er gerð sú breyting miðað við núgildandi stjórnarskrá að tekið er fram að
forseti fari einvörðungu með framkvæmdarvald en ekki löggjafarvald ásamt Alþingi. Um
ákvæðið segir m.a. í skýringum stjórnlagaráðs:
„Alþingi fer með löggjafarvald, forseti Íslands, ráðherra og ríkisstjórn og önnur
stjórnvöld fara með framkvæmdarvaldið. Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara
með dómsvaldið.
Samkvæmt núverandi stjórnskipan fara Alþingi og forseti Íslands saman með
löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið og dómendur
með dómsvaldið sbr. 2. gr. Í fyrri tillögu stjórnlaganefndar er ákvæðinu breytt á þá
leið að Alþingi fari eitt með löggjafarvaldið, en forseti Íslands, ráðherrar og önnur
stjórnvöld fari með framkvæmdarvaldið. Þá er þingræðisreglan áréttuð. Í stað
orðsins „dómenda“ kemur: „Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með
dómsvaldið.“ Í öðrum valkosti stjórnlaganefndar stendur ákvæðið óbreytt.
Eitt af markmiðum Stjórnlagaráðs er að greina sem best á milli valdþátta ríkisins og
skýra hlutverkaskiptingu valdhafa svo ljóst sé hver fari raunverulega með vald og
beri á því ábyrgð. Talsverð áhersla hefur því verið lögð á að yfirfara og skýra óljóst
hlutverk og orðalag. Í núgildandi stjórnarskrá er forseti sagður fara með vald sem í
reynd er hjá ráðherrum og Alþingi. Í samræmi við markmið Stjórnlagaráðs um
skýrleika og gegnsæi var ekki talið rétt að viðhalda þeirri skipan. Frekari
athugasemdir um þetta má finna í köflum um forseta Íslands og ráðherra og
ríkisstjórn.
Óumdeilt er að Alþingi fer í reynd með löggjafarvaldið og ríkisstjórn ber alla
meginábyrgð á stjórnarathöfnum. Stjórnlagaráð tekur undir með tillögu
stjórnlaganefndar að því leyti að ekki er talin ástæða til að forseti Íslands sé sagður
fara með löggjafarvaldið ásamt Alþingi. Í tillögu stjórnlaganefndar er þó áskilinn
atbeini forseta að framlagningu stjórnarfrumvarpa. Samkvæmt frumvarpi þessu
fellur sá atbeini niður enda ganga frumvörp beint frá ríkisstjórn til Alþingis. Ætti þá
enn síður að vera ástæða til að nefna forsetann sem handhafa löggjafarvalds, enda
hefur því sjaldan verið borið við nú á dögum að aðkoma forseta í framlagningu
stjórnarfrumvarpa sé þáttur í löggjafarvaldi. Þá má nefna að forseta er heimilt að
synja lögum staðfestingar og vísa þeim þar með til þjóðaratkvæðis, en sú ákvörðun
frestar ekki gildistöku þeirra. Margir fræðimenn hafa skilgreint þá aðgerð sem hluta
af löggjafarvaldinu en sú skoðun er fyrst og fremst hugmyndafræðileg ádeila og er
engan veginn einhlít. Talsvert var rætt innan Stjórnlagaráðs hvort hrófla ætti við
skilgreiningu 2. gr. eður ei. Að lokum var það niðurstaða ráðsins að hlutverki
forsetans við staðfestingu laga væri réttar lýst sem hlutverki öryggisventils eða
umboðsmanns þjóðarinnar, og þá sem handhafa framkvæmdarvalds fremur en sem
virks handhafa löggjafarvalds.
Þessu til stuðnings má nefna að sjaldgæft er að þjóðhöfðingi sé nefndur sem
handhafi löggjafarvalds í erlendum stjórnarskrám. Í stjórnskipulagi þeirra
lýðveldisríkja sem við berum okkur gjarnan saman við er löggjafarvaldið aðeins á
hendi þjóðþingsins á meðan stjórnskipulegt hlutverk þjóðkjörins forseta er bundið
við stöðu hans sem æðsta handhafa framkvæmdarvaldsins. Engu að síður er
sameiginlegt með skipulagi þessara ríkja að aðkoma forseta er nauðsynleg til að
veita lögum gildi. Í slíkum tilfellum væri aðgerð þjóðhöfðingjans skilgreind sem
framkvæmdarvaldsathöfn og oftar en ekki er vald þetta ekki persónulegt, heldur þarf
atbeina ráðherra eða ríkisstjórnar eins og gildir iðulega með stjórnarathafnir. Forseti
Íslands hefur skv. frumvarpi þessu ekkert slíkt hlutverk.
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Í reynd er erfitt að finna efnisleg rök fyrir stjórnskipulegri stöðu forsetans í
löggjafarvaldinu en hér þarf að skoða 2. gr. núgildandi stjórnarskrár í sögulegu
samhengi, t.d. nefnir finnska stjórnarskráin að forseti hafi framkvæmdarvald ásamt
ríkisstjórn en hann er ekki nefndur sem handhafi löggjafarvalds. Hefur þó finnski
forsetinn heimild til að vísa samþykktum lögum aftur til baka til finnska þingsins.
Fjölmargar aðrar þjóðir má nefna í þessu sambandi.
Að framantöldu virtu telur Stjórnlagaráð að ákvæði í frumvarpi þessu um að forseti
fari með löggjafarvald gæti talist beinlínis villandi. Í samræmi við markmið
Stjórnlagaráðs um skýra ábyrgð og hlutverkaskiptingu og í takt við heildarmynd
stjórnskipulagsins sem sett er fram í frumvarpi þessu leiðir rökbundin nauðsyn til
þess að öll verkefni forseta séu skilgreind sem framkvæmdarvaldsathafnir.
Í 2. mgr. er því forseti Íslands áfram talinn til handhafa framkvæmdarvalds, ásamt
ráðherrum og ríkisstjórn sem fara með stjórnarathafnir.
Athugasemdir bárust um að nægja myndi að tiltaka ráðherra í þessu ákvæði og að
ekki þyrfti að nefna ríkisstjórn sérstaklega. Í ljósi þess að hún mun í mikilvægum
eða stefnumarkandi málum taka sameiginlegar ákvarðanir sem fjölskipað stjórnvald
þótti rétt að taka hvort tveggja fram.
Í Stjórnlagaráði var rætt um að tilgreina einnig fjárstjórnarvaldið sérstaklega, enda
felst fjárstjórnarvaldið ekki að öllu leyti í löggjafarvaldinu. Einnig var rætt hvort
telja ætti sveitarfélög sérstaklega til handhafa framkvæmdarvalds eins og t.d. er í
sænsku stjórnarskránni. Fallið var frá þessu enda eru nefnd hlutverk ekki eins
veigamikil varðandi þrígreiningu ríkisvalds og hlutverk Alþingis, ríkisstjórnar,
dómara og forseta, auk þess sem þau eru skýrt tilgreind í alþingiskaflanum og
sveitarstjórnarkaflanum.“
Um 3. gr.
Um ákvæðið segir í skýringum sjórnlagarráðs:
„Um nýmæli er að ræða en í ákvæðinu er lýst afmörkun íslensks yfirráðasvæðis.
Með því verður óheimilt að skipta ríkinu upp eins og t.a.m. er gert í sambandsríkjum
á borð við Bandaríkin, Þýskaland og Spán. Greinin er samhljóða tillögu
stjórnlaganefndar.
Orðalagið um mörk landhelgi, lofthelgi og efnahagslögsögu ber einnig að skilja í
samræmi við þróun hafréttar á síðari hluta 20. aldar, einkum með tilkomu
hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1982, og felur m.a. í sér yfirráð
yfir innsævi og landgrunni. Hér er því um að ræða þau svæði þar sem strandríki
hefur fullveldi, fullveldisréttindi og/eða lögsögu samkvæmt hafréttarsamningi.
Tekið er undir þau rök stjórnlaganefndar að rétt þyki að taka fram í stjórnarskrá að
landið sé eitt og óskipt. Í því felst að landinu verður ekki skipt í fleiri ríki eða hluti
þess skilinn frá íslenska ríkinu nema með stjórnarskrárbreytingu.“
Um 4. gr.
Í 4. gr. frumvarps þessa er fjallað um ríkisborgararéttindi sem nú er kveðið á um í 66.
gr. stjórnarskrárinnar. Markmið greinarinnar er að kveða á um helstu meginreglur varðandi
ríkisborgarétt, þ.e. að menn öðlist íslenskt ríkisfang vegna þess að foreldri hafi íslenskt
ríkisfang, að ríkisborgararétt megi veita að öðru leyti með lögum, að engan megi svipta
ríkisborgararétti nema hann hafi öðlast ríkisborgararétt í öðru ríki og að ríkisborgara hér á
landi sé frjálst að koma til landsins og að honum verði ekki vísað úr landi. Ákvæðið er
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nokkuð breytt frá 66. gr. stjórnarskrárinnar og færist síðari helmingur þess ákvæðis yfir í
nýtt ákvæði um dvalarrétt og ferðafrelsi í 26. gr. frumvarpsins. Lögð er til sú breyting frá
tillögum stjórnlagaráðs að 2. málsl. 3. mgr. færist í 3. mgr. 26. gr. vegna efnislegs samhengis
við það ákvæði. Þá er ákvæði 1. málsl. 1. mgr. nýmæli. Þar kemur fram sú meginregla að
þeir öðlist rétt til íslensks ríkisfangs sem eiga foreldri með íslenskt ríkisfang. Tillaga
stjórnlagaráðs í þessu efni er þó umorðuð til þess að efni hennar verði ekki rýmra en ætla má
að til hafi staðið. Í 2. mgr. er kveðið á um að engan megi svipta íslenskum ríkisborgararétti,
en þó megi með lögum ákveða að hann missi þann rétt ef hann með samþykki sínu öðlast
eða á ríkisfang í öðru ríki. Um breytingu er að ræða frá tillögu stjórnlagaráðs sem gerði ráð
fyrir fortakslausu banni við því að menn myndu missa íslenskan ríkisborgararétt, en ákvæðið
er hins vegar samsvarandi 1. mgr. 66. gr. núgildandi stjórnarskrár þó með þeirri viðbót að
einnig verði unnt að ákvarða með lögum um missi ríkisfangs ef maður er þá þegar með
ríkisfang í öðru ríki, sbr. 12. gr. laga nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt. Í 3. mgr. er
óbreytt ákvæði frá núgildandi 1. málsl. 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir m.a. að kveðið væri á um það í 1. mgr. hvernig menn
öðluðust íslenskan ríkisborgararétt. Þá kemur fram að ekki hafi verið ætlun stjórnlagaráðs að
breyta efnislegri merkingu ákvæðisins að öðru leyti en því að breytt orðalag sneiði hjá því að
flokka erlenda ríkisborgara af íslenskum uppruna sem útlendinga.
Nauðsynlegt er að leggja til að ákvæðið taki þeim breytingum frá tillögum stjórnlagaráðs
að tekið verði fram að þeir sem við fæðingu eigi foreldra með íslenskt ríkisfang öðlist rétt til
íslensks ríkisfangs eftir nánari ákvæðum þar um í lögum. Mikilvægt er að árétta að
stjórnarskrárákvæðið sjálft veitir ekki ríkisborgararéttinn heldur rétt til hans sem síðan er
ákveðinn með lögum þar sem nánar eru útfærður reglur um hvernig menn öðlist
ríkisborgararétt, en þær eru í lögum um íslenskan ríkisborgararétt nokkuð margvíslegar. Ekki
verður séð af skýringum stjórnlagaráðs að ætlun ráðsins hafi verið að breyta gildandi rétti að
verulegu leyti og því nauðsynlegt að kveða sérstaklega á um það að nánari reglur verði settar
í lögum enda geta aðstæður verið margvíslegar og ekki mögulegt að útfæra allar reglur um
veitingu ríkisborgararéttar í stjórnarskrá. Breytingin frá tillögu stjórnlagaráðs er nauðsynleg
þar sem telja má að fortakslaust orðalag tillögunnar kunni að skapa vanda við túlkun á því
hverjir eigi rétt til íslensks ríkisfangs þar sem það gefur tilefni til að ætla að mun fleiri
myndu öðlast rétt til íslensks ríkisfangs en ætlun stjórnlagaráðs stóð til, og að ákvæðið kunni
að binda hendur löggjafans um of. Þá verður að telja óheppilegt að tiltaka með jafn
afdráttarlausum hætti einn af fleiri möguleikum til að öðlast rétt til ríkisborgararéttar í
stjórnarskrá. Þá sagði einnig í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ekki er talið rétt að kveða einnig á um að öll börn sem fæðast í landinu fái
sjálfkrafa íslenskan ríkisborgararétt eins og tíðkast t.d. í Bandaríkjunum. Ekki þykir
heldur rétt að kveða á um að allir sem eigi íslenska foreldra fái íslenskan
ríkisborgararétt. Slík útvíkkun getur leitt til mikillar fjölgunar íslenskra ríkisborgara,
einkum á erlendri grundu.“
A f tilvitnuðum orðum má ráða að ætlunin hafi verið að ákvæðið næði yfir þá sem við
fæðingu eiga foreldri með íslenskt ríkisfang. Þá sagði einnig í skýringum stjórnlagaráðs:
„Börn erlendra ríkisborgara af íslenskum uppruna öðlast með öðrum orðum ekki
sjálfkrafa íslenskan ríkisborgararétt samkvæmt greininni. Staðnæmst er við að veita
þeim rétt til ríkisborgararéttar sem eiga foreldra með íslenskt ríkisfang og þykir það
eðlileg niðurstaða í samræmi við núgildandi lög.
Nánari útfærslu á þessu ákvæði er vænst í lögum. Hægt er að sækja um íslenskan
ríkisborgararétt og er reglum þar að lútandi skipað með almennum lögum. Breytt
orðalag 4. gr. kveður á um að ríkisborgararéttur verði að öðru leyti veittur
samkvæmt lögum en í núgildandi stjórnarskrá segir að útlendingi verði aðeins
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veittur íslenskur ríkisborgararéttur samkvæmt lögum. Ekki er ætlunin að breyta
efnislegri merkingu ákvæðisins að öðru leyti en því að nýtt orðalag sneiðir hjá því
að flokka erlenda borgara af íslenskum uppruna sem útlendinga.
Við breytingar á þessu ákvæði 1995 var tekið fram að veiting ríkisborgararéttar
skyldi vera „samkvæmt“ lögum en ekki „með“ lögum. Hér er haldið í það orðalag
svo tryggt sé að almenn lög skuli gilda um veitingu ríkisborgararéttar frekar en að
ríkisborgararétt skuli veita hverjum og einum með sérstökum lögum hverju sinni.“
Fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs að til álita hafi komið hvort afnema ætti heimild
Alþingis til að veita ríkisborgararétt með lögum, svo sem tíðkast hafi undir lok hvers þings,
en ekki hafi þótt rétt að leggja til slíka breytingu.
Í 1. málsl. 2. mgr. kemur fram að engan megi svipta íslenskum ríkisborgararétti og í 2.
málsl að með lögum megi ákveða að maður missi þann rétt ef hann hefur með samþykki sínu
öðlast eða eigi ríkisfang í öðru ríki. Er ákvæðið samhljóða núgildandi 1. mgr. 66. gr.
stjórnarskrárinnar og sætir því sömu skýringu og verið hefur þó með þeirri viðbót að einnig
verði unnt að ákvarða með lögum um missi ríkisfangs ef maður er þá þegar með ríkisfang í
öðru ríki, sbr. 12. gr. laga nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt .
Í skýringum stjórnlagaráðs var svofelld umjöllun um ástæður þess að 2. málsl.
ákvæðisins yrði felldur brott:
„Þessu til áréttingar er fellt brott úr núgildandi stjórnarskrá svofellt ákvæði: „Með
lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef hann öðlast með samþykki sínu
ríkisfang í öðru ríki.“ Þessari breytingu er ætlað að tryggja íslenskum ríkisborgurum
réttinn til að halda sínu íslenska ríkisfangi þótt þeir öðlist einnig ríkisborgararétt í
öðru landi. Þetta þykir Stjórnlagaráði vera eðlileg skipan í litlu landi sem þarf á öllu
sínu fólki að halda. Enn fremur á þessi skipan sér fyrirmyndir í ýmsum nýjum
stjórnarskrám, t.d. stjórnarskrá Keníu frá 2010. Hér er því gert ráð fyrir því að
Íslendingum með tvöfalt eða margfalt ríkisfang fjölgi með tímanum.“
Nauðsynlegt er að ákvæðið sem stjórnlagaráð lagði til að fellt yrði brott verði áfram í
stjórnarskrá, og er það einnig í samræmi við tillögur stjórnlaganefndar. Verði ákvæðið fellt
brott er útilokað fyrir íslenska ríkisborgara að óska eftir ríkisfangi í ríkjum sem gera það að
skilyrði að maður afsali sér fyrra ríkisfangi við það að vera veittur nýr ríkisborgararéttur.
Sem dæmi um slík lönd má nefna Danmörk og Noreg. Þá gæti það einnig leitt til þess að
íslenskir ríkisborgarar sem nú hafa tvöfalt ríkisfang geti ekki sinnt ýmissi opinberri þjónustu
í öðrum ríkjum, sem þeir hafa einnig ríkisborgararétt í, því í sumum tilvikum er ekki heimilt
að sinna þeirri þjónustu með tvöfalt ríkisfang. Telja verður það eðlilegt að íslenskir
ríkisborgarar geti óskað eftir því að vera leystir undan íslensku ríkisfangi til þess að öðlast
nýtt ríkisfang í öðru ríki. Árétta ber að tilvist þessa ákvæðis hefur á engan hátt áhrif á rétt
íslenskra ríkisborgara til að halda íslensku ríkisfangi þótt þeir öðlist einnig ríkisfang í öðru
landi, enda er ekki kveðið á um það að íslenskur ríkisborgari skuli missa íslenskt ríkisfang
við það að öðlast ríkisfang í öðru ríki. Það fer að öllu leyti eftir lögum þess ríkis hvort
mögulegt sé fyrir menn að hafa tvöfalt ríkisfang. Þá hefur bann 1. málsl. við því að menn
verði sviptir ríkisborgararétti verið túlkað þannig að það eigi ekki við 2. málsl. enda felst í
sviptingu hvers kyns réttinda að það er gert gegn vilja þess sem þeirra nýtur. Hér er það
skilyrði fyrir því að maður missi íslenskan ríkisborgararétt að hann veiti samþykki sitt fyrir
því. Í lögum er útfærsla þessa á þann veg að maður sækir um það sérstaklega að vera leystur
undan ríkisborgararétti.
Um 5. gr.
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Um nýtt ákvæði er að ræða.
Markmið þess er að kveða á um gildissvið
stjórnarskrárinnar, þ.m.t. skyldur almennings samkvæmt henni, og hefur titli ákvæðisins
verið breytt til samræmis við það. Ákvæði 2. mgr. hefur við lagatæknilega skoðun verið
breytt frá tillögu stjórnlagaráðs á þann hátt að í stað þess að kveða með almennum hætti á
um að allir skuli virða stjórnarskrána sem og þau lög, skyldur og réttindi sem af henni leiða,
er nú fjallað sérstaklega um skylduna til að virða réttindi skv. II. kafla í sérstökum málslið.
Ákvæðið er nátengt 9. gr. um vernd réttinda.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Með greininni er sú krafa gerð á stjórnvöld að þau tryggi að allir sem stjórnarskráin
nær til fái notið þeirra réttinda og þess frelsis sem stjórnarskráin setur fram. Að auki
er gerð krafa á almenning, bæði einstaklinga og lögaðila, að þeir virði lög sem
byggja á stjórnarskránni, þær skyldur sem hún skapar þeim, og þau réttindi sem allir
njóta vegna hennar“
Þá er frá því greint að við samningu ákvæðisins hafi verið litið til draga að færeysku
stjórnarskránni. Einnig má finna ákveðnar hliðstæður úr erlendum stjórnarskrám, sbr.
einkum 8. gr. stjórnarskrár Suður-Afríku.
Um tilurð ákvæðisins segir ennfremur í
skýringum stjórnlagaráðs:
„Í vinnu Stjórnlagaráðs var mikil áhersla lögð á að tryggja réttindi almennings
gagnvart hinu opinbera, en með þessari grein er ætlunin að tryggja einnig að til
verði skyldur sem hverjum og einum ber að rækja í samfélaginu og þá einkum að
virða lög og réttindi annarra.“
Í 1. mgr. er því lýst yfir að stjórnvöldum beri að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda
og þess frelsis sem í stjórnarskráni felast. Er þar einkum vísað til II. kafla um mannréttindi,
en ákvæðið á einnig við í öðrum tilvikum þegar ákveðin réttindi verða leidd af ákvæðum
frumvarpsins, s.s. í 4. gr. um ríkisborgararétt, 65. og 66. gr um málskot kjósenda til
þjóðarinnar og þingmál að frumkvæði kjósenda og 71. gr. um skatta. Um 1. mgr. segir nánar
tiltekið í skýringum stjórnlagaráðs:
„Í 1. gr. mannréttindasáttmála Evrópu segir: „Samningsaðilar skulu tryggja hverjum
þeim,sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi sem skilgreind
eru í I. kafla þessa samnings.“ Ákvæðið sækir fyrirmynd til þessarar greinar, tengir
við alþjóðlegar skuldbindingar og setur þessa skyldu samningsins, sem hefur verið
lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994, í stjórnarskrá lýðveldisins. Ber því að
túlka ákvæðið til samræmis við inntak 1. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.“
Til áréttingar má bæta því við að í því felst að gildissvið réttindaákvæða
stjórnarskrárinnar að landsrétti samsvarar þá skuldbindingum ríkisins að þjóðarétti í
mannréttindamálum. Nær gildissviðið því almennt séð til allra þeirra sem eru staddir á
yfirráðasvæði, eða undir virkum yfirráðum íslenska ríkisins. Er réttarverndin því í sjálfu sér
ekki bundin við ríkisborgararétt, gilt dvalarleyfi eða önnur sambærileg skilyrði, nema að því
leyti sem slík skilyrði verða leidd af stjórnarskráni sjálfri, sbr. takmörkun á gildissviði 65.
og. 66. gr við „kjósendur“ Í frumvarpi þessu er einnig kveðið á um að ýmis réttindi beri að
tryggja með almennum lögum, einkum þau sem tilheyra flokki efnahagslegra, félagslegra og
menningarlegra réttinda. Ákvæði 1. mgr. 5. gr. kemur því ekki í veg fyrir að þegar kemur að
lagalegri útfærslu slíkra réttinda umfram lágmarkskjarna þeirra sé heimilt að setja ýmis
málefnaleg skilyrði fyrir réttarverndinni, s.s. um lengd atvinnuþátttöku, búsetu o.þ.h. Í því
orðalagi að tryggja beri „öllum“ þau réttindi sem í stjórnarskráni felst að vernd hennar nær
til alls almennings, en með því hugtaki er bæði átt við einstaklinga og einkaréttarlega
lögaðila í frumvarpi þessu. Réttarvernd lögaðila er þó ávallt bundin við það að um sé að
ræða efnisréttindi sem ná til lögaðila efni sínu samkvæmt. Þannig geta lögaðilar t.d. notið
verndar eignarréttar skv. 13. gr., tjáningar- og upplýsingafrelsis skv. 14. gr. og réttar til
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aðgangs að dómstólum skv. 28. gr., en ekki réttar til lífs skv. 7. gr. eða verndar gegn ofbeldi
og pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu í 10. og 29.
gr.
Í 1. ml. 2. mgr. er kveðið á um að allir skuli virða stjórnarskrána og þau lög sem af henni
leiða. Er þar bæði vísað til opinberra aðila, einstaklinga sem fara með opinbert vald, annarra
einstaklinga og einkaréttarlegra lögaðila. Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs lagði ráðið
mikla áherslu á réttindi almennings, en jafnframt á aukin völd m.a. með ákvæðum 65. og
66. gr. frumvarpsins. Fram kemur einnig að í starfi ráðsins hafi verið lögð mikil áhersla á að
tryggt væri að völd og ábyrgð færu saman. Því áréttar Stjórnlagaráð að greinin þyki
nauðsynlegt til að tryggja að stjórnarskráin skapi þeim sem hún tekur til ekki einungis rétt
heldur einnig skyldur til að virða stjórnarskrá, lög og réttindi annarra.
Í Stjórnlagaráði var rætt hvort frekar ætti að staðsetja ákvæðið í mannréttindakaflanum
um vernd réttinda þar sem fjallað er um þann þátt svokallaðra óbeinna einkaréttaráhrifa sem
felur það í sér að ríkið sé ábyrgt fyrir því að hafa ekki tryggt með lögum eða öðrum
aðgerðum að einkaaðilar geti ekki brotið mannréttindi hver á öðrum. Þar sem hér er kveðið
með almennum hætti á um gildissvið stjórnarskrárinnar og skyldur einkaaðila var þó talið
rétt að aðskilja umfjöllun um þessa tvo hluti.
Tekið er fram í skýringum Stjórnlagaráðs að í 2. mgr. sé kveðið á um skyldu allra til að
virða lög og réttindi annarra, og þær skyldur sem stjórnarskráin leggur þeim sjálfum á
hendur. Í því felst skýr ráðagerð um að stjórnarskráin geti í ákveðnum tilvikum haft
svokölluð bein einkaréttaráhrif sem fela það í sér að unnt sé að stefna einkaaðilum sem
brjóta mannréttindi á öðrum fyrir dóm á grundvelli stjórnarskrárinnar, án þess að ríkið komi
þar sérstaklega við sögu. Bótakröfu í slíku máli væri þá t.d. hægt að byggja á 26. gr.
skaðabótalaga nr. 50/1993. Í flestum tilvikum má þó ætla að sú mannréttindavernd sem
leiðir af ákvæðum stjórnarskrár sé útfærð í almennum lögum, sem verða samkvæmt
viðteknum skýringarreglum túlkuð til samræmis við stjórnarskrána í réttarágreiningi á milli
tveggja einkaaðila. Slík túlkunaráhrif eru talin þáttur í óbeinum einkaréttaráhrifum. Í þeim
tilvikum þarf ekki að koma til þess að það reyni á hin beinu einkaréttaráhrif. Þau myndu því
einkum koma til greina í þeim undantekningartilvikum þegar eyður eru í þeirri réttarvernd
sem almenn lög veita.
Þegar má sjá vísi að slíkum beinum einkaréttaráhrifum
stjórnarskrárinnar í íslenskri réttarframkvæmd, sbr. dóm Hæstaréttar þann 11. mars 2004 í
máli nr. 342/2003 en þar staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms sem beitt hafði
jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar í máli milli tveggja einkaaðila þar sem krafist var
skaðabóta samkvæmt sjómannalögum vegna ólögmætrar uppsagnar, en stefnandi hélt því
fram að með uppsögninni hefði honum verið mismunað á grundvelli búsetu. Hliðstæður úr
erlendum rétti er t.d. að finna í Írsku og Suður-Afrísku stjórnarskránum. Í 1. og 2. mgr. 8.
gr. Suður-Afrísku stjórnarskrárinnar eru ákvæði um gildissvið mannréttindakaflans sem eru
mjög sambærileg við 5. gr. og veita bein einkaréttaráhrif. Þar segir í 1. mgr. að
stjórnarskráin sé bindandi fyrir allar greinar ríkisvalds en í 2. mgr. að hún sé bindandi fyrir
einkaaðila að teknu tilliti til eðlis þeirra réttinda og skyldna sem um ræðir. Í 40. gr. írsku
stjórnarskrárinnar er einnig að finna ákvæði þess efnis að ríkið skuli virða og vernda
mannréttindi einstaklinga, en þar sem sú skylda nær einnig til dómstóla hefur Hæstiréttur
Írlands veitt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar bein einkaréttaráhrif með þeim
afleiðingum að einkaaðilar geta krafist skaðabóta hver af öðrum vegna mannréttindabrota. Í
þýskum rétti hefur stjórnlagadómstóllinn einkum veitt mannréttindaákvæðum
grundvallarlaganna óbein einkaréttaráhrif, en þó hafa einnig gengið dómar sem gefa til
kynna að einkaaðilar séu bundnir beint af mannréttindaákvæðunum og ábyrgir fyrir greiðslu
skaðabóta vegna brota gegn þeim.
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Eins og Stjórnlagaráð bendir á í skýringum sínum við 9. gr. eru möguleg einkaréttaráhrif
þó háð því hvort þau réttindi sem um ræðir geta eðli sínu samkvæmt náð til einkaaðila eða
hvort þau ná einungis til aðila sem fara með opinbert vald. Það á jafnt við hvort sem um
bein eða óbein einkaréttaráhrif er að ræða. Þess vegna hefur sú breyting verið gerð á tillögu
stjórnlagaráðs að 2. mgr. 5. gr. að geta þess að einkaaðilar skuli virða þau réttindi sem
kveðið er á um í II. kafla eftir því sem við á. Það ræðst í fyrsta lagi af efnisinntaki
viðkomandi réttinda hvort þau eiga yfirleitt við í lögskiptum einkaaðila innbyrðis. Þannig
verður réttinum til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi skv. 28. gr. t.d. ekki beitt í lögskiptum
einkaaðila innbyrðis. Önnur réttindi geta átt við í lögskiptum einkaaðila innbyrðis, en aðeins
upp að vissu marki. Þannig er einkaaðili sem rekur skóla bundinn af þeirri skyldu að
mismuna ekki nemendum við inntöku skv. 24. gr., en ekki af þeirri skyldu, sem aðeins er
beint að hinu opinbera, að bjóða menntun án endurgjalds. Um þetta og fleiri atriði tengd
einkaréttaráhrifum almennt vísast að öðru leyti til skýringa með 9. gr.
Um II. kafla.
I. Inngangur.
Stjórnlagaráð leggur til töluverðar breytingar á mannréttindakafla núgildandi
stjórnarskrár. Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo um ástæður og tilefni þeirra breytinga:
„Stjórnlagaráð ákvað á einum af sínum fyrstu fundum að endurskoðun
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar væri eitt þeirra meginverkefna sem ráðið vildi
einbeita sér að. Þessi ákvörðun Stjórnlagaráðs byggðist m.a. á sterkri undiröldu á
Þjóðfundi þar sem ýmis mannréttindamál voru fundargestum hugleikin. Margar þær
áherslur sem liggja til grundvallar þessari endurskoðun mannréttindakaflans rekja
rætur sínar til Þjóðfundar. Ýmsar nýjar greinar þessa kafla eru enn fremur reistar á
tillögum í Skýrslu stjórnlaganefndar, t.d. um náttúruvernd, auðlindir og fjölmiðla.
Eftir
ábendingu
stjórnlaganefndar var jafnframt
ákveðið
að
færa
mannréttindakaflann fremst í stjórnarskrána. Slík uppröðun er til þess fallin að
endurspegla mikilvægi mannréttinda og þá grunnhugsun að öll meðferð ríkisvalds
og starfsemi stofnana ríkisins sé bundin mannréttindum, enda komi valdið frá
þjóðinni.
Í Skýrslu stjórnlaganefndar eru lagðar til mun umfangsminni breytingar á
mannréttindakaflanum en Stjórnlagaráð leggur til að ráðist verði í. Þetta hefur
sumum þótt til marks um að kaflinn þurfi lítilla endurbóta við, enda sé hann nýjasti
heildstæði kafli stjórnarskrárinnar og hafi verið endurskoðaður árið 1995. Þó má
lengi gott bæta, en einn nefndarmanna í stjórnlaganefnd skýrði frá því að ákvörðun
skýrsluhöfunda hefði ekki síst helgast af tímaskorti nefndarinnar sem ákvað að
einbeita sér heldur að öðrum málaflokkum, eldri hlutum stjórnarskrárinnar. Ýmsir
lögfræðingar hafa og lengi talað fyrir því að verulega þurfi að styrkja
mannréttindakaflann.“
II. Þ rjá r kynslóðir m annréttinda.
Stjórnlagaráðið fjallaði einnig um greiningu mannréttinda í þrjár kynslóðir. Samkvæmt
henni tilheyra borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi fyrstu kynslóðinni. Oft er vísað til þeirra
sem frelsisréttinda eða neikvæðra réttinda. Þeirra á meðal má t.d. telja tjáningarfrelsi,
trúfrelsi og kosningarétt, sem og frelsi undan pyndingum. Þessi réttindi eru meðal
mikilvægustu réttinda í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948, en þeim er
m.a. einnig lýst í Mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamningi um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi. Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi teljast til annarrar
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kynslóðar mannréttinda. Með þeim er lögð áhersla á rétt allra til viðunandi lífsskilyrða og
réttindi ólíkra hópa til sambærilegrar meðferðar. Þessi réttindi eru stundum kölluð jákvæð
réttindi sem vísar til þess að þau leggi athafnaskyldur á ríkið í ríkari mæli en fyrstu
kynslóðar réttindi. Til þeirra teljast t.d. rétturinn til atvinnu og mannsæmandi vinnuskilyrða,
heilbrigðisþjónustu og menntunar. Þessum réttindum er m.a. lýst í 22.-27. gr.
mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, í félagsmálasáttmála Evrópu og í
alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Þriðja kynslóð
mannréttinda er sennilega minnst þróuð og á sér enn sem komið er litla beina stoð í texta
alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Þessi flokkur réttinda er ekki síður talinn tilheyra hópum
manna og samfélögum en einstaklingum. Þá eru þau ólík þeim réttindum sem heyra til hinna
kynslóðanna að því leyti að vernd þeirra tengist ekki aðeins skyldum ríkisvaldsins og eftir
atvikum einstaklinga, heldur getur hún einnig verið háð alþjóðlegri samvinnu. Til þessarar
kynslóðar heyra t.d. réttur til þróunar, friðar, heilbrigðs umhverfis og jafnréttis kynslóðanna.
Hvað kynslóðir mannréttinda varðar segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Telja má að vernd fyrstu kynslóðar frelsisréttinda sé ágætlega tryggð með
núgildandi stjórnarskrá.
Við endurskoðun stjórnarskrárinnar árið 1995 voru ýmis efnahagsleg, félagsleg og
menningarleg réttindi tryggð betur en áður var. Var þá m.a. litið til þróunar
alþjóðlegra mannréttindasamninga og dómaframkvæmdar. Ekki var gengið svo
langt að útfæra réttindin í hörgul heldur fór mestur þungi endurskoðunarinnar 1995 í
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Fannst ýmsum of skammt gengið með
breytingunum og hafa sérfræðingar á sviði mannréttinda vakið máls á að útfæra
þurfi mannréttindavernd með skýrari hætti í stjórnarskrá.“
III. Jákvæ ðar og neikvæðar skyldur sem fylgja m annréttindareglum .
Stjórnlagaráð lagði áherslu á það að alþjóðleg réttarþróun á sviði mannréttinda hafi fest í
sessi þann skilning manna að ekki sé hægt að aðgreina mannréttindi í jákvæð réttindi annars
vegar og neikvæð réttindi hins vegar, en öll mannréttindi geta bæði falið í sér jákvæðar
athafnaskyldur og neikvæðar athafnaleysisskyldur. Um þessi atriði segir nánar tiltekið í
greinargerð Stjórnlagaráðs:
„Í umræðum Stjórnlagaráðs hefur verið tekið undir þessi sjónarmið og hafa
breytingar á mannréttindakaflanum, samkvæmt frumvarpi þessu, því að miklu leyti
snúist um að útfæra annarrar kynslóðar réttindin betur, gefa þeim aukna vigt og
ríkara efnislegt inntak. Í þessu felst að mannréttindi verði ekki flokkuð í
mikilvægisröð heldur séu efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi forsenda
þess að geta notið hinna borgaralegu og stjórnmálalegu réttinda.“
Í þessu sambandi áréttar stjórnlagaráð inngangsorð alþjóðasamnings um borgarleg og
stjórmálaleg réttindi þar sem fram kemur að sú hugsjón að menn séu frjálsir og njóti
borgaralegs og stjórnmálalegs frelsis, séu óttalausir og þurfi ekki að líða skort, rætist því
aðeins að sköpuð verði skilyrði til þess að allir geti notið borgaralegra og stjórnmálalegra
réttinda, jafnt semefnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda. Með því að leggja
ríkari áherslu á efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sé ætlun ráðsins að
undirstrika þá staðreynd að mannréttindi snerta nánast alla fleti mannlegrar tilvistar og enn
fremur að mannréttindi eru skilyrði þess að samfélag geti þrifist í friði, frjálst og með
gagnkvæmri virðingu allra. Í slíkri virðingu felist ekki síst viðurkenning á þeim skyldum
sem fylgja öllum réttindum. Þær skyldur hvíli á herðum yfirvalda sem eigi að sjá til þess að
réttindin séu öllum tryggð en skyldurnar hvíli jafnframt á herðum fólksins í landinu sem þarf
hverju sinni að taka á sig nauðsynlegar byrðar til að skapa réttlátt samfélag. Jafnframt áréttar
Stjórnlagaráð að litið skuli til þess að svo að almenningur geti tekið á sig þær skyldur sem
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fylgja samfélagslegri ábyrgð þurfi öllum að vera tryggð ákveðin grunnréttindi sem tryggja
t.d. jafna möguleika til þátttöku í samfélaginu.
Stjórnlagaráð tekur einnig fram að gagnrýni á aukna áherslu á efnahagsleg og félagsleg
réttindi snúist oft um að slík réttindi séu í eðli sínu óskýr og erfitt geti verið að greina
nákvæmlega hvaða skyldur þau leggi á herðar ríkisvaldsins. Því sé ekki auðvelt að meta
hvort ríkið gerist brotlegt gagnvart þeim skyldum. Sama óvissa eigi hins vegar einnig við um
þau mannréttindi sem löngum hafa þótt sjálfsögð, t.d. friðhelgi einkalífs og almennan
kosningarétt. Þannig hafi stjórnvöld visst frelsi til að ákveða hvernig þau réttindi skulu
útfærð en á sama tíma ber þeim að tryggja að kjarni þeirra sé virtur. Stjórnvöld þurfi í sífellu
að leitast við að útfæra réttindin, auka þau og fylla, almenningi til góðs.
Ennfremur segir í skýringum Stjórnlagaráðs:
„Þá er því gjarnan haldið á lofti að efnahagsleg og félagsleg réttindi séu
kostnaðarsöm fyrir ríkið en sambærileg gagnrýni heyrist sjaldan um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi þótt dýrt sé að reka dómskerfi og halda almennar kosningar,
svo dæmi séu tekin. Slíkur kostnaður, sem og kostnaður sem fylgir t.d. heilsugæslu
og menntakerfi, er eðlileg afleiðing þess að búa í félagslegu réttarríki. Öll
mannréttindi fela í sér flóknar og margþættar skyldur yfirvalda og þeirra sem
réttindanna njóta.
Auk þess að leggja áherslu á eflingu efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra
réttinda hefur Stjórnlagaráð unnið markvisst að því að með frumvarpinu sé styrkum
stoðum skotið undir starf fjölmiðla og aðgengi einstaklinga að upplýsingum eflt.
Aðgangur almennings að upplýsingum og frjálsum fjölmiðlum er snar þáttur
mannréttinda og mikilvægur hluti lýðræðis. Ætlunin er að stuðla að virkara aðhaldi
almennings gagnvart valdhöfum og að hvetja fjölmiðla til að sinna mikilvægu
hlutverki sínu í lýðræðislegu samfélagi.
Þá er lagt til með frumvarpi þessu að ákveðin þriðjukynslóðarréttindi verði vernduð,
þau er lúta að vernd náttúru, heilnæmu umhverfi og sjálfbærri þróun.
Í frumvarpi þessu eru nýjar greinar um umhverfismál, auðlindir og dýravernd settar
í sama kafla og mannréttindi, líkt og lagt er til í Skýrslu stjórnlaganefndar. Þessar
greinar eru nýmæli í íslenskri stjórnarskrá en tillögur þess efnis að setja þau inn í
stjórnarskrá hafa komið fram á Alþingi af og til síðastliðin 50 ár.
Í greininni um vernd náttúru og umhverfis er tekið fram að öll skulum við eiga rétt á
heilnæmu umhverfi og er því auðvelt að færa rök að því að sú grein eigi heima í
mannréttindakaflanum. Þar sem náttúra, umhverfi og auðlindir tengjast greinilega
telur Stjórnlagaráð eðlilegt að halda þessum greinum saman þótt auðlindaákvæðið
teljist ekki kveða á um mannréttindareglu í ströngum skilningi. Rétturinn til óskertra
fiskimiða er hins vegar skyldur réttinum til heilnæms umhverfis og ójafn aðgangur
getur falið í sér mannréttindabrot eins og álit mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna um fiskveiðistjórnarkerfið á Íslandi, frá desember 2007, vitnar um.
Við umræður í Stjórnlagaráði kom fram mikill stuðningur við ákvæði sem þessi þótt
ólík sjónarmið hafi verið uppi um inntak þeirra og réttaráhrif. Ákvæðunum er ætlað
að stuðla að vernd viðkvæmrar náttúru landsins, skuldbinda ríki og einkaaðila til að
nýta auðlindir - þegar þær eru nýttar - með sjónarmið sjálfbærrar þróunar að
leiðarljósi. Með sjálfbærri þróun er átt við að aðeins megi nýta auðlindir til að mæta
þörfum samtímans að möguleikar komandi kynslóða til hins sama séu ekki skertir.
Ætla má að þetta sé sveigjanleg meginregla sem útfæra þurfi í lögum.
Síðustu tvo áratugi hafa greinar sem vísa til umhverfis og náttúru birst í æ fleiri
stjórnarskrám. Með þessum lokagreinum kaflans „Mannréttindi og náttúra“, telur
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Stjórnlagaráð fyrstu skref stigin í innleiðingu þriðjukynslóðarmannréttinda á Íslandi,
þ.e. réttarins á heilbrigðu umhverfi og jafnrétti kynslóðanna.“
Að lokum tekur Stjórnlagaráð fram að það líti svo á að skylda stjórnvalda felist jafnt í að
virða, vernda og efla þau réttindi sem í kafla þessum felast. Til nánari skýringar má bæta því
við að þessi hugtök vísa til kenninga um neikvæðar athafnaleysisskyldur og jákvæðar
athafnaskyldur á grundvelli mannréttindaákvæða. Skyldan til að virða réttindi vísar til þeirra
neikvæðu skyldna opinberra aðila, og eftir atvikum einkaaðila, að þeir skerði ekki það frelsi
eða brjóti með öðrum virkum hætti gegn þeim réttindum sem veitt eru í stjórnarskrá eða
mannréttindasáttmálum. Jákvæðar skyldur beinast aftur á móti að opinberum aðilum og fela
í sér skuldbindingu þeirra til að tryggja að réttindanna sé notið í raun. Jákvæðum skyldum
má síðan skipta í tvo flokka eftir því hvert viðfang þeirra er, skylduna til að vernda réttindi
og skylduna til að efla eða veita réttindi. Skyldan til að vernda réttindi vísar til þeirra
jákvæðu athafnaskyldna opinberra aðila að setja lög til verndar mannréttindum og tryggja
virk réttarúrræði vegna brota gegn þeim, hvort sem þeim er ógnað af handhöfum opinbers
valds eða einkaaðilum. Þann þátt jákvæðra athafnaskyldna sem lengst gengur má síðan
ýmist kalla skylduna til að efla eða veita réttindi. Þar er einkum vísað til þess að stjórnvöld
byggi upp innviði eða grípi til bæði almennra og einstaklingsbundinna aðgerða sem veita
ákveðin gæði sem fallin eru til þess að tryggja að réttindanna verði notið í raun. Slíkar
skyldur geta þannig jafnt falist í því að byggja upp réttarkerfi sem veitir aðgang að
sjálfstæðum og óvilhöllum dómstólum eða almennt menntakerfi og því að veita aðila
dómsmáls túlkaþjónustu, gjafsókn eða gjafvörn eða veita nemanda ókeypis
grunnskólamenntun. Í grundvallaratriðum skiptir ekki máli af hvaða kynslóð réttindi eru,
allar kynslóðir mannréttinda hafa fólgnar í sér bæði neikvæðar og jákvæðar skyldur. Þó má
segja að efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hafi almennt séð fólginn í sér
hlutfallslega stærri þátt skyldunnar til að efla eða veita réttindi en borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi.
Ákvæði mannréttindakaflans eru annars vegar orðuð þannig að allir hafi ákveðinn rétt
eða frelsi, eða að virða skuli ákveðin réttindi, en hins vegar þannig að öllum skuli tryggja
ákveðin réttindi, eftir atvikum með almennum lögum. Mismunandi orðalag ákvæðanna að
þessu leyti vísar til þess að í réttindum af fyrri flokknum er meiri áhersla lögð á neikvæðar
skyldur. Ekki er þó útilokað að einhverjar takmarkaðar jákvæðar skyldur geti fylgt slíkum
réttindum, sbr. t.d. skýringar við ákvæði 7. gr. um að allir hafi rétt til lífs. Í seinni flokknum
þar sem vísað er til þess að öllum skuli tryggð ákveðin réttindi er aftur á móti jöfnum
höndum vísað til neikvæðra og jákvæðra skyldna. Þessi ákvæði eru tvennskonar. Annars
vegar er skyldan til að tryggja réttindin skýrt tengd við stjórnarskrána sjálfa, en hins vegar er
skyldan til að tryggja réttindi skilyrt við að það skuli gert með almennum lögum. Munurinn
þarna á milli endurspeglar þá mismunandi áherslu að í fyrra tilvikinu er í ríkara mæli um
þegar virkar jákvæðar skyldur að ræða sem almenni löggjafinn verður skilyrðislaust að virða
en í síðara tilvikinu er í ríkara mæli vísað til þess að almenni löggjafinn hafi töluvert
svigrúm til að útfæra réttindin sem um ræðir, en það á ekki síst við um þær skyldur sem
innleiða skal í áföngum eftir nánara mati löggjafans hverju sinni.
IV. Þegar virkar skyldur og skyldur sem verða virk ar í áföngum.
Til nánari skýringar á eðli þeirri skyldna sem leiða af mismunandi mannréttindum þykir
einnig rétt að lýsa nánar muninum á þegar virkum skyldum annars vegar og skyldum til að
innleiða réttindi í áföngum hins vegar. Skyldur samkvæmt borgaralegum og
stjórnmálalegum réttindum eru almennt þegar virkar í þessum skilningi en efnahagslegum,
félagslegum og menningarlegum réttindum fylgja hvoru tveggja þegar virkar skyldur og
skyldur til að innleiða réttindin í áföngum eftir því sem ríkinu er frekast unnt á hverjum tíma.
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Þessum mun er stundum lýst sem muninum á lagalegum réttindum sem framfylgt verður
fyrir dómi annars vegar og stefnuyfirlýsingum hins vegar.
Í þeim mannréttindaskuldbindingum sem íslenska ríkið hefur undirgengist er lúta að
borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum er þess krafist að efnisákvæði viðkomandi
samninga komi til framkvæmdar að fullu strax við fullgildingu samningsins, sbr. t.d. 2. gr.
alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 1. gr. Mannréttindasáttmála
Evrópu. Hvað varðar mannréttindaskuldbindingar er lúta að efnahagslegum, félagslegum og
menningarlegum réttindum sem íslenska ríkið hefur undirgengist er þess aftur á móti ekki
með sama hætti skilyrðislaust krafist að efnisákvæði þeirra komi að fullu til framkvæmda
strax við fullgildingu, sbr. t.d. 1. mgr. 2. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og
menningarleg réttindi. Ríkjum er þess í stað veitt svigrúm til að koma réttindunum að fullu í
framkvæmd í áföngum, m.a. með setningu almennra laga, að svo miklu leyti sem
efnahagsástand og aðrar forsendur frekast leyfa hverju sinni.
Aðgreining þegar virkra réttinda og réttinda sem innleiða skal í áföngum fylgir þó ekki
aðgreiningunni á milli kynslóða réttinda með einhlítum hætti. Þannig fela t.d. rétturinn til
menntunar sem verndaður er í 2. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu og þau
réttindi stéttarfélaga sem leidd verða af 11. gr. sáttmálans í sér þegar virkar skyldur. Þá fela
öll efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi eins og fyrr segir í sér ákveðna efnisþætti
sem eru þegar virkir, þrátt fyrir hið almenna svigrúm ríkisins til að koma þeim að öðru leyti í
framkvæmd í áföngum, en sá skilningur hefur verið staðfestur í dómi Hæstaréttar frá 19.
desember 2000, í máli nr. 125/2000. Í fyrsta lagi er skyldan til að veita öll slík réttindi án
mismununar ávallt þegar virk og verður framfylgt fyrir dómi. Stjórnvöldum ber því að
tryggja jafnan aðgang allra að þeirri þjónustu og þeim gæðum sem veitt eru á þessu sviði. Í
öðru lagi fela öll slík réttindi í sér ákveðinn lágmarkskjarna efnislegs inntaks sem verður
framfylgt fyrir dómi án tillits til efnahagslegra þátta. Þessi lágmarkskjarni getur í raun bæði
falið í sér neikvæðar skyldur og jákvæðar skyldur, þótt neikvæðar skyldur séu þar e.t.v.
fyrirferðarmeiri. Sem dæmi um neikvæða þætti lágmarkskjarnans má nefna skylduna til að
takmarka ekki með ómálefnalegum hætti frelsi vísinda, fræða og lista eða starfsemi
stéttarfélaga og skylduna til að synja engum um aðgang að grunnskólamenntun eða
grunnheilbrigðisþjónustu. Jákvæðir þættir lágmarkskjarnans felast aftur á móti í skyldunni til
að mæta helstu grundvallarþörfum sem hver einstakur réttur á að tryggja, svo sem varðandi
veitingu ókeypis grunnskólamenntunar og veitingu að lágmarksframfærsluaðstoðar. Í þriðja
og síðasta lagi er það síðan þegar virk skylda ríkisins að vinna með skipulögðum hætti að
sem bestri framkvæmd og vernd viðkomandi réttinda eftir því sem aðstæður leyfa hverju
sinni. Hin þegar virka skylda lýtur þannig að markvissri stefnumótun og áætlanagerð, en
sjálft réttindastigið sem ná skal umfram lágmkarkskjarnann er á vissan hátt afstætt og tengt
aðstæðum hverju sinni. Í þessu felst því einungis sem þegar virk skylda að stjórnvöld þurfa
að vinna jafnt og þétt að framþróun viðkomandi réttinda og hafa markmiðið um sem besta
vernd þeirra ávallt að leiðarljósi við stefnumótum og lagasetningu, en efnislegar skyldur
umfram lágmarksinntakið eru ekki þegar virkar og verður því ekki krafist fyrir dómi. Komi
til þess að stjórnvöld þurfi á einhverjum tímapunkti að grípa til aðgerða sem fela í sér
afturför á sviði þessara réttinda, t.d. samdráttar í félagslega kerfinu vegna efnahagslegra
erfiðleika, má þó ekki fara niður fyrir lágmarkskjarnann. Auk þess verður ávallt að gæta
meðalhófs þar sem slík afturför verður að réttlætast af raunverulegri efnahagslegri þörf og
vera framkvæmd þannig að ekki sé gengið lengra í samdrætti en nauðsyn krefur eftir ítarlegt
mat á þeim valkostum sem bjóðast. Þá er einnig mikilvægt að við slíkar aðstæður sé hugað
sérstaklega að vernd viðkvæmra samfélagshópa. Í athugasemdum við einstakar greinar er
lúta að efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum hér á eftir verður leitast
við að skýra lágmarksinntak viðkomandi réttinda nánar.
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V. Frekari athugasem dir fulltrúa í stjórnlagaráði.
Með bréfi dags. 28. febrúar 2012 óskaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis eftir
afstöðu Stjórnlagaráðs til athugasemda sem borist höfðu um nauðsyn samræmis við orðalag
þjóðréttarsamninga sem gerðir hafa verið á sviði mannréttinda. Afstöðu ráðsins til þess og
inntaks ákvæða mannréttindakaflans er að finna í skilabréfi fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
8.-11. mars 2012, dags. 11. mars, en það felur í sér viðbætur við skýringar við frumvarp
Stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga, þeim til fyllingar.
Í IX. kafla skilabréfsins kemur fram að eitt helsta leiðarstef Stjórnlagaráðs hafi verið
gegnsæi enda skýr krafa Þjóðfundar að ný stjórnarskrá yrði á skiljanlegu máli, skýr og
aðgengileg almenningi til lesturs. Ýmsar orðalagsbreytingar á ákvæðum núgildandi
stjórnarskrár hafi verið gerðar með framangreint í huga, án þess að efnislegu inntaki væri
raskað eins og fram komi í athugasemdum við einstakar greinar. Áréttað er að í engu tilfelli
hafi ætlunin verið að veita lakari réttarvernd en núgildandi mannréttindaákvæði
stjórnarskrárinnar veita en í sumum tilvikum sé lögð til aukin réttarvernd og í öðrum
tilvikum sé lagt til að nýjum réttindum verði bætt við eins og t.d. ákvæði um upplýsingarétt.
Þá segir í skilabréfinu:
„Þess ber að geta að við endurskoðun löggjafar er orðalagi ákvæða iðulega breytt án
þess að sú breyting eigi að leiða til þess að ákvæðið fái annað efnisleg inntak. Var
það gert í frumvarpi Stjórnlagaráðs jafnframt.“
Í því sambandi er vísað til frumvarps er varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 og
ákvæða um skipan þjóðkirkju og trúfrelsi. Í skilabréfinu kemur eftirfarandi einnig fram:
„Markmið Stjórnlagaráðs var að hafa að leiðarljósi þær alþjóðlegu skuldbindingar
sem Ísland hefur undirgengist á sviði mannréttinda og leitaðist ráðið við að hafa að
fyrirmynd þær reglur sem veita borgurunum mesta réttarvernd. Þannig var markmið
Stjórnlagaráðs víðast hvar að stjórnarskrárbinda þær skuldbindingar sem Ísland
hefur þegar gengist undir. Sem dæmi mætti nefnda 23. gr. sem fjallar um rétt til
heilsu. Orðalagið um að allir eigi rétt „til að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að
hæsta marki sem unnt er“, er tekið beint upp úr 12. gr. alþjóðasamnings um
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Alþjóðlegar skuldbindingar orða
sambærilegan rétt þó með mismunandi hætti og því er í raun ógerlegt að samrýma
að fullu slíkar skuldbindingar og orðalag í stjórnarskrá. Raunin varð sú sama þegar
mannréttindakafli núgildandi stjórnarskrár var endurskoðaður, sbr. lög nr. 97/1995
þar sem efnisleg fyrirmynd var sótt í Mannréttindasáttmála Evrópu, en orðalag var
þó með ólíkum hætti“
Ennfremur segir:
„Mannréttindasáttmáli Evrópu er sá alþjóðlegi mannréttindasáttmáli sem hefur mest
vægi í íslenskum rétti. Því er rétt að benda á að orðlag í honum, og fleiri
þjóðréttarsamningum, endurspeglar ekki endilega þá réttarframkvæmd sem
samningnum fylgir. Sáttmálinn er lifandi skjal að því leyti að túlkun
Mannréttindadómstóls Evrópu á ákvæðum hans nær gjarnan mun lengra en orðalag
hans gefur til kynna. Sem dæmi um slíkt mætti nefna að „kynhneigð“ og „fötlun“
eru ekki taldar upp í 14. gr. sáttmálans sem breytur sem bannað er að mismuna út
frá. Þó hefur dómstólinn slegið því föstu í dómum sínum að svo sé. Þannig
endurspeglar textinn ekki raunverulega réttarvernd skjalsins. Því væri í raun
efnislega órökrétt að elta orðalag þess sáttmála og annarra þar sem túlkunin hefur
gjarnan verið útvíkkuð verulega frá því að sáttmálinn var skrifaður.“
Að lokum er í skilabréfinu bent á að 112. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs kveður á um að
valdhöfum beri að virða alþjóðlegar mannréttindareglur sem Ísland er skuldbundið af.
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Jafnframt komi fram í sömu grein að Alþingi geti lögfest sáttmála á sviði mannréttinda og
umhverfismála sem gangi þá framar almennum lögum. Greininni sé ætlað að tryggja að þær
mannréttindareglur sem Ísland hafi skuldbundið sig til að fylgja gildi fullum fetum á Íslandi
þó hver einasta regla verði ekki tekin orðrétt upp í stjórnarskrá.
VI. Tengsl við ákvæði m annréttindakafla núgildandi stjórnarskrár.
Að lokum er rétt að geta þess að í skýringum stjórnlagaráðs við einstök ákvæði er lögð
áhersla á þau nýmæli og þær breytingar sem ráðið gerir á ákvæðum núgildandi stjórnarskrár
og á umræður innan ráðsins um þau efni. Samkvæmt því eru skýringar við efnislega óbreytt
stjórnarskrárákvæði í lágmarki. Þeirri nálgun stjórnlagaráðsins er fylgt í skýringum með
einstökum ákvæðum frumvarps þessa og ekki fjallað sérstaklega, umfram það sem
stjórnlagaráð gerði, um skýringar á efnislega óbreyttum ákvæðum nema nauðsynlegt sé
samhengisins vegna eða til að endurspegla réttarþróun síðari ára. Stjórnlaganefnd lét semja
skýringar við núgildandi stjórnarskrárákvæði til undirbúnings starfi stjórnlagaráðs, sbr. 2.
bindi skýrslu hennar. Við skýringu ákvæða mannréttindakaflans, og að því marki sem
annað kemur ekki efnislega fram í frumvarpi þessu, má styðjast við skýringar
stjórnlaganefndar. Einnig má, að teknu tilliti til réttarþróunar síðari ára, styðjast við
skýringar sem fylgdu frumvarpi að mannréttindakafla núgildandi stjórnarskrár.
Um 6. gr.
Ákvæðið byggir á 65. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið þess er að kveða á um
almenna jafnræðisreglu. Sjórnlagaráð gerði í tillögu sinni allnokkrar orðalagsbreytingar á 1.
mgr. miðað við núgildandi ákvæði. Í stað þess að nú er kveðið á um að „allir skulu vera
jafnir fyrir lögum og njóta mannrétinda“ sagði í 1. mgr. 6. gr. „Öll erum við jöfn fyrir lögum
og skulum njóta mannréttinda án mismununar“ Í frumvarpi þessu er textinn óbreyttur frá
tillögu stjórnlagaráðs að öðru leyti en því að stuðst er við hefðbundara lagamál í
upphafssetningu ákvæðisins og hún því orðuð sem regla, sbr. orðin „allir skulu vera jafnir
fyrir lögum“ Er þessi orðanotkun og í samræmi við orðalag í öðrum ákvæðum kaflans í
tillögum stjórnlagaráðs.
Orðalagsbreytingarnar frá 65. gr. núgildandi stjórnarskrár hafa ekki efnisleg áhrif á
grundvallarþætti bannsins við mismunun. Þá er dæmatalning mismununarástæðna töluvert
breytt en hún hefur þau áhrif að draga fram þau einkenni sem síst verða talin mega liggja til
grundvallar mismunandi meðferð. Ákvæði 2. mgr. er óbreytt frá núgildandi ákvæði.
Ákvæðið myndar, ásamt réttinum til lífs og réttinum til mannlegrar reisnar, grundvöll að
öllum öðrum ákvæðum mannréttindakaflans. Jafnræðisreglan er nátengd öllum öðrum
ákvæðum mannréttindakaflans og verður eftir atvikum beitt með þeim. Hún hefur þó einnig
víðara gildissvið en í tengslum við stjórnarskrárbundin mannréttindi.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir að 1. mgr. sé ítarlegri en samsvarandi
ákvæði 65. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í skýringum Stjórnlagaráðs kemur einnig fram að
með frumvarpinu leggi stjórnlagaráð til að orðinu „mismununar“ sé bætt í 1. mgr. 6. gr., en
það er til samræmis við 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 26. gr. alþjóðasamnings um
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Rætt hafi verið um að nota orðið „manngreinarálit“ en
ákveðið var að nota orðið mismunun sem þýðingu á enska orðinu „discrimination“
Í skýringum Stjórnlagaráðs segir ennfremur að ákvæðið eigi að túlka sem svo að það nái
til bæði beinnar og óbeinnar mismununar.
Í gildandi stjórnarskrá og alþjóðlegum
mannréttindasáttmálum er á því byggt að bein mismunun eigi sér stað þegar einstaklingur
fær óhagstæðari meðferð en annar við sambærilegar aðstæður. Óbein mismunun er aftur á
móti talin vera fyrir hendi þegar hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun kemur hlutfallslega
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verr við einn hóp en annan. Í þessu sambandi lagði stjórnlagaráð áherslu á það að skilyrði,
viðmið eða ráðstafanir eru oft ekki hlutlaus, þótt þau virðist vera það á yfirborðinu. Þá er
einnig mögulegt í ákveðnum undantekningartilvikum, eins og staðfest hefur verið í
réttarframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, að mismunun verði talin eiga sér stað
þegar einstaklingar í ólíkum aðstæðum fá sambærilega meðferð. Í öllum tilvikum er þó
áskilið að til að mismunun teljist hafa átt sér stað þurfi að liggja fyrir að meðferðin verði
ekki réttlætt með hlutlægum og málefnalegum ástæðum, en það felur m.a. í sér tilvísun til
mælikvarða meðalhófs. Því er ljóst að ýmiskonar mismunandi meðferð er heimil samkvæmt
ákvæðinu, svo sem stighækkandi skattar eftir því sem efnahagur manna er betri, áskilnaður
um tungumálakunnáttu í tengslum við ákveðin störf, tengsl bóta úr almannatryggingakerfi
við ýmsar breytur s.s. atvinnuþátttöku, hjúskaparstöðu o.fl. Loks má geta þess að samkvæmt
Mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi
telst það ekki mismunun að grípa til tímabundinna jákvæðra aðgerða sem hafa það að
markmiði að styrkja stöðu hópa sem hafa staðið höllum fæti í einhverju tilliti, nema þær
aðgerðir verði ekki réttlættar með hlutlægum og málefnalegum ástæðum.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að í samræmi við tillögu stjórnlaganefndar hafi
tveimur breytum verið bætt í upptalningu þeirra sem óheimilt er að mismuna út af. Það séu
fötlun og kynhneigð. Fram kemur að mikil samstaða var í stjórnlagaráði um þessi tvö
hugtök. Jafnframt leggur stjórnlagaráð til að fimm mismununarástæðum til viðbótar verði
bætt við ákvæðið, en það eru aldur arfgerð, búseta, stjórnmálatengsl og tungumál. Þá hefur
hugtakið „þjóðernisuppruni“ verið fellt niður út upptalningu núgildandi ákvæðis á
mismununarástæðum, en þess í stað leggur stjórnlagaráð til að vísað verði til „uppruna“
Ákvæði 2. mgr. er óbreytt frá núgildandi stjórnarskrá og leggur það samkvæmt skýringum
stjórnlagaráðs áherslu á að enn vantar upp á að jafna stöðu kynjanna.
Upptalning ákvæðisins á hinum ýmsu mismununarástæðum er ekki tæmandi og er því
unnt að byggja rétt á ákvæðinu á grundvelli hinna ýmsu ástæðna. Ákveðnir samfélagshópar
geta þó verið meira í hættu á að verða fyrir mismunun en aðrir. Það að nefna sérstök dæmi
til sögunnar í ákvæðinu leggur áherslu á slíka hópa og gefur vísbendingu um hvaða ástæður
verða einna síst taldar mega liggja til grundvallar mismunandi meðferð. Samkvæmt
skýringum stjórnlagaráðs var mismununástæðunum raðað í stafrófsröð til að forða því að
litið sé á innbyrðis röðun atriða á listanum sem einhvers konar forgangsröðun. Þó er tekið
fram að kynferði sé enn fremst í upptalningunni til að undirstrika hversu víðtæk sú
mismunun er í raun og í ljósi þess að kynferði er breyta sem gengur þvert á allar aðrar.
Verður nú vikið að skýringum stjórnlagaráðs með einstökum nýjum eða breyttum
mismununarástæðum. Í skýringum ráðsins segir:
„Arfgerð er hér bætt inn og er það nýlunda í stjórnarskránni og mögulega á
heimsvísu. Brugðist er hér við innsendu erindi. Er þar bent á að með auknum
möguleikum á erfðaprófum, betri tækni og sífellt lægri kostnaði hafi farið fram
mikil umræða um mikilvægi þess að tryggja að einstaklingum sé ekki mismunað
vegna arfgerðar þeirra. Í Bandaríkjunum voru sett svokölluð GINA-lög árið 2008.
Þau miðast við að tryggja að ekki sé hægt að mismuna fólki um vinnu eða
heilbrigðistryggingu byggt á niðurstöðum erfðaprófa. Ísland er framarlega í
erfðafræðirannsóknum í heiminum og þjóðin hefur verið mikið rannsökuð
erfðafræðilega. Á grundvelli þessa ákvæðis er hægt að setja lög sem hjálpa til að
tryggja öryggi þeirra sem tekið hafa þátt í erfðafræðirannsóknum og að Íslendingar
geti ótrauðir haldið áfram að taka óhræddir þátt í erfðarannsóknum sem eru forsenda
árangurs í þessum efnum.“
Þá fjallar stjórnlagaráð um mismununarástæðuna „stjórnmálatengsl“ sem einnig er
nýmæli. Samkvæmt skýringunum skýrist tilurð þessa nýmælis af umræðum á Þjóðfundi og
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niðurstöðum í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Telur ráðið að mismunun á grundvelli
stjórnmálatengsla hafi verið meira vandamál á Íslandi en mismunun á grundvelli ýmissa
þeirra breytna annarra sem upp eru taldar í jafnréttisákvæði núgildandi stjórnarskrár. Lögð
er á það áhersla að hugtakið skuli sæta rúmri túlkun. Til aðgreiningar frá „skoðunum“, þ.m.t.
stjórnmálaskoðunum, leggur stjórnlagaráð áherslu á að hugtakinu sé ætlað að ná til fleiri
tengsla en þeirra sem byggist á flokkspólitískum skoðunum. Því sé ekki síður ætlað að ná til
vina- og ættartengsla og þátttöku í margskonar félagsstarfi, eða skorts á því sama. Eðli máls
samkvæmt er þó ávallt áskilið að um náin tengsl við stjórnmálaþátttöku sé að ræða.
Varðandi hugtakið „uppruna“ segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„„Þjóðernisuppruni“ verður „uppruni“ og er með því ætlast til að túlkun verði rýmri
en svo að uppruni vísi eingöngu til þjóðernis. Ákvæðinu er þó ætlað að ná áfram til
þjóðernisuppruna.
Í upphafi starfs Stjórnlagaráðs var rætt um að taka hugtakið „kynþátt“ út, enda er
hér um að ræða hugtak sem ekki hefur vísindalega (líffræðilega) merkingu. Var
þeim sjónarmiðum þó haldið á lofti að kynþáttur væri félagslega mótað fyrirbæri
(sbr. Critical Race Theory) og þótt líffræðilega væri e.t.v. ekki um mun á fólki að
ræða, þá upplifði fólk í framkvæmd mismunun á þessum grundvelli. Þau sjónarmið
urðu ofan á til skemmri tíma að engu að síður næðu hugtökin „litarháttur“,
„uppruni“ og „arfgerð“ yfir öll þau atriði sem hér gætu leitt til mismununar. Sterk
viðbrögð bárust við þessari ákvörðun og var m.a. bent á að innan
Evrópunefndarinnar gegn kynþáttamisrétti, ECRI, hafi sama umræða farið fram en
ávallt endað á því að fjarlægja ekki orðið þar sem það gæti veikt baráttuna gegn
kynþáttahyggju og -fordómum. Þar hafi jafnvel verið brugðið á það ráð að nota
orðið kynþáttur innan gæsalappa.“
Þá hefur mismununarástæðunni „tungumáli“ einnig verið bætt inn. Um það segir í
skýringum ráðsins:
„Í ljósi þess að sterkar raddir hafa verið á lofti um að setja íslenska tungu inn sem
eitt af grunngildum í inngangsgrein að frumvarpi þessu þykir nauðsynlegt að nefna
að bannað sé að mismuna fólki á grundvelli þessarar breytu.“
Þess má geta í þessu sambandi að tungumál er talið upp sem mismununarástæða í 14. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu og í 2. gr. viðauka nr. 11 við sáttmálann. Stjórnlagaráð lagði
áherslu á að þessu ákvæði væri ætlað að útiloka mismunun gagnvart fólki sem talar annað
mál en íslensku eða aðra mállýsku en þá sem ráðandi er í samfélaginu hverju sinni. Tekið
var fram að þrátt fyrir bann við mismunun á grundvelli tungumáls líti stjórnlagaráð ekki svo
á að ákvæðið réttlæti kröfu um kennslu á eigin tungumáli í skólum eða vinnustöðum
landsins.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Hugtökin „aldur“ og „búseta“ koma inn í frumvarp þetta að tillögu
stjórnlaganefndar. Tilvísanir til aldurs má t.d. finna í 6. gr. finnsku
stjórnarskrárinnar sem tiltekur aðeins níu breytur og er aldur þar talinn næstfyrstur á
eftir kynferði. Í réttindasáttmála Evrópusambandsins er heil grein tileinkuð
réttindum aldraðra. Þar segir í 25. gr. að öll aðildarríki skuli virða réttindi aldraðra
til að lifa sjálfstæðu lífi með reisn og taka þátt í félagslegum og menningarlegum
atburðum.
Réttarstaða aldraðra hefur verið gagnrýnd og mannréttindum þeirra talið ábótavant,
t.d. er fátækt hlutfallslega meiri á meðal eldra fólks en annarra aldurshópa. Tilraun
var gerð af leiðtogum heims til að stemma stigu við slæmri stöðu aldaðra á ráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna í Madrid árið 2002 þegar sett var saman áætlunin
„International Plan of Action on Ageing“ Var því m.a. heitið að dregið skyldi úr
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fátækt meðal aldraðra um helming fyrir árið 2015. Telur Stjórnlagaráð að sú
ákvörðun að tiltaka aldur sérstaklega í jafnræðisreglu frumvarps þessa sé í takt við
framangreinda þróun á alþjóðavísu.
Í umræðum Stjórnlagaráðs var áhersla lögð á aðstæður á elliheimilum en ráðið telur
enn fremur að bann við mismunun á grundvelli aldurs geti girt fyrir að heimilt sé að
hafna hæfasta umsækjanda í starf á vegum hins opinbera vegna þess að viðkomandi
er yfir 60 ára eða á barneignaraldri.“
Einnig var tekið fram í skýringum stjórnlagaráðs að ekki væri litið svo á að ákvæðið
takmarki heimildir löggjafans til að setja lög til verndar börnum og ungmennum, svo sem
lög um lágmarksaldur til áfengiskaupa, enda er þar um að ræða mismunandi meðferð sem
réttlætist af hlutlægum og málefnalegum ástæðum. Á sama hátt var áréttað að það þætti
eðlilegt að stjórnarskráin kveði á um að forseti skuli vera eldri en 35 ára og að
kosningaréttur sé bundinn við 18 ára aldurstakmark.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir ennfremur:
„Bann við mismunun á grundvelli búsetu er bætt inn í jafnræðisákvæði frumvarps
þessa. Rætt var í Stjórnlagaráði hvort slík regla myndi leggja of þungar byrðar á
herðar ríkisins um að sinna hinum dreifðu byggðum landsins með sama hætti og
þéttbýliskjörnum þess. Hins vegar þykir þörf á að tiltaka bann við mismunun á
grundvelli búsetu þrátt fyrir að ljóst sé að heimila verði yfirvöldum ákveðið svigrúm
í ljósi kostnaðarsjónarmiða. Búseta er enda þess eðlis að einstaklingar hafa val.
Ákvæðið er því ekki talið fela í sér að einstaklingar geti valið að búa á hversu
afskekktum stað sem er en krafist sambærilegrar þjónustu og í
helstu
þéttbýliskjörnum landsins.“
Verður því talið að ýmiss konar mismunandi meðferð á grundvelli búsetu geti talist
réttlætanleg með vísan til hlutlægra og málefnalegra sjónarmiða, að gættu meðalhófi, svo
sem þess hvað er raunhæft út frá kostnaðarsjónarmiðum og svigrúmi hins opinbera til
stefnumörkunar í málefnum af efnahagslegum og félagslegum toga.
Varðandi upptalningu mismununarástæðna er loks fjallað um mismunun á grundvelli
kynvitundar í skýringum stjórnlagaráðs. Með hugtakinu kynvitund er nánar tiltekið vísað til
djúpstæðrar innri tilfinningar sérhverrar manneskju og einstaklingsbundinnar upplifunar
hennar á kyni, sem getur samsvarað eða verið andstæð því kyni sem hún var talin hafa við
fæðingu. Undir það fellur persónuleg upplifun á líkamanum, sem getur leitt til greiningar á
kynáttunarvanda og aðgerð til leiðréttingar á kyni í kjölfarið. Í hugtakinu kynvitund felst þó
einnig önnur tjáning kyns, svo sem með klæðaburði, málfari og látbragði. Þrátt fyrir að hafa
hafnað því að tiltaka kynvitund berum orðum í jafnræðisreglunni, benti ráðið á að það væri
til samræmis við alþjóðlega réttarþróun að gera ráð fyrir því að ákvæðið nái til mismununar
á þeim grundvelli, en jafnréttisákvæði alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg
réttindi og alþjóðasamnings um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi hafa verið
túlkuð þannig að þau nái til mismununar á grundvelli kynvitundar. Þá benti stjórnlagaráð á
að í samningi um afnám allrar mismununar gagnvart konum sé mismunun á grundvelli kyns
og kynferðis túlkuð sem órjúfanlega tengd mismunun á grundvelli annarra þátta eins og
kynhneigðar og kynvitundar. Auk þess var bent á það að Mannréttindadómstóll Evrópu
hefur staðfest að mismunun á grundvelli kynáttunarvanda fellur undir 14. gr. sáttmálans.
Stjórnlagaráð áréttaði því að það teldi ákvæði 6. gr. ná til mismununar á grudndvelli
kynvitundar. Varðandi einstaklinga með kynáttunarvanda var eftirfarandi sérstaklega
áréttað:
„Litið er svo á að bann við mismunun á þeim grundvelli taki til alls þess ferils sem
fólk með ólíka kynvitund gengur í gegnum og eigi því við áður en skipt er um kyn, í
kynleiðréttingarferli og eftir að kyn hefur verið leiðrétt. Athuga þarf einnig að ekki
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er öllum fært að ganga í gegnum kynleiðréttingarferli, t.d. af heilsufarsástæðum eða
vegna þess að heilbrigðisþjónusta sem í boði er hentar þeim ekki, og lifa þeir
einstaklingar þá áfram í gagnstæðu kyni. Bann við mismunun þarf að taka á öllum
framangreindum tilvikum.“
Um 7. gr.
Um nýtt ákvæði er að ræða. Markmið þess er að tryggja vernd meðfædds réttar allra til
lífs. Ákvæðið myndar, ásamt jafnrétti og réttinum til mannlegrar reisnar, grundvöll að öllum
öðrum ákvæðum mannréttindakaflans. Þá er efni þess í beinum efnislegum tengslum við 22.
gr. um rétt til lífsviðurværis, 23. gr. um heilsu og heilbrigðisþjónustu og bannið við
dauðarefsingu sem finna má í 29. gr. frumvarpsins.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir að lagt sé til að tekið verði upp nýtt ákvæði um
meðfæddan rétt til lífs. Víða sé kveðið á um þennan rétt í mannréttindasamningum og sé
hann jafnan talinn grundvöllur annarra mannréttinda. Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu
þjóðanna segi í 3. gr. að allir eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Í samningi Sameinuðu
þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi segi í 6. gr. að sérhver maður hafi
meðfæddan rétt til lífs og að þennan rétt skuli vernda með lögum. Enn fremur að engan megi
svipta lífi að geðþótta. Þá er vísað til þess að í 6. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sé
kveðið á um að aðildarríki viðurkenni að sérhvert barn hafi meðfæddan rétt til lífs. Í
samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segi ennfremur í 10. gr. að
aðildarríkin árétti að sérhver mannvera eigi áskapaðan rétt til lífs og skuli gera allar
nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja að fatlað fólk fái notið þess á virkan hátt til jafns
á við aðra. Loks vísar stjórnlagaráð til þess að í 2. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sé
kveðið á um að réttur hvers manns til lífs skuli verndaður með lögum.
Í skýringum stjórnlagaráðs er lögð á það áhersla að rétturinn til lífs sé tvíþættur. Til
nánari útskýringar má benda á að hann felur annars vegar í sér bann við því að menn séu
deyddir nema í ítrustu neyð, svo sem í sjálfsvörn, en hins vegar skyldu til þess að vernda líf.
Sú skylda að vernda líf felur fyrst og fremst í sér skylduna til að banna manndráp að
viðlagðri refsingu og styðja við bannið með virkum löggæsluúrræðum, en eins og staðfest
hefur verið í réttarframkvæmd á grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu geta
löggæsluyfirvöld sætt ábyrgð fyrir athafnaleysi að þessu leyti. Þá felst í ákvæðinu skylda til
að rannsaka voveifleg dauðsföll. Skyldan til að vernda líf getur einnig falið í sér þá
skuldbindingu stjórnvalda að móta stefnu eða grípa að öðru leyti til viðeigandi
einstaklingsbundinna aðgerða sem hafi það að markmiði t.d. að veita föngum eða
sjúklingum í sjálfsvígshættu viðeigandi aðstoð. Stjórnlagaráð leggur einnig áherslu á það að
skyldan til að vernda lílf geti falið í sér þá skuldbindingu að draga úr ungbarnadauða og auka
lífslíkur einstaklinga, uppræta vannæringu og koma í veg fyrir að farsóttir nái útbreiðslu, en
hvað þessa þætti varðar tengist ákvæðið 22. og. 23. gr. frumvarpsins náið. Eins og
Stjórnlagaráð bendir á er einnig talið mikilvægt að til staðar séu úrræði sem vinna að
upprætingu ofbeldis í hvaða mynd sem það birtist, en 10. og 29. gr. frumvarpsins taka til
þeirra viðfangsefna.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
”Umræða var í Stjórnlagaráði um hvort rétturinn til lífs geti grafið undan rétti
kvenna til þess að fara í fóstureyðingu. Með því að kveða á um „meðfæddan rétt til
lífs“ telur ráðið hins vegar að komið sé í veg fyrir að ákvæðið geti verið túlkað á
annan hátt en þann að einstaklingur eigi rétt á lífi sínu frá þeirri stundu er hann
fæðist.”
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Með ákvæðinu er því ekki tekin afstaða til þess hvort í siðferðilegum skilningi megi líta
svo á að líf hefjist fyrr en við fæðingu. Skýrt er að stjórnarskrárverndin hefst við fæðingu.
Það er því úrlausnarefni almennra laga með hvaða hætti eigi að tryggja vernd fóstra og
fósturvísa. Er þessi nálgun frumvarpsins í samræmi við viðtekna túlkun á lágmarksvernd 2.
gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Í 7. gr. er ekki heldur tekin afstaða til þess hvenær líta
skal svo á að lífi ljúki. Það er því viðfangsefni almennra laga að skilgreina það, að teknu
tilliti til ákvæða mannréttindakaflans um mannlega reisn og bann við ómannúðlegri og
vanvirðandi meðferð.
Sérstaklega er áréttað að til samræmis við 2. gr.
Mannréttindasáttmálans verður ekki talið að í réttinum til lífs felist réttur til að deyja, og
heyra álitaefni tengd líknardauða því ekki til gildissviðs ákvæðisins.
Um 8. gr.
Um nýtt ákvæði er að ræða. Markmið þess er að festa í sessi hugmyndafræðilega grunn
mannréttindaverndar sem felst í virðingu fyrir mannlegri reisn, en í því felst einnig virðing
fyrir margbreytileika mannlífsins. Ákvæðið myndar, ásamt jafnrétti og réttinum til lífs,
grundvöll að öllum öðrum ákvæðum mannréttindakaflans. Nánust tengsl á það þó við 10.
gr. um vernd gegn ofbeldi, þá þætti 11. gr. sem lúta að vernd sjálfsákvörðunarréttar, 22. gr.
um félagsleg réttindi, 23. gr. um rétt til heilsu og heilbrigðisþjónustu, 27. gr. um
frelsissviptingu og 29. gr. um bann við dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri
eða vanvirðandi meðferð eða refsingu og bann við nauðungarvinnu.
Ákvæðið á sér fyrirmynd í 1. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna þar sem
segir að hver maður sé borinn frjáls og jafn öðrum að reisn og réttindum. Því er gjarnan talið
að, líkt og rétturinn til lífs, séu jafnrétti og mannleg reisn grundvöllur allra mannréttinda.
Áhersla er lögð á mannlega reisn sem grundvöll mannréttinda í aðfararorðum margra
alþjóðlegra mannréttindasáttmála, svo sem í alþjóðasamningi um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi og í alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg
réttindi. Þá hefur Mannréttindadómstóll Evrópu vísað til þess að ásamt frelsi sé virðing fyrir
mannlegri reisn sjálfur kjarni Mannréttindasáttmálans. Í nýlegri réttindaskrá
Evrópusambandsins segir einnig í 1. gr. að mannleg reisn sé óskerðanleg og að virða beri
hana og vernda.
Í greinargerð sinni vísar stjórnlagaráð sérstaklega til þess að ákvæðið taki einnig mið af
samningi um réttindi fólks með fötlun þar sem segir í 3. gr. að ein meginreglna samningsins
sé virðing fyrir mannlegri reisn, sjálfstæði og sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til
að taka eigin ákvarðanir. Þá vísar stjórnlagaráð til 3. gr. mannréttindayfirlýsingar
Sameinuðu þjóðanna þar sem segir að allir hafi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi.
Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs er markmið þessa ákvæðis að tryggja hverjum og
einum möguleika til fullrar þátttöku og virkrar aðildar í samfélaginu.
Þá leggur
stjórnlagaráð áherslu á það að virðing fyrir einstaklingnum, óskum hans og stöðu skuli í
hávegum höfð frá vöggu til grafar. Þá tekur stjórnlagaráð fram að stjórnvöldum beri að
tryggja að mannréttindi séu virt í hvívetna.
Til nánari skýringar vísar stjórnlagaráð til þess að hugsunin að baki greininni sé
sambærileg við 1. gr. stjórnarskrár Þýskalands þar sem kveðið er á um að það sé skylda
stjórnvalda að virða og vernda óskerðanlegan rétt allra til mannlegrar reisnar sem sé
grundvöllur mannréttinda, friðar og réttlætis í heiminum öllum. Við það má bæta að
stjórnskipunardómstóll Þýskalands hefur lýst ákvæðinu sem æðsta gildi og meginreglu
stjórnarskrárinnar sem hafi áhrif á öll önnur ákvæði hennar. Mikilvægi 8. gr. birtist því
einkum í því að hafa áhrif á túlkun annarra ákvæða mannréttindakaflans.
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Ákvæðið gæti hugsanlega einkum haft sjálfstæða þýðingu í tengslum við t.d. aðbúnað
fanga eða sjúklinga og á sviði lífvísinda og tækniþróunar, en um álitaefni því tengd segir í
skýringum stjórnlagaráðs:
„Í Stjórnlagaráði var rætt um mikilvægi þess að fólk eigi rétt á að deyja með reisn,
án þess að opnað sé fyrir líknardauða, og um sjálfsákvörðunarrétt aldraðra á
hjúkrunarheimilum. Greininni er ekki ætlað að breyta að neinu leyti ríkjandi
réttarástandi varðandi líknardauða.“
Í 2. málsl. er hnykkt sérstaklega á því að virðing fyrir margbreytileika mannlífsins sé
mikilvægur hluti af virðingu fyrir mannlegri reisn. Í því sambandi er í skýringum
stjórnlagaráðs bent á að 8. gr. standi í nánum tengslum við 6. gr. um bann við mismunun þar
sem jöfn meðferð á tillits til ýmissa mismunandi eiginleika manna er tryggð.
Um 9. gr.
Greinin á sér ekki fyrirmynd í núgildandi stjórnarskrá. Markmið hennar er að kveða á um
skyldur ríkisins samkvæmt mannréttindakaflanum og tryggja óbein einkaréttaráhrif hans, en
jafnframt að kveða á um skilmála heimilla takmarkana á mannréttindum. Ákvæði 1. mgr. er
samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs, en gerðar hafa verið þær lagatæknilegu orðalagsbreytingar
að í stað orðalagsins „yfirvöldum ber ætíð að vernda borgarana“ kemur „stjórnvöldum ber
ætíð að vernda almenning“ gegn mannréttindabrotum. Við yfirferð yfir mannréttindakaflan
var einnig ákveðið að bæta nýju almennu ákvæði um takmarkanir mannréttinda við hann, en
það er að finna í 2. mgr. Helgast sú viðbót bæði af lagatæknilegum og efnislegum ástæðum
tengdum samræmi við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar Íslands.
Í tengslum við 1. mgr. fjallar stjórnlagaráð nokkuð ítarlega um einkaréttaráhrif í
skýringum sínum, en þær skýringar eiga að ýmsu leyti í raun bæði við um hin beinu
einkaréttaráhrif sem felast í 5. gr. frumvarpsins og hin óbeinu einkaréttaráhrif sem felast í 1.
gr. 9. gr. Þannig segir um einkaréttaráhrif almennt:
„Ljóst má vera að hin venjubundna skýring er að mannréttindaákvæði í stjórnarskrá
séu fyrst og fremst til þess fallin að setja handhöfum ríkisvalds mörk gagnvart frelsi
einstaklinga. Hins vegar hefur þróun í réttarkerfum víða um heim verið í þá átt að
stjórnarskrárákvæði um mannréttindi séu einnig talin bindandi fyrir aðra en opinbera
aðila og gilda í lögskiptum á milli þeirra. Dómstólar í Evrópulöndum taka þannig í
auknum mæli mið af stjórnarskrárvernduðum réttindum í úrlausnum sínum á sviði
einkaréttar.“
Einnig var í stjórnlagaráði fjallað um þá síauknu þörf á vernd mannréttinda í innbyrðis
lögskiptum einstaklinga sem rís í ljósi þess hversu mikið áhrif einkaaðila hafa aukist í
samfélaginu og hversu mikilvæg réttindi er gjarnan um að tefla.
Í því sambandi lagði stjórnlagaráð þó áherslu á það að mannréttindaákvæði eru ólík í eðli
sínu. Geta sum þeirra aðeins beinst að handhöfum opinbers valds og leiki þá ekki vafi á
hvern þau binda. Þetta eigi t.d. við um réttindi handtekinna manna og réttláta málsmeðferð
fyrir dómi. Ljóst er að ekki kemur til einkaréttaráhrifa á grundvelli slíkra réttinda. Önnur
réttindi eru aftur á móti þess eðlis að stjórnvöld jafnt sem einkaaðilar geta brotið gegn þeim
og má sem dæmi nefna óhóflegt eftirlit eða upplýsingaöflun um tiltekna einstaklinga sem
brýtur gegn friðhelgi einkalífs þeirra eða beiting pyndinga eða ómannúðlegrar eða
vanvirðandi meðferðar. Þá hefur það aukist verulega á síðari árum að einkaaðilum er falið að
inna af hendi verkefni sem opinberir aðilar önnuðust áður, en þar má t.d. nefna ýmsa
einkarekna grunnþjónustu svo sem orkuveitu, póstflutninga, menntastofnanir og
heilbrigðisþjónustu. Einkaréttaráhrifin ná að sjálfsögðu til slíkrar starfsemi eftir því sem við
á. Í skýringum stjórnlagaráðs er þó áréttað að ekki sé ætlunin að einkaréttaráhrif eigi við um
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þá þætti efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda sem leggja jákvæðar
athafnaskyldur á stjórnvöld og krefjast þess að þau veiti ákveðna lágmarksþjónustu eða
réttindastig, svo sem gjaldfrjálsa grunnskólamenntun eða fjárframlög til lífsviðurværis.
Neikvæðir þættir slíkra réttinda, sem tengjast skyldunni til að virða þau, geta þó haft
einkaréttaráhrif eftir atvikum. Einkarekinn skóli er þannig t.d. bundinn af því með sama
hætti og opinber skóli að mismuna ekki nemum við inntöku o.fl.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs að eins og fram komi í umfjöllun fræðimanna um
einkaréttaráhrif verði því markmiði ríkisins að tryggja hagsmuni, heill og frelsi almennings
ekki náð einungis með því að láta þá afskiptalausa. Ríkið þurfi einnig að vernda
mannréttindi fyrir ágangi annarra einstaklinga og sporna við því að réttindum sé ógnað án
tillits til þess hvaðan slík ógn stafar. Þeim markmiðum verður náð með því að veita
réttindum vernd í almennum lögum og tryggja virk úrræði, hvort sem er á grundvelli
stjórnarskrárinnar eða almennra laga, til þess að bregðast við réttarbrotum.
Einnig leggur stjórnlagaráð áherslu á eftirfarandi:
„Af íslenskri dómaframkvæmd má sjá að til eru grundvallarmannréttindareglur sem
er ætlað að hafa víðtækara gildi en aðeins um samband milli yfirvalda og
einstaklingsins og hafa þær jafnframt þýðingu fyrir lögskipti einstaklinga. Því er
ljóst að íslenskir dómstólar beita kenningu um óbein einkaréttaráhrif
mannréttindaákvæða nú þegar í framkvæmd sinni.“
Við það má bæta að hér er nánar tiltekið átt við þann þátt óbeinna einkaréttaráhrifa er
lýtur að því að túlka lög til samræmis við stjórnarskrá og/eða leggja mat á stjórnskipulegt
gildi laga í réttarágreiningi á milli tveggja einkaaðila. Eins og fram kemur í skýringum við
5. gr. má auk þess greina vísi að beinum einkaréttaráhrifum í íslenskri réttarframkvæmd. Sá
þáttur óbeinna einkaréttaráhrifa er lýtur að því að gera ríkið ábyrgt fyrir því að hafa ekki
tryggt með setningu laga eða öðrum aðgerðum að einkaaðilar geti ekki brotið mannréttindi
hver á öðum hefur þó enn ekki komið til úrlausnar íslenskra dómstóla.
Hvað varðar 1. mgr. 9. gr. og óbein einkaréttaráhrif sérstaklega segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Í þýskum rétti er talið að túlka eigi lög í samræmi við mannréttindaákvæði
stjórnarskrár þegar fjallað er um einkaréttarleg úrlausnarefni. Hafi ríkið ekki sett lög
sem tryggja öllum mannréttindi óháð því hver sé gerandi eða brotlegur aðili er
niðurstaða dómstóla að ríkið hafi ekki uppfyllt þá grunnskyldu sína að tryggja öllum
mannréttindi. Sams konar túlkun má finna hjá Mannréttindadómstól Evrópu sem
hefur heimilað einstaklingum að draga ríki fyrir dóminn vegna brota einstaklinga
eða annarra einkaréttaraðila á mannréttindum ef sýnt er að viðkomandi ríki hafi
vanrækt að setja lög eða grípa til aðgerða til að tryggja réttindavernd. Ísland er
meðal aðildarríkja sem slík athafnaskylda hvílir á og því eru óbein einkaréttaráhrif
þegar kvöð skv. þeim mannréttindum sem Mannréttindasáttmáli Evrópu kveður á
um, enda segir skýrum orðum í 1. gr. sáttmálans að samningsaðilar að honum skuli
tryggja hverjum þeim, sem innan yfirráðasvæðis þeirra dvelst, réttindi þau og frelsi
sem skilgreind eru í honum.“
Þá segir:
„Umræddu ákvæði frumvarps þessa er ætlað að hafa þau réttaráhrif að á
löggjafanum hvíli skylda til að setja lög sem tryggja að mannréttindi séu ekki brotin
af öðrum en yfirvöldum. Eins og fyrr hefur verið rakið hvílir slík skylda nú þegar á
herðum íslenskra stjórnvalda hvað varðar vernd réttinda sem tryggð eru í
mannréttindasáttmála Evrópu og er því ekki um grundvallarbreytingu að ræða.
Dómstólar hér á landi hafa ekki svarað afdráttarlaust hvort eða að hvaða marki
einstaklingar og lögaðilar sem ekki fara með opinbert vald eru bundnir af ákvæðum
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stjórnarskrárinnar í lögskiptum á sviði einkaréttarins. Er ákvæði þessu ætlað að
skera endanlega úr um réttaróvissu á þessu sviði með
því að tryggja að
einkaréttarleg áhrif mannréttinda séu virk.“
Við þetta má bæta að samkvæmt skýru orðalagi 1. mgr. 9. gr. og réttarframkvæmd á
grundvelli Mannréttindadómstóls Evrópu nær skylda ríkisins ekki einungis til þess að setja
lög, heldur einnig til þess að grípa eftir atvikum til annarra aðgerða, s.s. virkra
löggæsluaðgerða eða annarra réttargæsluúrræða, í því skyniað vernda
gegn
mannréttindabrotum einkaaðila.
Þetta heyrir sem fyrr segir til hinna óbeinu
einkaréttaráhrifa. Þær athugasemdir ráðsis sem fjalla um það að hvaða marki einkaaðilar séu
beinlínis bundnir af ákvæðum mannréttindakaflans varða aftur á móti hin
beinu
einkaréttaráhrif og eiga eðli málsins samkvæmt ekki við um 1. mgr. 9. gr., heldur um 5. gr.
frumvarpsins.
Hafa verður einkaréttaráhrif almennt áréttar stjórnlagaráð að þannig sé reynt að koma til
móts við þau sjónarmið fræðimanna að í ljósi þess að vald hafi í nútímasamfélagi oft á tíðum
flust frá hinu opinbera til einkaaðila, svo sem fjölþjóðlegra fyrirtækjasamsteypa og
stjórnmálaflokka, nái mannréttindavernd ekki markmiðum sínum nema mannréttindi verði
talin geta bundið aðra en ríkið og stofnanir þess.
Orðalagi 1. mgr. hefur verið breytt að tvennu leyti miðað við tillögur stjórnlagaráðs.
Annars vegar er vísað til þess að „stjórnvöldum“ beri að veita vernd gegn
mannréttindabrogum, en ekki „yfirvöldum“ Er það af lagatæknilegum ástæðum til
samræmis við orðalag í mannréttindakaflanum að öðru leyti. Hins vegar er vísað til þess að
verndin skuli veitt „almenningi“ en ekki „borgurunum.“ Sú breyting helgast bæði af
lagatæknilegum og efnislegum ástæðum, en samkvæmt 2. gr. fumvarpsins er gildissvið þess
ekki bundið við ríkisborgara, heldur alla þá sem eru á yfirráðasvæði eða undir virkum
yfirráðum íslenska ríkisins. Með hugtakinu „almenningur“ er bæði átt við einstaklinga og
einkaréttarlega lögaðila, en samkvæmt frumvarpinu geta skyldur jafnt sem réttindi eftir
atvikum einnig átt við um lögaðila.
Í 2. mgr. 9. gr. er að finna nýtt almennt ákvæði um skerðingu eða takmörkun réttinda.
Slíkt ákvæði var inni í tillögum A-nefndar stjórnlagaráðs, en var fellt út í meðförum ráðsins
með vísan til þess að ákvæðið skaraðist of mikið við sértækar skerðingarheimildir í hinum
ýmsu ákvæðum mannréttindakaflans. Þá höfðu meðlimir stjórnlagaráðs áhyggjur af því að
ákvæðið opnaði of mikið á möguleikann á því að skerða mannréttindi almennt. Ákveðið var
að taka slíkt ákvæði inn í í frumvarpið samt sem áður. Hin sértæku takmörkunarákvæði sem
stjórnlagaráð gerði tillögur um í 11. gr. um friðhelgi einkalífs, 13. gr. um eignarrétt, 14. gr.
um tjáningar- og upplýsingafrelsi, 15. gr. um upplýsingarétt, 18. gr. um trú- og
sannfæringarfrelsi, 21. gr. um fundafrelsi, 25. gr. um atvinnufrelsi og 26. gr. um dvalarrétt
og ferðafrelsi fólu að sumu leyti ekki sér breytingar frá ákvæðum núgildandi stjórnarskrár,
en eftir sem áður var talið rétt að taka þessu málefni til heildstæðrar lagatæknilegrar
endurskoðunar.
Feneyjanefnd Evrópuráðsins hefur í áliti sínu nr. 444/2007 um stjórnarskrá Búlgaríu bent
á að það sé nauðsynlegt að heimila ákveðnar takmarkanir á mannréttindum í stjórnarskrám,
en jafnframt að skilgreina beri þær þannig að þær sjálfar séu háðar ákveðnum takmörkunum.
Er í því sambandi lögð á það áhersla að slík ákvæði verði að mæta kröfum
Mannréttindasáttmála Evrópu og innihalda þá efnisþætti að krefjast þess að takmarkanir
réttinda séu aðeins gerðar með lagaheimild, að þær takmarkist við lögmæt markmið og séu
„nauðsynlegar í lýðræðisþjóðfélagi“ sem felur einkum í sér þann áskilnað meðalhófsreglu að
takmarkanir gangi ekki lengra en nauðsyn krefur til að ná þeim markmiðum sem að er stefnt
auk þess sem það útilokar takmarkanir sem vega að sjálfum grundvelli lýðræðislegs
samfélags. Í áliti nr. 420/2007 um stjórnarskrá Finnlands og í áliti nr. 544/2009 um
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breytingar á stjórnarskrá Lúxemborgar hefur Feneyjanefndin einnig sérstaklega bent á kosti
þeirrar leiðar að taka upp almennt ákvæði um mögulegar takmarkanir á mannréttindum í
stjórnarskrá.
Við skoðun á tillögum stjórnlagaráðs kom í ljós að þau takmörkunarákvæði sem þar
höfðu verið lögð til voru á ýmsan hátt ekki í samræmi við þær kröfur sem gera verður til
slíkra ákvæða samkvæmt ofangreindu, en í því sambandi verður að hafa hugfast að
skuldbindingar Íslands samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasáttmálum eru lágmarkskröfur
sem ekki má víkja frá með víðtækari skerðingarákvæðum en þar eru heimiluð. Þannig var
gerður áskilnaður um að takmörkun þyrfti að vera „nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi“ eða
gerð „í lýðræðislegum tilgangi“ í ákvæðum 14. gr. um tjáningar- og upplýsingafrelsi, 15. gr.
um upplýsingarétt, 18. gr. um trú- og sannfæringarfrelsi og 21. gr. um fundafrelsi, en önnur
ákvæði virðast veita ríkari heimildir til takmarkana þar sem engan slíkan áskilnað er þar að
finna, sbr. 11. gr. um takmarkanir á friðhelgi einkalífs, 13. gr. um eignarétt, 2. mgr. 20. gr.
um neikvætt félagafrelsi, 1. mgr. 25. gr. um atvinnufrelsi og 1. mgr. 26. gr. um dvalarrétt og
ferðafrelsi. Í öðrum tilvikum voru takmörkunákvæðin í frumvarpi stjórnlagaráðs of víðtæk
af þeirri ástæðu að takmarkanir voru ekki skilyrtar við að vera gerðar í þágu skilgreindra
lögmætra hagsmuna. Í tillögum stjórnlagaráðs eru 2. mgr. 11. gr. um heimildir til
framkvæmdar líkamsrannsókna, leitar og rannsókna á skjölum, fjarskiptum o.þ.h., 2. mgr.
13. gr. um takmarkanir á eignarrétti, 21. gr. um takmarkanir á fundafrelsi og 1. mgr. 26. gr.
um dvalarrétt og ferðafrelsi þessu marki brenndar.
Þá var talin vera ákveðin hætta á því að önnur ákvæði í frumvarpi stjórnlagaráðs gætu
verð túlkuð of þröngt eftir orða sinna hljóðan, sérstaklega í ljósi þess að því var hafnað í
meðförum ráðsins að hafa almennt takmörkunarákvæði sem stæði þeim til fyllingar og gæti
eftir atvikum heimilað frekari takmarkanir. Slík þröng túlkun hefði getað leitt til þess að
takmarkanir sem teljast verða nauðsynlegar væru óheimilar. Slík hætta hefði verið fyrir
hendi varðandi 3. mgr. 11. gr. í frumvarpi stjórnlagaráðs um friðhelgi einkalífs sem berum
orðum heimilar aðrar takmarkanir en líkamsrannsókn, leit og rannsóknir á skjölum,
fjarskiptum o.þ.h. einungis vegna réttinda annarra, en ekki t.d. vegna þjóðaröryggis,
almannaheilsu eða annarra mikilvægara almannahagsmuna. Sama mætti segja um 2. mgr.
14. gr. um takmarkanir á tjáningarfrelsi sem hefðu aðeins verið heimilar til verndar börnum,
öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði annarra, en ekki t.d. til verndar siðgæði eða
allsherjarreglu. Þá var í 1. mgr. 20. gr. frumvarps stjórnlagaráðs kveðið á um jákvætt
félagafrelsi með því skilyrði að félög skuli hafa lögmætan tilgang. Umfram það skilyrði var
ekki að finna nein ákvæði um mögulegar takmarkanir á þeim rétti, en í ákveðnum tilvikum
geta slíkar takmarkanir verið heimilar t.d. í þágu hlutleysis lögreglu og stjórnarstarfsmanna,
sbr. t.d. 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 22. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi. Loks var í 25. gr. aðeins heimilað að takmarka atvinnufrelsi ef
almannahagsmunir krefjast, en ekki í þágu verndar réttinda annarra.
Í stað þess að fara þá leið að útfæra nánar einstök takmörkunarákvæði frumvarps
stjórnlagaráðs, og bæta eftir atvikum við nýjum, var talið betra að leggja til eitt almennt
ákvæði um takmarkanir á réttindum í stjórnarskránni. Í hinu almenna takmörkunarákvæði
felst sjálfstætt heimildarákvæði sem heimilar ákveðnar takmarkanir mannréttinda, en
ákvæðið setur jafnframt öllum slíkum takmörkunum skýr mörk. Hin sértæku
takmörkunarákvæði sem Stjórnlagaráð lagði til, og eiga sér í mörgum tilvikum uppruna í
núgildandi stjórnarskrá, eru því aðeins látin halda sér að þau bæti efnislega við inntak 2.
mgr. 9. gr. með strangari skilyrðum fyrir skerðingu réttinda eða nánari útfærslum á því með
hvaða hætti skerðingar verða heimilaðar. Þótt þær efnislegu skorður við takmörkunum
mannréttinda sem felast í 2. mgr. 9. gr. hafi að einhverju leyti í réttarframkvæmd verið taldar
gilda í tengslum við takmörkunarákvæði núgildandi stjórnarskrár, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar
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frá 15. mars 2001 í máli nr. 354/2000, er tryggara að kveða skýrt á um þær í texta sjálfrar
stjórnarskrárinnar. Er það í samræmi við ábendingu Feneyjanefndarinnar í áliti nr. 420/2007
um stjórnarskrá Finnlands.
Auk þess að mæta þannig með skýrari hætti kröfum
Mannréttindasáttmála Evrópu til takmarkana á mannréttindum var þessi lagatæknilega
útfærsla talin ná betur yfir hina raunverulegu réttarstöðu sem nú ríkir bæði á grundvelli
Mannréttindasáttmála Evrópu og núgildandi stjórnarskrár, þar sem ákveðnar takmarkanir
réttinda eru taldar heimilar þrátt fyrir að ekki sé berum orðum gert ráð fyrir þeim í
lagatextanum, sbr. t.d. dóm Hæstaréttar frá 20. janúar 1989 í máli nr. 5/1989.
Eins og fyrr segir er ákvæði 2. mgr. 9. gr. sjálfsætt heimildarákvæði fyrir takmörkunum
mannréttinda. Það á þó ekki með sama hætti við í tengslum við öll ákvæði
mannréttindakaflans, og sum mannréttindi er ekki talið að takmarka megi. Eins og
endurspeglast í texta Mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi getur verið nauðsynlegt, með vísan til mikilvægra almannahagsmuna
eða réttinda annarra, að takmarka sum þau réttindi sem eru orðuð þannig að þau séu þegar
virk og hafi skilyrðislaust gildi óháð ytri breytum. Í texta Mannréttindasáttmálans er t.d. að
finna sérstök skerðingarákvæði í 8. gr. um friðhelgi einkalífs, 9. gr. um hugsana-, samvisku
og trúfrelsi, 10. gr. um tjáningarfrelsi, 11. gr. um funda- og félagafrelsi, sem og í 1. gr. 1.
viðauka um friðhelgi eignaréttar og í 2. gr. 2. viðauka um ferðafrelsi. Þá hafa ýmsar
skerðingar á réttindum verið túlkaðar inn í ákvæði bæði Mannréttindasáttmála Evrópu og
Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, þótt þær séu ekki heimilaðar
berum orðum í texta ákvæðanna, svo sem heimild til að takmarka réttinn til menntunar í 2.
gr. 1. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu, heimild til að takmarka aðgang að dómstólum
samkvæmt 1. mgr. 6. gr. sáttmálans þar sem hann kalli á sértæka útfærslu í hverju samfélagi,
sem og heimild fyrir mismunandi meðferð sem réttlætist af hlutlægum og málefnalegum
ástæðum í 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 26. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg
og stjórnmálaleg réttindi. Ákveðin mannréttindi af fyrstu kynslóð er aftur á móti ekki talið
að takmarka megi, sbr. einkum 15. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, en það á við um réttinn
til lífs í 2. gr., bann við pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð í 3. gr., bann við
þrældómi og nauðungarvinnu í 4. gr., rétt til frelsis og mannhelgi í 5. gr., bann við
afturvirkni refsilaga í 7. gr. og bann við tvöfaldri saksókn eða refsingu í 4. gr. 7. viðauka við
Mannréttindasáttmálann. Til samræmis við þetta er kveðið á um að hið almenna
takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. gildi ekki í tengslum við sambærileg réttindi í frumvarpi
þessu, þ.e. 7. gr. um rétt til lífs, 1. málsl. 8. gr. um mannlega reisn, 27. gr. um
frelsissviptingar, 3. mgr. 28. gr. um bann við tvöfaldri saksókn eða refsingu, 29. gr. um bann
við ómannúðlegri meðferð og 30. gr. um bann við afturvirkni refsingar. Auk þess verður
ekki talið að takmarka megi réttinn til að teljast staklaus uns sekt er sönnuð, sbr. 2. mgr. 6.
gr. Mannréttindasáttmálans og 2. mgr. 28. gr. frumvarps þessa. Þrátt fyrir að þessi réttindi
verði ekki takmörkuð með formlegum hætti hefur verndarsvið þeirra eðli málsins samkvæmt
þó ávallt einhver ytri mörk. Þessi ytri mörk geta verið skilgreind berum orðum sem
undantekningar frá réttarverndinni í sjálfum texta viðkomandi ákvæða s.s. varðandi sértækar
heimildir til frelsissviptinga í 27. gr. og heimild til endurupptöku mála í 28. gr. Þá verða ytri
mörk réttarverndarinnar einnig leidd af því hvernig ákvæðin eru skýrð efnislega, s.s.
varðandi heimild töku lífs við aðstæður nauðvarnar í 7. gr., skyldubundið vinnuframlag sem
ekki telst til nauðungarvinnu samkvæmt 29. gr., afmörkun hugtaka eins og „frelsissvipting“
og „pyndingar“ 27. og 29. gr. og þá skýringu 2. mgr.28. gr. að rétturinn til að teljast saklaus
uns sekt er sönnuð að lögum komi ekki í veg fyrir að lög geti kveðið á um sakarlíkindareglur
eða hlutlæga refsiábyrgð í ákveðnum skýrt afmörkuðum tilvikum. Í grundvallaratriðum er
munurinn því sá að í þessum flokki réttinda eru ytri mörk réttarverndarinnar bundin við það
hvernig gildissvið og inntak viðkomandi réttar er afmarkað, en falli viðfangsefnið innan þess
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ramma verður réttinum skilyrðislaust beitt. Þegar um önnur réttindi er að ræða verður
skerðingum aftur á móti komið við í ákveðnum tilvikum, jafnvel þótt viðfangsefnið falli
innan gildissviðss og inntaks viðkomandi réttar.
Ýmis ríki hafa á síðari árum tekið upp almenn takmörkunarákvæði mannréttinda í
stjórnarskipunarlögum sínum, svo sem Kanada, Suður-Afríka og Króatía. Góð dæmi um
almenn takmörkunarákvæði má einnig finna í 36. gr. Svissnesku stjórnarskrárinnar og í 1.
mgr. 52. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins, en ákvæði 2. mgr. 9. gr. tekur nokkurt mið af
þeim, sem og þeim kröfum sem Mannréttindadómstóll Evrópu gerir til takmarkana á
mannréttindum. Með orðalaginu að skerðingar á mannréttindum skuli byggjast á lagaheimild
er vísað til settra laga frá Alþingi. Þótt unnt sé á grundvelli heimildar í settum lögum að
framselja vald til útfæra takmarkanir mannréttinda til framkvæmdavaldsins er eðlilegt að
gera ríkar kröfur til slíks framsals eins og íslenskir dómstólar hafa raunar hingað til gert, sbr.
dóm Hæstaréttar þann 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003. Í kröfunni um sérstaka
lagaheimild felst nánar tiltekið einnig áskilnaður um skýrleika laganna þannig að
takmarkanir séu eins fyrirsjáanlegar og unnt er og að matskenndum ákvæðum sé eftir
föngum settur skilgreindur efnisrammi. Tilvísun til almannahagsmuna eða réttinda annarra
felur það í sér að takmörkunin sem um ræðir þarf að vera raunverulega nauðsynleg til
verndar mikilvægum hagsmunum af þessum toga. Sem dæmi um takmarkanir í þágu réttinda
annarra má nefna takmarkanir tjáningarfrelsis til verndar börnum, mannorði og friðhelgi
einkalífs annarra og takmarkanir sem gerðar eru á fundafrelsi eins hóps mótmælenda í þágu
þess að vernda fundafrelsi annars hóps mótmælenda. Með almannahagsmunum er aftur á
móti einkum vísað til verndar þjóðaröryggis, almannaheilla, efnahagslegrar farsældar
landsins, almannaheilsu, mikilvægra siðferðilegra gilda og allsherjarreglu en það hugtak
vísar einkum til þess markmiðs að halda uppi lögum og reglu og firra glundroða eða glæpum
í samfélaginu.. Hér er um að ræða nokkuð rúm yfirhugtök yfir tegundir almannahagsmuna
sem geta náð yfir ýmis tilvik. Þannig getur t.d. starfsemi skattayfirvalda og ýmissa
opinberra eftirlitsstofnana, eða það að tryggja virkni, sjálfstæði og óhæði dómstóla, lögreglu
og stjórnarstarfsmanna, fallið undir vernd þjóðaröryggis, almannaheilla og allsherjarreglu
o.fl. eftir atvikum. Ávallt þarf þó að gæta að því að hrein hagkvæmnissjónarmið tengd
starfsemi og rekstri opinberra aðila eru ekki nægilega mikilvæg til að falla undir
almannahagsmuni í skilningi ákvæðisins. Skilyrðið um að takmarkanir verði að samrýmast
lýðræðishefðum felur það í sér að takmarkanir mega aldrei vega að þeim grundvallarþáttum
lýðræðislegs samfélags sem felast í fjölhyggju, víðsýni og umburðarlyndi, enda lúta
mannréttindi í lýðræðisþjóðfélagi ekki síst að því að vernda minnihlutann gegn valdi
meirihlutans. Þá felur það skilyrði einnig í sér vísan til þess að gæta skuli meðalhófs við allar
takmarkanir mannréttinda, en berum orðum er hnykkt á kröfunni um meðalhóf í ákvæðinu.
Með því er átt við það að umfang heimillar skerðingar skal metið bæði í ljósi eðlis þeirra
réttinda sem skerða á og í ljósi mikilvægis þeirra almannahagsmuna eða réttinda annarra sem
stefnt er að því að vernda. Ávallt skal leitast við að velja þá leið sem minnsta röskun hefur í
för með sér á stjórnarskrárvörðum réttindum. Við meðalhófsmatið í tilteknu falli getur
einnig komið til skoðunar hvaða tryggingu lög veita fyrir því að ekki sé gripið til
handahófskenndra aðgerða, að öll atvik máls séu vandlega rannsökuð og metin og að hugað
sé nægilega vel að að hagsmunum þeirra sem skerðingu sæta áður en ákvörðun er tekin.
Geta þá vandaðar málsmeðferðarreglur á fyrri stigum haft mikla þýðingu við meðalhófsmat
dómstóla. Loks er tekið fram í 2. mgr. 9. gr. að í engu tilviki myndi ákvæðið heimila að
gengið væri svo nærri kjarna viðkomandi réttinda að þau væru í raun að engu gerð. Almennt
er gert ráð fyrir því að takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. verði, eins og mannréttindaákvæðin
sjálf, túlkað til samræmis við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar Íslands. Sjálfstætt
takmörkunarákvæði heimilar því ekki frekari skerðingar á mannréttindum en þeir sáttmálar

61

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
sem Ísland á aðild að. Einnig ber að hafa í huga að alþjóðlegir mannréttindasáttmálar kveða
aðeins á um lágmarkvernd mannréttinda og eru íslensk stjórnvöld og dómstólar því frjáls að
því á grundvelli hins almenna skerðingarákvæðis að heimila minni takmarkanir á réttindum
en sáttmálarnir gera.
Byggt er á því að þrátt fyrir þessa lagatæknilegu útfærslu sé ekki vikið frá þeim anda að
baki 9.gr. sem birtist í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu en þar er lögð á það áhersla
að þegar vega á og meta annars vegar fræðilega takmörkun mannréttindaverndar og hins
vegar tryggingu fyrir því að almenningur geti notið þeirra réttinda sem kveðið er á um í
þessum kafla frumvarpsins skuli svarið ávallt vera almenningi í hag. Líkt og stjórnlagaráð
bendir á er þó ávallt um jafnvægisdans að ræða. Til dæmis megi ríkið ekki ganga svo langt í
lagasetningu að vernd einna réttinda gangi um of á vernd annarra.
Um 10. gr.
Um nýtt ákvæði er að ræða. Það hefur að markmiði að veita sértæka vernd gegn ofbeldi
sem ekki nær alvarleikastigi 29. gr., og að tryggja einkaréttaráhrif verndar gegn hverskyns
ofbeldi. Tillaga stjórnlagaráðs var að ákvæðið hljóðaði þannig að öllum skyldi „tryggð
mannhelgi og vernd gegn hverskyns ofbeldi.“ Við lagatæknilega könnun á frumvarpinu var
ákveðið að orðið „mannhelgi“ yrði fellt niður. Til samræmis við það var titli ákvæðisins
einnig breytt. Ákvæðið útfærir réttinn til að lifa með reisn skv. 8. gr. frumvarpsins. Þá
tengist það 6. gr. að því er varðar kynbundið ofbeldi og 29. gr. frumvarpsins, en ákveðin
form ofbeldis falla einnig eðli málsins samkvæmt undir hugtökin nauðungarvinnu,
pyndingar og ómannúðleg eða vanvirðandi meðferð.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Ákvæðið beinir athygli að rétti borgaranna til að lifa frjálsir frá hvers kyns ofbeldi í
samfélaginu og varpar sérstaklega ljósi á réttinn til að vera frjáls undan
kynferðisofbeldi.
Við vinnslu frumvarps þessa var ákvæðið upphaflega hluti af grein um friðhelgi
einkalífs en hefur, í kjölfar umræðna í Stjórnlagaráði, verið gert að sjálfstæðri grein.
Með þessu er hnykkt á því hversu mikið samfélagsmein ofbeldi er og skal þá
sérstaklega vísað til kynferðisofbeldis sem átt getur sér stað innan veggja
heimilisins.
Samkvæmt rannsóknum verða karlmenn frekar fyrir ofbeldi í hinu opinbera rými og
konur inni á heimilum. Stjórnlagaráð telur því nauðsynlegt að fram komi skýr
skilaboð um að vernd gegn ofbeldi nái ekki einungis til hins opinbera rýmis heldur
einnig til heimilanna. Með því móti nær vernd borgaranna ekki einungis til karla
heldur til kvenna líka.“
Um fyrirmyndir vísar stjórnlagaráð í skýringum sínum til þess að ríki sem nýlega hafa
endurskoðað stjórnarskrár sínar eða jafnvel samið þær frá grunni hafi hnykkt á mikilvægi
öryggis á heimilum og yfirráða yfir eigin líkama. Er vísað sérstaklega til suður-afrísku,
kólumbísku og brasilísku stjórnarskránna. Í 12. gr. suður-afrísku stjórnarskrárinnar frá 1996
er kveðið á um frelsi allra undan hvers konar ofbeldi, hvort sem er af hendi opinberra aðila
eða einkaaðila. Auk þess er þar kveðið á um allir hafi rétt til líkamlegs öryggis og umráða
yfir eigin líkama. Í 42. gr. kólumbísku stjórnarskrárinnar frá 1991 er kveðið á um að með
lögum skuli vernda gegn ofbeldi innan fjölskyldunnar og í 226. gr. brasilísku
stjórnarskrárinnar frá 1988 er kveðið á um að ríkið skuli gera ráðstafanir til varnar ofbeldi
innan fjölskyldunnar. Stjórnlagaráð áréttar að það að njóta öryggis séu grundvallarréttindi og
að með samþykkt ákvæðisins skipi Ísland sér í röð framsæknustu ríkja í þessum málaflokki.
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Sú orðalagsbreyting hefur verið gerð frá tillögu stjórnlagaráðs að fella út orðið
„mannhelgi“ Er það gert með vísan til þess að hugtakið „mannhelgi“ hefur í íslensku
lagamáli verið notað yfir það sem á ensku er nefnt „security of person“, sbr. 5. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu og 3. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Það
tengist því frelsissviptingum, en hefur í réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins ekki
þróast sem lagalegt hugtak sem hafi sjálfstætt efnisinntak. Um rétt manna til að vera ekki
sviptir frelsi sínu er ítarlega fjallað í 27. gr. frumvarpsins og var hugtakinu því ofaukið í 10.
gr. Titli ákvæðisins var breytt til samræmis við þetta.
Ákvæði 10. gr. kveður samkvæmt þessu á um vernd bæði karla og kvenna gegn
hverskyns ofbeldi, hvort sem það nær þeim alvarleika að flokkast sem nauðungarvinna,
pyndingar, eða önnur ómannúðleg eða vanvirðandi meðferð eða ekki. Efnislega nær vernd
10. gr. til alls ofbeldis, en uppfylli háttsemin greiningarskilmerki 29. gr. verður því ákvæði
þó frekar beitt. Ekki er gerður greinarmunur á því hvort ofbeldi er af hendi opinberra aðila
eða einkaaðila og hefur ákvæðið einkaréttaráhrif í samræmi við það. Raunar má segja að
megintilgangur ákvæðisins sé að tryggja þessi einkaréttaráhrif. Áréttað er að þegar ákvæði
10. gr. og 29. gr. eru túlkuð saman ná einkaréttaráhrifin skv. 10. gr. yfir báða flokka
ofbeldis.
Í skýringum sínum leggur stjórnlagaráð sérstaka áherslu á kynbundið ofbeldi. Ísland
hefur fullgilt kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en samkvæmt þeim sáttmála felur
kynbundið ofbeldi í sér mismunun gagnvart konum og er bannað sem slíkt. Eftirlitnefndin
með þeim sáttmála hefur skilgreint kynbundið ofbeldi þannig að það nái bæði til ofbeldis
sem beinist sérstaklega að konu vegna þess að hún er kona og til þeirra forma ofbeldis sem
hafa hlutfallslega meiri áhrif á hóp kvenna en karla. Á þeirri skilgreiningu er byggt í
frumvarpi þessu. Um kynbundið ofbeldi segir nánar tiltekið í skýringum stjórnlagaráðs:
„Kynbundið ofbeldi er ein af verstu birtingarmyndum kynjamisréttis hér á landi sem
annars staðar. Hundruð kvenna leita árlega til Neyðarmóttöku, Stígamóta og
Kvennaathvarfsins vegna nauðgana og annars ofbeldis af hendi karla. Kynbundið
ofbeldi lýsir sér í nauðgunum, sifjaspellum, klámi, vændi, mansali, kynferðisáreitni
og annars konar líkamlegu og andlegu ofbeldi gegn konum og stúlkum inni á
heimilum þeirra sem utan.“
Stjórnlagaráð bendir í þessu sambandi á dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls
Evrópu, en á grundelli 2. gr. sáttmálans um réttinn til lífs og 3. gr. sáttmálans um bann við
pyndingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu hefur dómstóllinn lagt þá
jákvæðu skyldu á ríki að grípa til virkra löggæsluaðgerða til að vernda þolendur kynbundins
heimilisofbeldis sem nær þeim alvarleika að falla undir 2. og 3. gr. sáttmálans. Um ofbeldi af
þeim alvarleika gilda þó 7. og. 29. gr. frumvarps þessa, en ekki 10. gr. Aftur á móti vísar
ráðið einnig til þess að eftirlitsnefnd með kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna hafi lagt
áherslu á varnir gegn kynbundnu ofbeldi í tilmælum sínum til aðildarríkjanna, en eins og
áður segir er kynbundið ofbeldi bannað samkvæmt sáttmálanum. Loks er bent á það í
skýringum stjórnlagaráðs að Sameinuðu þjóðirnar hafi að öðru leyti einnig barist gegn
kynbundnu ofbeldi en sérstaklega er vísað til þess að árið 1993 samþykkti allsherjarþing
Sameinuðu þjóðanna yfirlýsingu nr. A/Res/57/181 um afnám alls ofbeldis gegn konum þar
sem sjónum er m.a. beint að lagasetningu og framkvæmd laga. Í yfirlýsingunni segir m.a. að
ofbeldi gegn konum ógni því að þær fái notið mannréttinda sinna. Ísland hefur einnig
undirritað, en ekki fullgilt, sáttmála Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn kynbundnu
ofbeldi og heimilisofbeldi. Í sáttmálanum er lögð áhersla á samræmda stefnu í þessum
málaflokki, auk lagalegrar skyldu ríkja til að grípa til allra viðeigandi aðgerða til að koma í
veg fyrir, rannsaka, refsa fyrir og tryggja að bætur séu greiddar fórnarlömbum slíks ofbeldis
sem framið er af einkaaðilum.
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Samkvæmt hinu víða gildissviði 10. gr. að taka til „hvers kyns ofbeldis“ leggur ákvæðið
sambærilegar skyldur á ríkið til að vinna með skipulögðum hætti gegn öðrum formum
ofbeldis en kynbundu ofbeldi og heimilisofbeldi, en kynferðislegt ofbeldi er sérstaklega
tiltekið í ákvæðinu. Í því sambandi er áréttað að Ísland hefur nýverið fullgilt sáttmála
Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun og kynferðisofbeldi sem felur
í sér sambærilegar skyldur og áðurnefndur Evrópuráðssamningur varðandi kynbundið
ofbeldi og heimilisofbeldi.
Með vísan til þjóðréttarlegra skuldbindinga Íslands samkvæmt kvennasáttmálanum og
evrópusáttmála um vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun og kynferðisofbeldi, en
einnig þeirra meginreglna sem leiddar verða að evrópusáttmála um forvarnir og baráttu gegn
kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi, verða stjórnvöld talin skuldbundin samkvæmt ákvæði
10. gr. til að móta stefnu, grípa til lagasetningar og annarra viðeigandi samfélagslegra
aðgerða til varnar kynbundnu, heimilis- og kynferðislegu ofbeldi, sem og bregðast við því
þegar það á sér stað með viðeigandi löggæsluaðgerðum og réttarvörsluúrræðum. Viðbrögð
vegna annars konar obeldis skulu vera sambærileg, en þó að teknu tilliti til mismunandi eðlis
birtingarforma ofbeldis.
Um 11. gr.
Greinin byggir á 71. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið hennar er að standa vörð um
friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
Í 1. mgr. hefur stjórnlagaráð gert þær
orðalagsbreytingar frá núgildandi ákvæði að í stað þess að kveðið sé á um að „allir skuli
njóta“ þessarar friðhelgi er nú kveðið á um að hún skuli „tryggð“. Ekki er stefnt að því að
orðalagsbreytingin hafi efnisáhrif. Ákvæði 2. mgr. er óbreytt frá 2. mgr. 71. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Við lagatæknilega yfirferð yfir tillögur stjórnlagaráðs var ákveðið að fella
niður hið sértæka skerðingarákvæði sem stjórnlagaráð gerði tillögu um í 3. mgr., en það var
samhljóða 3. mgr. 71. gr. núgildandi stjórnarskrár. Þess í stað gildir 2. mgr. 9. gr. um
takmarkanir réttinda samkvæmt ákvæðinu. Breytingin hefur ekki efnisleg áhrif. Ákvæði 11.
gr. tengist einna helst ákvæðum 23. gr. um rétt til heilsu og heilbrigðisþjónustu og 26. gr. um
ferðafrelsi. Einnig á það nokkra samstöðu með ákvæðum 33. og 35. gr. um náttúru og
umhverfi. Þeir þættir friðhelgi einkalífs sem lúta að sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga
tengjast að sjálfsögðu einnig ákvæðum 10. gr. um vernd gegn ofbeldi og 29. gr. um bann við
nauðungarvinnu, pyndingum og annarri ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Í skýringum Stjórnlagaráðs með þessu ákvæði segir að greinin sé nær samhljóða 71. gr.
núgildandi stjórnarskrár og standi efnislega óbreytt. Orðalagi hafi verið breytt í 1. og 3. mgr.
en að öðru leyti vísist til greinargerða með fyrri útgáfum þessarar greinar, einkum varðandi
breytingar sem gerðar voru 1995. Þá segir að markmið greinarinnar sé að standa vörð um
friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, en einnig er tekið fram að einkalíf og fjölskylda
njóti friðhelgi samkvæmt grunnreglum íslenskrar löggjafar. Þetta sé er í samræmi við 8. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu þar sem kveðið er á um friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis
og bréfaskrifta svo og 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem
nefni reyndar einnig heiður og mannorð.
Stjórnlagaráð bendir einnig á að í undantekningartilfellum geti reynst nauðsynlegt að
takmarka friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu, einkum í tilfelli þvingunaraðgerða sem
nauðsynlegar geta reynst í þágu rannsóknar sakamáls.
Hvað varðar hið sértæka
takmörkunarákvæði 2. mgr., sem er óbreytt frá núgildandi stjórnarskrá, tekur stjórnlagaráð
fram að þær tegundir þvingunaraðgerða sem taldar séu upp í ákvæðinu séu ekki tæmandi
listi yfir hugsanlegar aðgerðir, enda sé talað um „sambærilega skerðingu á einkalífi“.
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Þrátt fyrir upptöku almenns takmörkunarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa er hið
sértæka ákvæði 2. mgr. 71. gr. núgildandi stjórnarskrár og 2. mgr. 11. gr. frumvarps
stjórnlagaráðs látið halda sér. Með því er 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.
Vegna upptöku hinnar almennu takmörkunarheimildar er 3. mgr. 11. gr. frumvarps
stjórnlagaráðs, sem var samhljóða 3. mgr. 71. gr. núgildandi stjórnarskrár, aftur á móti felld
niður. Sú heimild var berum orðum bundin við takmarkanir í þágu réttinda annarra en tiltók
ekki að mikilvægir almannahagsmunir geta einnig réttlætt takmarkanir á friðhelgi einkalífs.
Óbreytt hefði ákvæðið því getað valdið nokkrum túlkunarvanda. Sem dæmi um takmörkun í
þágu almannahagsmuna má t.d. nefna ákvæði sóttvarnarlaga nr. 19/1997 sem í þágu
almannaheilsu leggja þær skyldur á einstaklinga að fylgja fyrirmælum læknis, upplýsa um
mögulegar smitleiðir, sæta læknisrannsóknum og jafnvel einangrun í því skyni að koma í
veg fyrir smit. Aðrar takmarkanir á friðhelgi einkalífs geta eins og stjórnlagaráð bendir á t.d.
miðast að því að tryggja möguleika til nauðsynlegra afskipta af heimili og fjölskyldulífi með
vernd barna að leiðarljósi, en stjórnlagaráð bendir á að sú takmörkun sé einnig í samræmi
við 12. gr. frumvarpsins um vernd barna. Loks nefnir stjórnlagaráð að heimildir í löggjöf um
fullnustuaðgerðir, svo sem í tengslum við fjárnám, nauðungarsölu eða gjaldþrotaskipti, geti
einnig talist dæmi um mögulegar takmarkanir, en þær aðgerðir geta leitt til röskunar á
réttindum sem talin eru upp í 1. mgr. Heimild 3. mgr. 71. gr. núgildandi stjórnarskrár til
skerðingar var berum orðum bundin við það að einungis mætti takmarka réttindi samkvæmt
ákvæðinu „ef brýna nauðsyn ber til“. Þrátt fyrir það orðalag verður ekki ráðið af
réttarframkvæmd að ákvæðið geri strangari kröfur til takmarkana á friðhelgi einkalífs,
heimilis og fjölskyldu en gerðar væru samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu. Er því ekki
um efnisbreytingu að ræða þótt ákvæðið sé fellt niður í tengslum við upptöku almenns
skerðingarákvæðis í 2. mgr. 9. gr.
Um 12. gr.
Markmið 12. gr. er tryggja hagsmuni og réttindi barna á forsendum barnanna sjálfra í
samræmi við helstu meginreglur samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 1.
mgr. 12. gr. er samhljóða 3. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár að því undanskildu að
fremst í ákvæðið hefur stjórnlagaráð bætt tilvísun til „allra“ barna. Stjórnlagaráð ætlar
ákvæðinu þó ríkari réttaráhrif en talin hafa verið felast í núgildandi ákvæði. Þá leggur
stjórnlagaráð til ný ákvæði í 2. og 3. mgr. Til viðbótar við réttarvernd 12. gr. geta börn
einnig með sjálfstæðum hætti notið annarra þeirra réttinda sem kveðið er á um í
frumvarpinu.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæði þessu segir:
„Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá er ákvæði um réttindi barna í 3. mgr. 76. gr. þar
sem lögð er áhersla á rétt til verndar og umönnunar. Það ákvæði var tekið upp við
endurskoðun mannréttindakaflans 1995 og taldist fela í sér stefnuyfirlýsingu, auk
þess sem sækja mætti til ákvæðisins stoð undir túlkun annarra ákvæða. Fyrirmynd
ákvæðisins var m.a. 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og er
það í takt við þróun réttinda barna á alþjóðavísu.
Markmið greinarinnar er að standa vörð um hagsmuni barna á forsendum barnanna
sjálfra frekar en eingöngu á forsendum foreldra þeirra eða samfélagsins. Með því er
lögð áhersla á börn sem einstaklinga sem eiga réttindi þrátt fyrir að bera ekki
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óskoraða ábyrgð á eigin lífi. Á sama tíma og nauðsynlegt er að tryggja börnum
réttinn til að koma að ákvörðunum um eigið líf eiga þau ekki að bera íþyngjandi
skyldu til þess. Ákvæðið leggur skyldu á stjórnvöld, aðstandendur og aðra sem
annast börn til að standa vörð um réttindi þeirra og gæta að tjáningarrétti í samræmi
við aldur og þroska.“
Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs eru fyrirmyndir ákvæðisins einkum 3. og 12. gr.
sáttmála Sameinuðu þjóðanna um rétttindi barnsins en ákvæðið á sér einnig að hluta til
samsvörun í 24. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Tekið er fram
að með ákvæðinu sé þeim meginreglum lýst sem séu undirstaða allrar löggjafar um málefni
barna. Einnig er vísað til þess að færst hafi í vöxt á undanförnum áratugum að
stjórnarskrárbinda réttindi barna. Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Í umræðum í Stjórnlagaráði kom fram það sjónarmið að tryggja þyrfti bann við
stofnanavistun barna til langs tíma með hliðsjón af starfsemi vist- og
meðferðarheimila fyrir börn á fyrri tíð. Einnig var rætt hvort á einhvern hátt sé hægt
að styrkja fjölskyldur til samvista og rétt barna til fjölskyldulífs þar sem vinnuálag
foreldra á Íslandi er mikið. Ekki er talið stætt á að setja ákvæði um slíkt í
stjórnarskrá þrátt fyrir að Stjórnlagaráð líti svo á að í velferð barna felist ákveðin
samvist við nánustu fjölskyldu.
Til álita kom að setja inn inngangssetninguna: „Börn eiga rétt á að njóta bernsku
sinnar“, en talið var að of óljóst væri hvað átt væri við með ákvæðinu og hvaða rétt
mætti leiða af því. Þá var bent á að lengst af var talið að vegna barnæskunnar væru
börn ósjálfstæðir, valdalausir einstaklingar, háðir öðrum um allar ákvarðanir. Í
nútímabarnarétti er hins vegar lögð rík áhersla á að börn njóti almennt réttinda sem
sjálfstæðir einstaklingar. Mikilvægt er að undirstrika þetta sjónarmið og benda á að
við túlkun allra mannréttindaákvæðanna beri að takamið af því hvernig börn geti
notið og beitt réttindum sínum. Skal í þessu sambandi sérstaklega vísað til þeirrar
verndar sem börn njóta samkvæmt ákvæðum um jafnræði og um friðhelgi einkalífs
og fjölskyldu. Hætta er á að opið ákvæði um sérstöðu bernskunnar geti minnt á eldri
viðhorf til barna og dragi úr mikilvægi þeirra réttinda sem börn njóta samkvæmt
hinum almennu ákvæðum.“
Í 1. mgr. er kveðið á um að öllum börnum skuli tryggð í lögum sú vernd og umönnum
sem velferð þeirra krefst en sambærilegt ákvæði er nú í 3. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar og
á sér m.a. stoð í 2. mgr. 3. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Varðandi 1. mgr. segir í
skýringum stjórnlagaráðs:
„Stjórnlagaráð lítur svo á að við túlkun 1. mgr. skuli m.a. tekið tillit til friðhelgi
fjölskyldulífs og réttar til félagslegrar aðstoðar. Skal þá skoða hvert telst vera
hlutverk fjölskyldunnar annars vegar og hins opinbera hins vegar. Hér er um að
ræða þekkt viðmið sem hafa þróast samhliða vaxandi þekkingu á þörfum og stöðu
barna. Benda má á flokkun ákvæða samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi
barnsins sem miðast við að skipta ákvæðunum í þrennt eftir megininntaki
efnisákvæða, þ.e. ákvæðin um að vernda, veita og vera með, sem einnig má nefna
ákvæði um vernd, umönnun og þátttöku.“
Til nánari skýringar má við þetta bæta að hér er vísað til þess að skyldan til að tryggja
börnum þá vernd og umönnum sem velferð þeirra krefst getur falið í sér jákvæðar skyldur til
að grípa til aðgerða til verndar börnum og veita þeim og fjölskyldum þeirra þá aðstoð sem
nauðsynleg er til að mæta lágmarksþörfum og tryggja velferð barnsins, sbr. einnig ákvæði
22. gr. frumvarps þessa. Er ákvæðinu ætluð þessi réttaráhrif til viðbótar við það hlutverk sem
3. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár var ætlað, en það var samkvæmt skýringum
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takmarkað við hlutverk stefnuyfirlýsingar og stoðar fyrir takmörkunum á öðrum
mannréttindum í þágu verndar barna.
Í 2. mgr. er kveðið á um meginregluna um forgang þess sem er barni fyrir bestu þegar
teknar eru ákvarðanir í málefnum þess, en hún á sér fyrirmynd í 1. mgr. 3. gr. barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna. Í fyrri drögum stjórnlagaráðs að ákvæðinu var það svohljóðandi:
„Ráðstafanir yfirvalda í málefnum barns skulu þjóna hagsmunum þess.“ Því orðalagi var
breytt í meðförum ráðsins, en í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í fyrri drögum að ákvæði 2. mgr. var sérstaklega fjallað um „ráðstafanir yfirvalda“
í málefnum barna. Að mati Stjórnlagaráðs er æskilegra að hafa orðalag opnara
þannig að það nái til allra ákvarðana sem snerta börn sérstaklega, hvort sem það eru
yfirvöld, lögaðilar eða einstaklingar sem taka þær. Þá var Stjórnlagaráði bent á að
orðalagið „þjóna hagsmunum barns“ nægði ekki til að setja í forgang það sem er
barninu fyrir bestu sem talið er lykilatriði í þróun mannréttinda barna. Að sönnu má
hugsa sér mismunandi orðalag til að ná markmiðum 3. gr. samnings Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins og árétta verður að orðalagið eitt og sér getur aldrei
tryggt að þarfir barna verði alltaf metnar svo að öllum líki. Talsvert hefur verið
skrifað um það sem nefnt er á ensku „the principle of the best interests of the child“
og túlkun ákvæðisins er eðlilega í stöðugri þróun. Tillaga Stjórnlagaráðs að orðalagi
um forgang þess sem barni er fyrir bestu þykir ná samhljómi við það sem best gerist
á alþjóðavettvangi, en stjórnvöld þurfa að gæta þess að ákvarðanir í málum sem
varða börn taki mið af bestu þekkingu og niðurstöðum rannsókna á þörfum barna á
hverjum tíma.“
Í 3. mgr. er loks kveðið á um að réttur barns til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem
það varðar skuli tryggður og að taka skuli réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við
aldur þess og þroska. Ákvæðið byggir á 12. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi
barnsins. Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Börn eiga að hafa rétt til að segja hug sinn um málefni sem snerta þau sjálf án þess
að þau beri ábyrgð á öllum ákvörðunum sem þau varða. Þá má ekki þvinga þau til
skoðanaskipta. Mikilvægt er að þau séu ekki rænd bernsku sinni með ofbeldi,
ábyrgð eða öðrum hætti. Um þetta vísast sérstaklega í 12. gr. samnings Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins. Með þessu er skyldu löggjafans gefið meira efnislegt
inntak en áður til að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra
krefst.“
Ennfremur segir:
„Í 3. mgr. er í aðalatriðum um hefðbundna útfærslu á einni af meginreglum
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins að ræða. Réttur barna til
þátttöku undirstrikar stöðu barna sem einstaklinga með sjálfstæð réttindi. Hún
minnir þó jafnframt á að börn bera ekki óskoraða ábyrgð á eigin lífi heldur eru þeim
tryggð réttindi í skjóli þeirrar verndar og umönnunar sem þau eiga réttilega að njóta.
Stjórnlagaráð ræddi hvort orða bæri ákvæðið þannig að taka bæri tillit til skoðana
barnsins og vilja þess en fallið frá því eftir ábendingu um að með því að nefna
sérstaklega vilja barnsins kynni að vera lögð of rík ábyrgð á herðar þess.“
Um 13. gr.
Greinin byggir á ákvæði 72. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið hennar er að vernda
friðhelgi eignarréttar og kveða á um sérreglur varðandi eignarnám. Ákvæði 1. mgr. er
óbreytt frá 1. mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Vegna upptöku almenns
skerðingarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. var svohljóðandi tillaga stjórnlagaráðs að 2. mgr. felld
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niður: „Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög.“ Þá felldi
stjórnlagaráð niður ákvæði 2. mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár þar sem kveðið var á um
að með lögum mætti takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í
atvinnufyrirtæki hér á landi. Sú heimild er þó eftir sem áður til staðar. Ákvæði 13. gr.
stendur í nokkrum efnislegum tengslum við 22. gr. um félagsleg réttindi og 25. gr. um
atvinnufrelsi. Þá skarast það við 34. gr. með ýmsum hætti. Loks tengist það ákvæði um
skatta sem finna má í 71. gr. frumvarpsins.
Réttarvernd eignarréttar á sér langa sögu í íslenskum stjórnskipunarrétti, en ákvæðið á
einnig töluverða samsvörun í 1. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu. Það var
eindregin skoðun stjórnlagaráðs að breytingarnar sem ráðið lagði til ættu ekki að hafa áhrif á
inntak réttarverndarinnar.
Í skýringum Stjórnlagaráðs með 13. gr. segir að samstaða hafi fljótt náðst í ráðinu um að
halda 1. mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár óbreyttri.
Er því ekki um neinar
efnisbreytingar að ræða og verður ákvæðið skýrt með sama hætti og verið hefur.
Samkvæmt skýringum ráðsins spunnust aftur á móti meiri umræður varðandi breytinguna
á 2. mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár. Fram kemur að sjónarmið um jafnrétti hafi verið
rædd og jafnvel hvort takmarka ætti rétt bæði Íslendinga og erlendra aðila til að eiga
fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi þótt ekki hafi það orðið úr.
Niðurstaðan hafi verið sú að fella 2. mgr. 71. gr. úr stjórnarskránni, en þó með þeim
formerkjum að af því leiddi ekki sjálfkrafa af því að breyta þyrfti núgildandi löggjöf sem
takmarkar fjárfestingar útlendinga með ýmsum hætti, sbr. lög nr. 19/1966 um eignarrétt og
afnotarétt fasteigna og lög nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri. Einu
áhrif breytinganna sem stjórnlagaráð ráðgerði voru einfaldlega þau að slík löggjöf væri eftir
breytinguna ekki studd sérstakri heimild í stjórnarskrá. Stjórnlagaráð bendir réttilega á það í
skýringum sínum að löggjafinn sé fjáls að því að ákveða um slíkar takmarkanir, en að
sjálfsögðu að gættum ákvæðum stjórnarskrárinnar og þjóðréttarsamninga sem Ísland hefur
undirgengist. Sú ósk að fjárfesta í tiltekinni eign verður seint talin eignarréttindi sem njóta
verndar 1. mgr. og takmarkar hún því ekki svigrúm löggjafans að þessu leyti. Líkt og
stjórnlagaráð bendir á kæmi jafnræðisregla 6. gr. einna helst til greina í þessu sambandi, en
árétta verður að sem endranær telst það ekki mismunun ef ólík meðferð verður réttlætt með
hlutlægum og málefnalegum ástæðum og að gættu meðalhófi. Í ýmsum tilvikum væri því
unnt að réttlæta það gagnvart jafnræðisreglunni ef ríkir almannahagsmunir tengdir
landnýtingu, auðlindanýtingu eða annarri efnahagslegri og félagslegri stefnumörkun hins
opinbera liggja til grundvallar skilyrðum fyrir tilteknum tegundum fjárfestinga.
Stjórnlagaráð taldi nauðsynlegt að nefna og skýra þær takmarkanir sem í framkvæmd eru
á nýtingu eignarréttar. Því lagði ráðið til að í 2. mgr. 13. gr. væri svoljóðandi ákvæði:
„Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög.“ Um þá tillögu sagði í
skýringum ráðsins:
„Stjórnlagaráði þykir eðlilegt að nefna í stjórnarskrá að í lögum hafi verið og séu
margvíslegar takmarkanir á eignarrétti þótt þess sé ekki getið í núgildandi
stjórnarskrá. Má í því sambandi nefna skipulagslög, lög um mannvirki og vatnalög.
Enn fremur eru á eignarrétti ýmsar ólögbundnar skorður eins og samkvæmt
nábýlisrétti, svo dæmi sé tekið. Þá er það í samræmi við önnur ákvæði þessa kafla
frumvarpsins að nefna skyldur í kjölfar réttinda. Er hér fyrst og fremst um
formbreytingu að ræða og áréttingu á núverandi réttarástandi.
Til umræðu kom í Stjórnlagaráði að í framhaldi af ákvæði um skyldur og
takmarkanir eignarréttar kæmi ákvæði um að nýting eignarréttar skyldi ekki ganga
gegn almannahag. Var þá einkum litið til þýsku stjórnarskrárinnar, þar sem segir í 2.
mgr. 14. gr. að eignum fylgi skyldur og að notkun þeirra skuli jafnframt þjóna
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almannaheill. Þegar upp var staðið þótti þó ástæðulaust að taka þetta fram með
þessum hætti. Þótti Stjórnlagaráði ljóst að takmarkanir á nýtingu eignarréttar gætu í
reynd aðeins verið leyfilegar í þágu almannahagsmuna eins og hinn almenni löggjafi
metur þá á hverjum tíma. Með því að taka sérstaklega fram takmarkanir á
eignarrétti, með tilvísun til almannahags, gætu stjórnvöldum verið veittar of rúmar
heimildir til afskipta af nýtingarrétti einstaklinga á einkaeignum.“
Í samræmi við þá lagatæknilegu leið sem farin er í frumvarpi þessu að kveða með
almennum hætti á um takmarkanir mannréttinda í 2. mgr. 9. gr. og halda ekki í sérákvæði
nema þau setji strangari skilyrði sem þar koma fram, er tillaga stjórnlagaráðs að 2. mgr. felld
niður. Í því felast ekki efnisbreytingar frá gildandi rétti en eins og stjórnlagaráð bendir á
fylgja eignarrétti ýmsar almennar skyldur og takmarkanir. Þeim takmörkunum eru þó, til
samræmis við skuldbindingu Íslands samkvæmt 1. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála
Íslands, settar sömu skorður og öðrum takmörkunum mannréttinda. Um þær gilda því öll
skilyrði 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa, en nokkuð skorti á að tillaga Stjórnlagaráðs væri
nægilega skýr að þessu leyti. Hitt er annað mál að í samræmi við réttarframkvæmd á
grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu og hið sérstaka og vítt afmarkaða
takmörkunarákvæði 2. mgr. 1. gr. 1. viðauka við sáttmálann, má almennt ætla ríkinu töluvert
svigrúm til að kveða á um ýmsar almennar takmarkanir á eignarréttindum hvort sem er
vegna réttinda annarra eða almannahagsmuna tengdum opinberri stefnumörkun um
efnahagsleg og félagsleg málefni. Sérstaka heimilt til takmörkunar á eignarréttindum má
síðan finna í 71. gr. frumvarpsins sem fjallar um skattlagningu. Er þar um sérákvæði að
ræða gagnvart 2. mgr. 9. gr.
Um 14. gr.
Í þessari grein er kveðið á um tjáningar- og upplýsingafrelsi. Ákvæðið byggir á 73. gr.
stjórnarskrárinnar en auk skoðana- og tjáningarfrelsis mælir tillagan nú einnig sérstaklega
fyrir um frelsi til að leita eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum sem er
inntakið í hinu svokallaða upplýsingafrelsi. Orðalagið tekur meðal annars mið af 10. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu og 19. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg
réttindi. Tillögu stjórnlagaráðs er breytt á þann veg að upplýsingafrelsinu er bætt við, en það
fólst í 15. gr. samkvæmt tillögu ráðsins, og út úr ákvæðinu eru felldar þær
takmörkunarheimildir sem falla saman við hina almennu takmörkunarheimild í 2. mgr. 9. gr.
frumvarpsins. Þá eru efnisþættir er varða opna og frjálsa umræðu færðir í 16. gr.
Tjáningarfrelsið sem mælt er fyrir um í ákvæðinu tengist ýmsum öðrum ákvæðum
stjórnarskrárinnar, þ.e. frelsi fjölmiðla skv. 16. gr., frelsi menningar og mennta skv. 17. gr.,
trú- og sannfæringarfrelsi skv. 18. gr., félaga- og fundafrelsi skv. 20. og 21. gr., starfsemi
stjórnmálaflokka skv. 51. gr., rétti almennings til lýðræðislegra áhrif, sbr. einkum 39., 40.,
41. og 41. gr. varðandi alþingiskosningar, 107. gr. um kosningu til sveitarstjórnar og
íbúalýðræði, 19.,60., 65., 66. 111. og 113. gr. um þjóðaratkvæðagreiðslur, 2. mgr. 49. gr. um
tjáningarfrelsi þingmanna og ráðherra, 3. mgr. 12. gr. um rétt barna til að tjá skoðanir sínar
og 2. mgr. 35. gr. varðandi rétt almennings til að hafa áhrif á undirbúning ákvarðana sem
hafa áhrif á umhverfi og náttúru.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Ákvæði um tjáningarfrelsi er í 73. gr. núgildandi stjórnarskrár. Tjáningarfrelsið er
einn af hornsteinum lýðræðislegs þjóðskipulags og hefur notið verndar í
stjórnarskrám frá fyrstu tíð, þ.m.t. í fyrstu stjórnarskrá Íslands frá 1874. Markmið
þessa ákvæðis er að tryggja og treysta tjáningarfrelsi.“
Þá segir einnig:
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„Mikilvægt þykir að tryggja öllum möguleikann til tjáningar, einnig þeim sem nota
ekki talað mál, heldur táknmál og ritmál eða tjá sig með táknum, myndum o.s.frv.
Hér er tekið mið af réttindum fatlaðs fólks, en í 21. gr. um tjáningarfrelsi og aðgang
að upplýsingum í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem
Ísland hefur undirritað en ekki fullgilt, er skýrt kveðið á um rétt þess hóps til
tjáningarfrelsis og aðgangs að upplýsingum og að aðildarríki skuli gera allt sem í
þeirra valdi stendur til að skapa aðstæður sem eru aðgengilegar fyrir alla til að tjá
sig, eiga samskipti og afla upplýsinga. Í samræmi við þetta þykir rétt að það að
„eiga rétt á að tjá“ skuli eiga við um ólíkar tjáningarleiðir, auk þess sem
jafnræðisregla þessa frumvarps tekur sérstaklega til fatlaðs fólks.“
Við tillögu stjórnlagaráðs að 1. mgr. 14. gr. er hér bætt nýjum málslið þar sem kveðið er
á um að öllum sé frjálst að leita eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum. Er
það ákvæði í samræmi frá tillögu ráðsins að 1. mgr. 15. gr., en við lagatæknilega yfirferð yfir
mannréttindakaflann þótti fara betur á því að staðsetja það innan hins almenna ákvæðis 14.
gr. um tjáningarfrelsið enda er réttur almennings til að leita eftir og miðla upplýsingum
almennt séð hluti þess. Er það einnig til samræmis við alþjóðasáttmála um mannréttindi.
Þannig kveður 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu á um að í rétti til tjáningarfrelsis felist
einnig réttur til að taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum án tillits til
landamæra, en auk þess kveður 19. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg
réttindi á um rétt til að leita upplýsinga. Stjórnlagaráð tekur fram að orðalag ákvæðisins beri
að skilja með víðtækum hætti. Því sé ætlað að ná til alls í senn að búa til, miðla, taka á móti,
geyma og sýsla með upplýsingar. Auk þess lagði stjórnlagaráð í skýringum sínum ríka
áherslu á það að einstaklingar hafi rétt til að safna og miðla upplýsingum, sem sé
óaðskiljanlegur hluti skoðana- og tjáningarfrelsis, þótt heimilt geti verið í ákveðnum
tilvikum að takmarka þennan rétt, svo sem á grundvelli friðhelgi einkalífs og verndar
persónuupplýsinga annarra.
Hvað varðar takmarkanir á tjáningarfrelsinu gerði stjórnlagaráð tillögu að svohljóðandi 2.
mgr. 14. gr, sem fól í sér ákveðnar orðalagsbreytingar á ákvæðum 2. og 3. mgr. 73. gr.
núgildandi stjórnarskrár: „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.“
Þá var í 4. mgr. 14. gr. að finna svohljóðandi ákvæði. „Hver og einn ber ábyrgð á
framsetningu skoðanna sinna fyrir dómi.“
Lagt er til að fyrsti málsliðurinn í ofangreindri tillögu stjórnlagaráðs að 2. mgr. 14. gr.
haldi sér en við bætist: „en ábyrgjast verða menn tjáningu sína lögum samkvæmt“. Er
orðalagið fengið úr 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar og hliðstæðri tillögu stjórnlagaráðs í 4.
mgr. 14. gr. Þannig slær 2. mgr. 14. gr. þessa frumvarps fastri þeirri meginreglu að
fyrirfarandi tálmanir tjáningarfrelsis séu almennt óheimilar en ábyrgjast verði menn tjáningu
sína eftir að hún hefur átt sér stað. Ekki þykir þörf á að geta þess sérsaklega að sú ábyrgð sé
frammi fyrir dómi enda verður að gera ráð fyrir að stjórnvöld geti einnig brugðist við
tjáningarbrotum á grundvelli laga þótt að jafnaði eigi menn síðan rétt á því að bera slíkar
ákvarðanir stjórnvalda undir dóm eftir almennum reglum. Sambærileg ákvæði eru í 84. og
95.gr. frumvarps þessa þar sem fjallað er um ábyrgð hlutaðeigandi án þess að taka fram að
hún sé frammi fyrir dómi.
Þrátt fyrir ákvæði þetta um bann við ritskoðun og öðrum sambærilegum tálmunum á
tjáningarfrelsi verður að gera ráð fyrir að tilteknar fyrirfarandi tálmanir eigi áfram rétt á sér
eins og til dæmis lögbann við birtingu efnis, enda séu skilyrði 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins
uppfyllt.
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Rökin fyrir niðurfellingu 4. mgr. 14. gr. eru þau að orðalagið í þeirri tillögu þykir ekki
nógu skýrt
m.a. með hliðsjón af því að samkvæmt dómaframkvæmd hjá
Mannréttindadómstól Evrópu nýtur það form sem menn velja tjáningu sinni sérstakrar
verndar, þ.e. menn eiga að hafa svigrúm til að velja orðum sínum form, jafnvel þótt það
kunni að hneyksla eða valda óróa. Þá er tillagan heldur ekki alls kostar skýr að því leyti að
hún gefur til kynna að miðlun skoðana feli í sér ríkari ábyrgð en miðlun upplýsinga.
Samkvæmt dómaframkvæmd hjá Mannréttindadómstól Evrópu er þessu þveröfugt farið, þ.e.
miðlun skoðana í formi svokallaðra gildisdóma nýtur sérstakrar verndar umfram miðlun
fullyrðinga um staðreyndir. Að auki eru þau vandkvæði að málsliðurinn gefur til kynna að
hver og einn eigi að bera ábyrgð á sinni tjáningu á meðan ábyrgðarkerfi fjölmiðlalaga og
áður prent- og útvarpslaga gerir ráð fyrir að í sumum tilfellum sé ekki hægt að fella ábyrgð á
höfund efnis.
Rökin fyrir niðurfellingu tillögu stjórnlagaráðs að 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. eru sá ágalli að
ekki er getið um siðgæði, sem gerir upptalningu þeirra hagsmuna sem réttlætt geta skerðingu
tjáningarfrelsis full þrönga. Má nefna í því sambandi að gagnvart tillögu stjórnlagaráðs hefði
t.d. getað skapast ákveðinn túlkunarvandi varðandi stjórnskipulegt gildi 210. gr. almennra
hegningarlaga sem leggur refsingu við gerð, birtingu og dreifingu klámfengins efnis hvort
sem börn koma þar við sögu eða ekki. Niðurfelling 2. ml. er einnig í samræmi við þá
lagatæknilegu leið sem farin er í frumvarpi þessu að hið almenna takmörkunarákvæði 2.
mgr. 9. gr. gildi einfaldlega um takmarkanir á mannréttindum, þ.á.m. um allar takmarkarnir
á tjáningarfrelsinu, nema sérstök ástæða sé til að halda í sérreglur sem stjórnlagaráð hafi lagt
til og setji skýrari eða strangari skorður við þeim. Hið afdráttarlausa ákvæði 2. mgr. um að
ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi megi aldrei í lög leiða er því látið
halda sér þótt 2. ml. sé felldur niður. Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. væru það, auk siðgæðis, eftir
sem áður einkum þeir hagsmunir sem stjórnlagaráð taldi upp í 2. ml. tillögu sinnar sem
réttlætt gætu takmarkanir á tjáningarfrelsinu, þ.e. vernd barna, heilsu, réttinda eða mannorðs
annara auk verndar öryggis bæði ríkisins og almennings, þ.m.t. allsherjarreglu. Þar undir
falla t.d. takmarkanir á tjáningarfrelsinu í þágu verndar friðhelgis einkalífs annarra og
heimildir stjórnvalda til að gera starfsemi útvarps, sjónvarps og kvikmyndafyrirtækja
leyfisskylda á grundvelli m.a. þeirra hagsmuna að vernda menningararf þjóðarinnar og
tryggja fjölhyggju og hlutleysi í upplýsingamiðlun til almennings.
Varðandi beitingu 2. mgr. 9. gr. er rétt að vekja sérstaklega athygli á því að stundum
reynir á jafnvægi milli tveggja jafnrétthárra stjórnrskrárréttinda. Þannig getur takmörkun
vegna friðhelgi einkalífs stuðst við 11. gr. frumvarps þessa. Úrlausn slíkra mála snýr þá
öðrum þræði að því að gæta þess að ekki sé vegið að kjarna hvors réttar um sig,
tjáningarfrelsisins annars vegar og friðhelgi einkalífs hins vegar. Ennfremur má ætla að við
úrlausn mála þar sem reynir hvort hatursáróður njóti verndar 14. gr.verði tekið mið af því að
alþjóðasamningar sem Ísland hefur fullgilt kveða á um bann við hatursáróðri, sbr. 2. mgr. 20.
gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, og 4. gr. alþjóðasamnings um
bann við kynþáttamismunun.
Í sömu átt hnígur 17. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um
bann við misnotkun réttinda til að grafa undan öðrum réttindum.
Stjórnlagaráð lagði til að í 3. mgr. 14. gr. væri svohljóðandi ákvæði: „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.“ Líkt og áður greinir voru ákvæði um opna og
frjálsa umræðu og aðgang að netinu við lagatæknilega skoðun á tillögum stjórnlagaráðs færð
í 16. gr. þar sem þau eiga frekar efnislega samstöðu með fjömiðlafrelsi. Bent er á að sú
tillaga stjórnlagaráðs að kveða í 2. ml. 3. mgr. 14. gr. á um að úrlausn dómara þurfi ávallt til
þess að skerða aðgang að netinu og upplýsingatækni gengur óþarflega langt miðað við
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nánast allar aðrar takmarkanir mannréttinda sem ekki eru sjálfkrafa háðar dómsúrlausnum. Í
tengslum við tilfærsluna yfir í 16. gr. var sérákvæði 2. ml. 3. mgr. 14. gr. því fellt niður á
þeim forsendum að eftir sem áður fælist næg réttarvernd í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins sem
gerir kröfu um að takmarkanir séu lögbundnar og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur í þágu
almannahagsmuna og réttinda annarra. Stjórnlagaráð vísar í skýringum sínum sérstaklega til
stöðu fanga og dæmdra manna hvað ákvæði 2. ml. 3. mgr. 14. gr. varðar. Skertur aðgangur
fanga að netinu og upplýsingatækni er að einhverju marki einfaldlega talinn hluti af þeim
takmörkunum sem óhjákvæmilega fylgja fangelsisvist, sbr. t.d. 42. gr. laga um fullnustu
refsinga nr. 49/2005. Séu viðkomandi lagaákvæði nægilega skýr er vandséð hver þörfin á
sérstökum dómsúrskurði er. Komi til þess að takmörkun á aðgangi að netinu eða
upplýsingatækni verði lögfest sem sérstök viðurlög við ákveðnum refsilagabrotum verða
þau, með vísan til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi skv. 28. gr. frumvarpsins, ekki lögð á
nema með dómi. Í þeim tilvikum er því engin þörf á ákvæði 2. ml. 3. mgr. 14. gr. til að
tryggja réttarverndina.
Um 15. gr.
Ákvæðið fjallar um rétt almennings til aðgangs að opinberum gögnum. Hér er um að
ræða nýmæli miðað við núgildandi stjórnarskrá. Ákvæðið byggir á tillögu stjórnlagaráðs en
á því hafa verið gerðar tilteknar lagatæknilegar lagfæringar, m.a. með hliðsjón af sáttmála
Evrópuráðsins um aðgang að opinberum gögnum frá 18. júní 2009. Ísland hefur reyndar ekki
fullgilt þann samning og hann er ekki enn genginn í gildi vegna þess að tilskildum fjölda
fullgildinga hefur ekki verið náð. Samt sem áður er hann besta heimildin um alþjóðlega
viðurkennd viðmið á þessu sviði. Þá hefur sá hluti tillögu stjórnlagaráðs, sem varðar frelsi til
að miðla upplýsingum, verið færður í 14. gr., sbr. nánari skýringar við það ákvæði. Ákvæðið
tengist 1. mgr. 35. gr. um upplýsingaskyldu stjórnvalda varðandi umhverfi og náttúru, 2.
mgr. 50. gr. um skyldu alþingismanna til að veita upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni
sína og samsvarandi skyldu ráðherra í 2. mgr. 88. gr., 51. gr. um gagnsæ fjármál
stjórnmálaflokka og frambjóðenda, 1.mgr. 28. gr. um að dómþing skuli áð í heyranda hljóði,
55. gr. um opna fundi Alþingis, 61. gr. um birtingu laga, 93. gr. um upplýsinga- og
sannleiksskyldu ráðherra og 97. gr. um sérstakt sjálfstæði stofnana sem afla upplýsinga sem
nauðsynlegar eru í lýðræðsþjóðfélagi.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Þessi grein er nýmæli og helgast af mikilvægi greiðs aðgangs almennings að
upplýsingum í lýðfrjálsu landi. Fyrirmynd ákvæðisins er m.a. sótt til Svíþjóðar þar
sem strax árið 1766 tóku gildi stjórnarskipunarlög um frelsi fjölmiðla og
upplýsingafrelsi (s. tryckfrihetsförordningen). Í þeim lögum er m.a. kveðið á um rétt
almennings til að fá aðgang að skjölum í fórum hins opinbera. Lögin, sem voru
ígildi stjórnarskrár, voru sett á undan mannréttindaskrá Frakka 1789 og fyrsta
viðbótarákvæði stjórnarskrár Bandaríkjanna um prentfrelsi 1791.
Hugmyndin að baki stjórnarskrárákvæði um upplýsingafrelsi er að aðgangur að
upplýsingum teljist til mannréttinda sem tryggja beri til jafns við önnur
mannréttindi. Meginreglan er gegnsæi og markmiðið er að löggjafanum sé óheimilt
að reisa skorður við birtingu upplýsinga nema að ströngum skilyrðum uppfylltum.
Þessi almenna regla heitir á sænsku „offentlighetsprincipen” og felur í sér að öllum
skuli tryggður réttur til aðgangs að opinberum gögnum, réttarhöldum og opnum
fundum þar sem stjórnmálaákvarðanir eru teknar. Lögin sem tryggja þennan rétt
heita öðru nafni „sólskinslög“ á sænsku og segir nafngiftin sitt.“
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Þá vísar stjórnlagaráð til finnsku stjórnarskrárinnar, en í 12. gr. hennar er kveðið á um að
allir eigi rétt til aðgangs að skjölum og upptökum yfirvalda. Við það má bæta að 100. gr.
norsku stjórnarskrárinnar var breytt árið 2006 og kveður nú bæði á um rétt almennings til
aðgangs að gögnum ríkis og sveitarstjórna og rétt til að fylgjast með málsmeðferð hjá
dómstólum og á lýðræðislega kjörnum vettvangi. Þá er rétt að geta þess að Hæstiréttur hefur
vísað í 73. gr. núgildandi stjórnarskrár til stuðnings rétti til aðgangs að opinberum
upplýsingum, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 397/2001 sem kveðinn var upp 14. mars 2002.
Ákvæði 15. gr. frumvarps þessa og þau ákvæði úr norrænum stjórnskipunarrétti sem hér
hefur verið vísað til kveða með töluvert skýrari og almennari hætti á um rétt almennings til
aðgangs að opinberum gögnum en talið er felast í lágmarkskröfum 8. og 10. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu og sambærilegra ákvæða alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi.
Orðalagi 1. mgr. hefur verið breytt nokkuð frá tillögu stjórnlagaráðs. Þannig hefur tillaga
ráðsins að 1. mgr. 15. gr. verið færð í 1. mgr. 14. gr. um tjáningarfrelsið þar sem hún vísaði
almennt til réttar almennings til að safna og miðla hverskonar upplýsingum með
sambærilegum hætti og gert er í 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 19. gr.
alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Þess í stað hefur í 1. mgr. verið
tekið upp skýrara efnisákvæði sem kveður á um sértækan rétt til aðgangs að opinberum
gögnum. Við lagatæknilega yfirferð yfir mannréttindakaflann þótti skýrara með tilliti til
samspils ákvæðanna að greina með þessum hætti á milli almennra þátta tjáningarfrelsisins,
sem m.a. fela í sér réttinn til að safna og miðla hverskonar upplýsingum, og þeirra sérreglna
sem tengjast aðgangi almennings að opinberum gögnum. Er ákvæði 15. gr. eftir þessar
breytingar því með skýrari hætti helgað þeirri grundvallarhugsun að tryggja virkt aðhald
almennings með meðferð opinbers valds og hagsmuna sem er leiðarstef í skýringum
stjórnlagaráðs við ákvæðið.
Í tillögu stjórnlagaráðs að 15. gr. var jöfnum höndum vísað til stjórnvalda, stjórnsýslu,
opinberra aðila og „hins opinbera.“ Þessi hugtakanotkun veitir nokkuð misvísandi
upplýsingar um ætlað gildissvið ákvæðisins og reyndist því nauðsynlegt að gera nokkrar
breytingar á tillögu stjórnlagaráðs til að tryggja innra samræmi ákvæðisins. A f ummælum í
skýringum stjórnlagaráðs má ráða að ákvæðinu sé ætlað að ná ekki einungis til
framkvæmdarvaldshafa, þótt hugtakið stjórnvald sé samkvæmt almennum málskilningi
takmarkað við þá, heldur einnig til löggjafarvalds og dómsvalds. Er gildissvið 15. gr.
frumvarps þessa miðað við það og orðalagi því breytt í því skyni að endurspegla gildissviðið
með skýrari hætti. A f skýringum stjórnlagaráðs má jafnframt ráða að ekki var ætlunin að
ákvæðið næði yfir sjúkraskýrslur og viðlíka gögn sem persónuverndarsjónarmið gilda um. Í
stórum dráttum á það sjónarmið við um hverskonar þjónustustarfsemi opinberra aðila við
einstaklinga, svo sem í félagsþjónustu, heilbrigðisþjónustu og skólakerfi. Er
þjónustustarfsemi því undanþegin gildissviði 15. gr. en í því sambandi verður bæði að líta til
þess að órökrétt hefði verið að gera slíka starfsemi sem rekin er af „opinberum aðilum“ háða
15. gr. en ekki sambærilega starfsemi sem rekin er af einkaaðilum fyrir opinbert fé. Auk þess
ber að hafa í huga að meginrökin að baki upplýsingaréttinum lúta ekki að því að
almenningur veiti aðhald varðandi daglegt skipulag og starfsemi þjónustustofnana, heldur
því að veita meðferð opinbers valds aðhald. Jafnvel þótt þjónustustarfsemi sé tekin undan
gildissviði 15. gr. myndu gögn sem varða ákvarðanir löggjafa, ríkis og sveitarfélaga um
stjórnun, skipulag og fjármögnun þjónustunnar falla undir gildissvið 15. gr. Einnig myndu
eiginlegar stjórnsýsluákvarðanir um réttindi og/eða skyldur einstaklinga sem þjónustunnar
njóta falla undir gildissvið 15. gr., þótt persónuverndarsjónarmið gætu í tilteknu falli leitt til
þess að takmarka þurfi aðgang að þeim á grundvelli 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Samkvæmt
ofangreindu nær gildissvið 15. gr. því til aðgangs að opinberum gögnum sem varða meðferð
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opinbers valds og hagsmuna, hvort sem er á vettvangi framkvæmdarvalds, löggjafarvalds
eða dómsvalds.
Tillaga stjórnlagaráðs að 2. mgr. ákvæðisins er óbreytt í frumvarpi þessu, að öðru leyti en
því að orðalag hennar er látið endurspegla gildissviðið betur. Um 2. mgr. segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Hert er á frumkvæðisskyldu ríkisins við söfnun, birtingu og miðlun upplýsinga og
áhersla lögð á að almenningur hafi aðgang að upplýsingum í vörslu stjórnvalda.
Skylda er lögð á stjórnvöld um varðveislu gagna og er það gert til að tryggja opinn
aðgang og einnig að gögnum verði ekki eytt af vangá eða í óheiðarlegum tilgangi.
Að mati Stjórnlagaráðs hefur reynslan verið sú að fjölmiðlar og almenningur hafi oft
átt í erfiðleikum með að afla upplýsinga frá stjórnvöldum. Er þessu ákvæði ætlað að
styrkja lagastoðir fyrir gegnsætt og opið þjóðfélag svo ekki verði setið á
upplýsingum í óeðlilega langan tíma.“
Til samræmis við gildissvið 15. gr. verður við það að miða að þessi ummæli eigi jafnt við
um framkvæmdarvald og aðra þætti ríkisvalds.
Orðalagi 3. mgr. 15. gr. hefur einnig verið breytt nokkuð frá tillögu stjórnlagaráðs. Í stað
þess að fjalla um „upplýsingar og gögn í fórum stjórnvalda“ og kveða á um aðgang að
„öllum gögnum sem opinberir aðilar safna eða standa straum af“ er einfaldlega vísað til
opinberra gagna. Þrátt fyrir það orðalag tillögu stjórnlagaráðs að vísa bæði til upplýsinga og
gagna í upphafi 3. mgr. 14. gr. verður af tillögu ráðsins ekki ráðin skýr ráðagerð um að
leggja þá víðtæku skyldu á herðar stjórnvöldum að útbúa og miðla til almennings ýmsum
upplýsingum ef þær eru ekki þegar til staðar á opinberum gögnum, enda væri slíkt
illframkvæmanlegt í raun. Er orðalaginu því breytt í frumvarpi þessu og einungis vísað til
gagna, en með því hugtaki er bæði vísað til skriflegra gagna, myndrænna gagna og
hljóðupptaka.
Með opinberum gögnum í 1. og 3. mgr. er átt við þau gögn sem annað hvort hafa verið
samin af viðkomandi valdhöfum eða verið móttekin af þeim. Í hinni sænsku fyrirmynd að
tillögu stjórnlagaráðs er gert ráð fyrir því að gögn teljist ekki opinber gögn fyrr en þau hafa
verið send frá viðkomandi aðila eða a.m.k. fengið á sig endanlega mynd á vettvangi hans.
Vinnuskjöl, svo sem minnisblöð, drög og önnur undirbúningsgögn, teljast því ekki til
opinberra gagna samkvæmt sænskum lögum. Hér er hins vegar farin sú leið að láta
vinnuskjöl og önnur undirbúningsgögn falla undir gildissvið ákvæðisins. Er það í betra
samræmi við gildandi upplýsingalög og sáttmála Evrópuráðsins um aðgang að opinberum
gögnum.
Í skýringum stjórnlagaráðs er frá því greint að nokkur umræða hafi farið fram í ráðinu
um það ákvæði 3. mgr. að listi yfir opinber gögn skuli vera aðgengilegur almenningi. Var
vísað til þess að vandasamt hafi verið fyrir fjölmiðla að nálgast ýmsar upplýsingar í vörslu
opinberra aðila þar sem ekkert yfirlit hafi hefur verið fyrir hendi um tiltekin mál. Þá sagði:
„Þannig hafa upplýsingar um ferðakostnað embættismanna, sem ættu að vera
aðgengilegar almenningi, gjarnan verið óaðgengilegar þótt um opinbert fé sé að
ræða.“
Sérstaklega var vísað til rafrænnar gagnaskrár norskra yfirvalda sem dæmis um lista yfir
gögn opinberra aðila (http://www.oep.no). Einnig var á það bent að í 3. mgr. fælist að þar
sem gögn sem aflað er fyrir opinbert fé ættu að vera aðgengileg almenningi sé m.a. komið í
veg fyrir að ríkið kaupi sömu gögn margsinnis. Í því sambandi skal þó áréttað að gögn sem
ekki varða meðferð opinbers valds og hagsmuna og aflað er til varðveislu í opinberum bókaog gagnasöfnum teljast ekki til opinberra gagna í skilningi ákvæðisins. Hið sama gildir um
gögn sem þjóðskjalasafnið tekur við í þágu söfnunar og varðveislu heimilda þjóðasögunnar,
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sbr. lög um þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985. Gert er ráð fyrir að þessi atriði verði útfærð
nánar í almennum lögum.
Í skýringum stjórnlagaráðs er réttilega bent á að nauðsynlegt geti verið að trúnaður ríki
um tilvist sumra mála. Upplýsingar um tilvist máls sem tengist ákveðnum einstaklingi geta
einar sér haft í sér fólgnar viðkvæmar persónuupplýsingar, en einnig geta upplýsingar um
tilvist mála ógnað mikilvægum almannahagsmunum, a.m.k. um ákveðinn tíma. Listar yfir
mál og gögn hjá opinberum aðilum geta því þurft að sæta ýmsum takmörkunum. Hið sama
gildir að sjálfsögðu um innihald sumra gagna. Þótt ekki sé nauðsynlegt að trúnaður ríki um
tilvist málsins sem slíks kunna ákveðin gögn eða ákveðnar upplýsingar í gögnum sem
tengjast því að hafa fólgnar í sér viðkvæmar upplýsingar sem takmarka verður aðgang að í
þágu almannahagsmuna eða réttinda annarra.
Í ljósi ofangreinds eru lagðar til ákveðnar breytingar á tillögu stjórnlagaráðs um birtingu
lista. Í fyrsta lagi verði tekið fram hvaða tilgangi birting slíks lista þjóni, þ.e. að það sé til að
auðvelda almenningi upplýsingaleit, þ.e. stuðla að virkni upplýsingaréttarins skv. 1. mgr. og
meginreglunnar um gagnsæi skv. 2. mgr. Í öðru lagi verði talað um „skrá“ en ekki lista og
þykir það orð lýsa betur eðli þess gagns sem gera ber aðgengilegt almenningi. Í þriðja lagi
verði ekki skilyrðislaust kveðið á um að skráin innihaldi upplýsingar um öll opinber mál og
gögn því tilvist sumra mála og gagna verður að vera undirorpin trúnaði. Í fjórða lagi er
nauðsynlegt að gera ráð fyrir heimild löggjafans til að útfæra nánar hvernig skuli staðið að
því að gera slíka skrá aðgengilega. Þótt í ákvæði 3. mgr. felist skýr skylda til þess að halda
slíka skrá og gera aðgengilega, er nauðsynlegt löggjafinn hafi svigrúm til þess að kveða
nánar tiltekið á um þætti eins fyrirkomulag skráningar, hversu ítarlegar uppýsingar komi
fram í skránni og með hvaða hætti hún skuli gerð aðgengileg. Endurskoðað ákvæði um skrá
yfir mál og gögn er nú að finna í 1. málsl. 3. mgr. frumvarpsins.
Í 2. málsl. 3. mgr. segir að taka skuli afstöðu til upplýsingabeiðna eins skjótt og auðið er.
Er þar um að ræða efnislega sömu tillögu og var hjá stjórnlagaráði um að gögn í fórum
stjórnvalda skyldu vera tiltæk án undandráttar. Jafnframt er þá skýrt að upplýsingarétturinn
samkvæmt 1. mgr. er háður því skilyrði að beiðni um upplýsingar sé borin fram. Gera verður
ráð fyrir að líkt og í gildandi upplýsingalögum sé nánar afmarkað hvaða kröfur um
tilgreiningu gagna þurfi að koma fram í upplýsingabeiðni. Samsvarandi meginreglu er að
finna í sáttmála Evrópuráðsins þar sem segir í 4. mgr. 5. gr. að afgreiða eigi
upplýsingabeiðnir eins skjótt og auðið er eða innan hæfilegra tímamarka sem skilgreind eru
fyrirfram. Gert er ráð fyrir að ákvæði um rafrænan aðgang og rétt til fá afrit af gögnum verði
útfærð nánar í almennum lögum. Jafnframt kemur fram í 2. málsl. að synjun um aðgang
skuli rökstyðja. Er það í samræmi við tillögu stjórnlagaráðs þar sem sagði að um gögn sem
lögbundin leynd hvíldi yfir skyldu liggja fyrir upplýsingar um ástæður leyndar. Ennfremur
má vísa í 6. mgr. 5. gr. sáttmála Evrópuráðsins þar sem segir að stjórnvald sem synji um
aðgang að hluta eða öllu leyti skuli færa fram ástæður fyrir synjun.
Í 3. málsl. 3. mgr. segir að í lögum skuli kveða á um hvenær hömlur á aðgangi að
tilteknum flokkum gagna falli niður og skuli sá tímafrestur ekki vera lengri en nauðsyn
krefur. Er það í samræmi við tillögu stjórnlagaráðs þar sem sagði að liggja skyldu fyrir
upplýsingar um takmörkun leyndartíma. Jafnframt má vísa í 3. mgr. 3. gr. sáttmála
Evrópuráðsins þar sem segir að aðilar að sáttmálanum skuli íhuga að ákvarða í hversu
langan tíma heimilar takmarkanir gildi.
Í 4. mgr. er að finna ákvæði sem endurspeglar þá tillögu stjórnlagaráðs að kveðið yrði á
um rétt svokallaðra uppljóstrara í stjórnarskránni. Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs var gert
ráð fyrir þeirri tillögu í 16. gr. sem fjallar um frelsi fjölmiðla en betur þykir fara á því að hún
sé í 15. gr. Fyrst er því slegið föstu að eingöngu sé heimilt að kveða á um þagnarskyldu um
upplýsingar samkvæmt lagaheimild enda sé það nauðsynlegt til verndar lögmætum
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opinberum eða einkahagsmunum. Undir þagnarskyldu falli þó aldrei upplýsingar um lögbrot
eða aðra ámælisverða háttsemi stjórnvalda. Ákvæði þetta hefur vísun í nýlegt ákvæði í
lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, þ.e. 13. gr. a. Í skýringum
stjórnlagaráðs sagði ennfremur:
„Varðandi hugtakið „uppljóstrari“ skal tekið fram að hér er um að ræða þýðingu á
enska heitinu whistle blower sem er notað um þá einstaklinga sem koma upp um
óheiðarlega eða ólöglega háttsemi, hvort heldur í opinberri þjónustu, fyrirtækjum
eða félagasamtökum. Orðið rataði inn í ákvæðið eftir ábendingu frá sérfræðingi í
fjölmiðlafræðum sem benti á að slæleg vernd uppljóstrara leiddi iðulega til þess að
ekki tækist að koma upp um eða bregða birtu á ýmis mikilvæg þjóðmál.55 Ýmsum
þótti við fyrstu heyrn að orðið „uppljóstrari“ hefði á sér neikvæðan blæ. En efnisleg
merking orðsins er skýr og e.t.v. stafar neikvæður undirtónn að einhverju leyti af
leyndarhyggju sem umlukið hefur íslenskt samfélag og var því ákveðið að notast við
orðið enda þýðir það bókstaflega sá sem varpar upp ljósi.“
Í tillögu stjórnlagaráðs var að finna svohljóðandi 4. mgr.: „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 opinberra aðila.“ Ákveðið
var að fella 1. ml. þessa ákvæðis niður þar sem það bætir í raun engu við hið almenna
takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. sem heimilar takmarkanir á réttindum í þágu
almannahagsmuna og réttinda annarra að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Um þær
takmarkanir sem geta átt við má nánar tiltekið vísa til gildandi upplýsingalaga og 3. gr.
sáttmála Evrópuráðsins. Lokamálsliður 4. mgr. 15. gr. í tillögu stjórnlagaráðs hefur aftur á
móti verið færður í 3. mgr. ákvæðisins. Þar sem takmarkanir réttinda samkvæmt 2. mgr. 9.
gr. frumvarpsins verða aldrei réttlættar með vísan til hagkvæmnissjónarmiða sem tengjast
starfsemi og rekstri opinberra aðila þótti nauðsynlegt að halda inni sérstakri
takmörkunarheimild varðandi aðgang að vinnuskjölum.
Þrátt fyrir að allnokkrar breytingar hafi verið gerðar á hinni upphaflegu tillögu
stjórnlagaráðs að 15. gr. frumvarpsins hefur í frumvarpi þessu verið leitast við að virða
kjarna tillagnanna og gera þær skýrari. Er því ekki vikið frá markmiðum ákvæðisins sem svo
er lýst í lokamálslið skýringa stjórnlagaráðs:
„Ákvæðið leggur ríkinu skyldur á herðar við að tryggja sem greiðastan aðgang að
upplýsingum svo möguleikar almennings á að fylgjast með hvernig mál þróast hjá
hinu opinbera séu tryggðir.“
Um 16. gr.
Eins og segir í skýringum stjórnlagaráðs þá er þessi grein nýmæli miðað við gildandi
stjórnarskrá og helgast af mikilvægi frjálsra og sjálfstæðra fjölmiðla í lýðfrjálsu landi.
Gerðar hafa verið ákveðnar lagatæknilegar lagfæringar á tillögu stjórnalagaráðs. Auk þess
hafa efnisþættir sem tilheyrðu 14. gr. í tillögu stjórnlagaráðs varðandi skilyrði frjálsar og
upplýstrar umræðu verið færðir í 16. gr. Efnisþáttur varðandi uppljóstrara, sem tilheyrði 16.
gr. samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs, hefur verið færður í 15. gr. Við mótun orðalags
ákvæðisins var litið til tilmæla og yfirlýsinga ráðherranefndar Evrópuráðsins og
tjáningarfrelsisákvæðis norsku stjórnarskrárinnar (100. gr.). Ákvæðið tengist fyrst og fremst
14. gr. um tjáningar-, skoðana- og upplýsingafrelsi og 15. gr. um rétt almennings til aðgangs
að opinberum gögnum. Það styður við þau réttindi sem þar er kveðið á um.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
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„Hugsunin að baki stjórnarskrárákvæði um frelsi fjölmiðla er að aðgangur að
upplýsingum teljist til mannréttinda sem tryggja beri líkt og önnur mannréttindi og
að löggjafanum sé óheimilt að reisa skorður við frjálsri fjölmiðlun. Markmiðið er
öðrum þræði að vernda fjölmiðla gegn afskiptum eða ofsóknum yfirvalda og
annarra. Frelsi fjölmiðla útheimtir ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra og gegnsætt
eignarhald.
Til
dæmis
þurfa
blaðalesendur,
útvarpshlustendur
og
sjónvarpsáhorfendur að vita um eigendur fjölmiðla til að geta lagt mat á
upplýsingarnar sem þeir veita og til að geta myndað sér skoðun á ritstjórnarlegu
sjálfstæði þeirra. Rétt þykir því að kveða á um ritstjórnarlegt sjálfstæði og gegnsætt
eignarhald fjölmiðla í stjórnarskrá.
Á Þjóðfundi var fjallað um fjölmiðla sem fjórða valdið og m.a. settar fram kröfur
um að fjölmiðlavaldið sýni ábyrgð gagnvart þegnunum og að fjölmiðlar verði í
dreifðu eignarhaldi. Þá voru uppi kröfur um hlutleysi og ábyrgð fjölmiðla og var lýst
eftir að þeir væru óháðir stjórnmálaskoðunum í umfjöllun. Vernd blaðamanna,
heimildarmanna og uppljóstrara er angi af sama meiði. Slík vernd á sér langa sögu í
íslenskum lögum en hana er að finna í grein um upplýsingafrelsi og starfsemi
fjölmiðla í Skýrslu stjórnlaganefndar. Í tillögum stjórnlaganefndar segir m.a.: „Með
lögum skal kveðið á um nafnleynd og vernd heimildarmanna og starfsemi
sjálfstæðra fjölmiðla að öðru leyti tryggð.“ Í rökstuðningi með tillögunni segir að
mikilvægi fjölmiðla birtist m.a. í því að veita stjórnvöldum, dómstólum,
fyrirtækjum, hagsmunasamtökum og öðrum áhrifaöflum samfélagsins aðhald. Er því
skýrt að það eftirlitsvald sem felst í upplýsingamiðlun er mikilvægt öðrum
lýðræðislegum þáttum að dómi stjórnlaganefndar. Í skýrslunni segir að vernd
nafnleyndar sé forsenda þess að fjölmiðlar geti sinnt hlutverki sínu. Jafnframt er
tiltekið að með vernd fyrir heimildarmenn sé átt við mögulega vernd þeirra sem
ljóstra upp upplýsingum sem varða mikilvæga almannahagsmuni við sérstakar
aðstæður. Með frumvarpi þessu gengur Stjórnlagaráð lengra en stjórnlaganefnd með
því að nefna uppljóstrara berum orðum og fjalla jafnframt um gegnsætt eignarhald
og ritstjórnarlegt sjálfstæði sem þarf til að tryggja frjálsa upplýsingagjöf í landinu.“
Í tillögu stjórnlagaráðs að 1.mgr. var lagt til að kveðið yrði á um að tryggja ætti frelsi
fjölmiðla, ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra og gegnsætt eignarhald með lögum. Hefur það
ákvæði verið umorðað og er nú í 1. mgr. kveðið á um að tryggja beri með lögum frelsi og
sjálfstæði fjölmiðla, en ákvæðið um gegnsæi eignarhalds hefur verið flutt í sérstakan 2. ml.
2. mgr. Sú breyting að kveða með skýrari hætti á um það í stjórnarskránni að virða beri rétt
fjölmiðla til frelsis og sjálfstæðis er gerð í ljósi skuldbindinga Íslands skv. 10. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu. Í 1. mgr. er að finna leiðsögn til löggjafans og stjórnvalda
almennt um að starfsemi fjölmiðla eigi að vera frjáls að því marki sem unnt er og ekki eigi
að vega að sjálfstæði þeirra. Í tillögu stjórnlagaráðs var sérstaklega vísað til ritstjórnarlegs
sjálfstæðis fjölmiðla en hin almenna tilvísun ákvæðisins til sjálfstæðis fjölmiðla er víðari
enda eru fleiri þættir í starfsemi fjölmiðla en ritstjórnin sem þurfa að njóta sjálfstæðis. Þá eru
hugtökin frelsi og sjálfstæði fjölmiðla nátengd og verða skýrð saman. A f ákvæðinu leiðir til
dæmis þá meginreglu að ekki eigi að leyfisbinda starfsemi fjölmiðla nema fyrir því séu góð
rök eins og á við um hljóð- og myndmiðlun sem nýtir tíðni sem er takmörkuð auðlind.
Sjónarmið um fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun geta einnig réttlætt leyfisveitingar.
Almennt er viðurkennt á Evrópuvettvangi að útgáfu dagblaða eigi ekki að reisa neinar slíkar
skorður, sbr. gagnályktun frá 3. málsl. 1. mgr. 10. gr. MSE. Ennfremur er löggjafanum og
stjórnvöldum rétt að taka sérstakt tillit til starfsemi fjölmiðla varðandi ferðafrelsi
blaðamanna og aðgang að stöðum sem annars væru lokaðir. Í sjálfstæði fjölmiðla felst m.a.
að stjórnvöld eigi ekki að hlutast til um innra starf þeirra nema brýna nauðsyn beri til. Innra
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skipulag fjölmiðla og starfshættir séu því að meginstefnu málefni fjölmiðla sjálfra. Öll
pólitísk íhlutun í efnistök fjölmiðla er til að mynda mjög varhugaverð. Í dómaframkvæmd
hjá Mannréttindadómstól Evrópu hefur verið viðurkennt að fjölmiðlar móti sjálfir sínar
siðareglur og stjórnvöld og dómstólar eigi ekki að endurskoða hvað séu viðurkennd fagleg
vinnubrögð. Einnig hefur ráðherranefnd Evrópuráðsins margoft ítrekað mikilvægi
sjálfsstjórnar á vettvangi fjölmiðla. Það stuðlar einnig að sjálfstæði fjölmiðla að stjórnvöld á
því sviði séu fagleg og starfi á grundvelli laga fyrst og fremst en ekki pólitískra sjónarmiða.
Hefur ráðherranefnd Evrópuráðsins gefið út tilmæli bæði um sjálfstæði eftirlitsstofnana með
fjölmiðlum og um sjálfstæði almannaþjónustuútvarps.
Um fjölmiðlahugtakið segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Við samningu þessarar greinar var gengið út frá þeirri skilgreiningu á fjölmiðlum
sem kemur fram í 13. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011 og hljóðar svo:
Fjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til almennings
efni er lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og tímarit, ásamt fylgiritum
þeirra, netmiðlar, hljóð- og myndmiðlar og aðrir sambærilegir miðlar.
Umræður í Stjórnlagaráði voru á þeim nótum að ekki skyldi einskorða greinina við
þá fjölmiðla sem fyrrgreind lög kveða á um enda væru skilin milli fjölmiðla og
annars konar miðla sífellt að verða ógreinilegri. Þar sem grein þessari er ætlað að
standast tímans tönn er mikilvægt að hún verði túlkuð með rúmum hætti, með tilliti
til þeirra verndarhagsmuna sem henni er ætlað að gæta. Opin og upplýst umræða er
grunnforsenda lýðræðis og hana ber því að tryggja. Á þetta augljóslega við um
önnur hugtök sem getið er um í greininni, svo sem „blaðamaður“, en fæstir
fjölmiðlamenn í dag vinna við miðla sem flokka mætti sem blöð þannig að orðið
skyldi túlkað rúmt.“
Í 2. mgr. er kveðið á um að trúnaðarsamband blaðamanna við heimildarmenn skuli njóta
verndar í lögum. Í tillögu stjórnlagaráðs sagði aftur á móti að vernd blaðamanna,
heimildarmanna og uppljóstrara skyldi tryggja í lögum. Að því er varðar vernd blaðamanna
er ekki fullljóst hvaða þættir nákvæmlega ættu að falla þar undir því starf þeirra er það
fjölbreytt. Er því lagt til að fella niður beina tilvísun í blaðamenn að þessu leyti enda mundi
frelsi þeirra til starfa falla undir frelsi fjölmiðla almennt, samkvæmt 1. mgr. Það breytir því
ekki að eðlilegt er að löggjafinn taki fullt tillit til séreðlis blaðamannsstarfsins við mótun
löggjafar á þessu sviði, til dæmis varðandi ábyrgð á efni fjölmiðla þar sem gæta þarf að því
hlutverki blaðamanna að miðla upplýsingum, jafnvel þótt þær kunni að vera ærumeiðandi,
trúnaðarsamband við heimildarmenn, sbr. síðar, persónuverndarlöggjöf að því er varðar
þarfir fjölmiðla til að skrá persónuupplýsingar að einhverju marki, meiðyrðalöggjöf sem þarf
að taka tillit til þess að blaðamenn verða að geta byggt á sjónarmiðum um góða trú um
sannindi ummæla, sbr. dómaframkvæmd hjá Mannréttindadómstól Evrópu, svo fátt eitt sé
nefnt.
Hvað varðar vernd heimildarmanna er lagt til í 1. ml. 2. mgr. að orðalagi tillögu
stjórnlagaráðs verði breytt þannig að kveðið verði á um að trúnaðarsamband blaðamanna við
heimildarmenn skuli njóta verndar í lögum. Möguleikar blaðamanna til að afla upplýsinga
væru stórlega skertir ef þeir gætu ekki heitið heimildarmönnum sínum, sem ekki treysta sér
til að koma fram undi nafni, trúnaði. Eins og segir í skýringum stjórnlagaráðs þá er
grunnhugsunin hér er sú að „frjáls fjölmiðlun hvílir á trúnaðarsambandi blaðamanna og
heimildarmanna þeirra og þetta samband tryggir m.a. tjáningarfrelsið“. Hefur þetta
sjónarmið margsinnis verið staðfest í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu og sömuleiðis í
dómi Hæstaréttar frá 27. nóvember 1995 í máli nr. 382/1995. Í ákvæðinu felst sá
lágmarkskjarni að ekki verði gert opinskátt hver er heimildarmaður blaðamanns að tiltekinni
umfjöllun án samþykkis viðkomandi, en gert er ráð fyrir að nánari skilmálar þeirrar
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réttarverndar séu útfærðir í almennum lögum. Ekki er lögð til breyting á hinu sértæka
skerðingarákvæði í tillögu stjórnlagaráðs. Þar eru gerðar ríkari kröfur en myndi eiga við ef
hið almenna skerðingarákvæði í 2. mgr. 9.gr. ætti einungis við.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir ennfremur:
„Réttur blaðamanna til að leyna heimildum sínum og heimildarmönnum er annars
eðlis en þagnarskylda lækna og bankastarfsmanna. Þagnarskylda læknis og
bankastarfsmanns er skylda til að deila ekki með öðrum - jafnvel fyrir rétti upplýsingum sem þeir hafa komist að um einstaklinga í starfi sínu. Hlutverk
blaðamanns er þvert á móti að greina frá því sem hann veit. Leyndin sem lögin
krefjast blaðamanninum til handa og þarfnast verndar nær ekki til upplýsinganna
sem blaðamaðurinn hefur aflað, heldur aðeins til uppruna þessara upplýsinga, þ.e. til
heimildarmanns. Þessi greinarmunur er grundvallaratriði.“
Varðandi heimilar undantekningar segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Undantekningar skyldu túlkast þröngt hvað þetta varðar þótt orðalagið sé almenns
eðlis. Mun þurfa að útfæra með lögum í hvaða tilvikum réttlætanlegt sé að aflétta
nafnleynd en henni skyldi aldrei aflétt nema í tengslum við rannsókn alvarlegustu
sakamála. Vísast í þessu samhengi til 2. mgr. 83. gr. laga um meðferð sakamála nr.
88/2008 þar sem tiltekin eru skilyrði fyrir því að tilteknum rannsóknarúrræðum
verði beitt og m.a. kveðið á um að brotið sem rannsókn beinist að varði að lögum
átta ára fangelsi ellegar ríkir almannahagsmunir eða einkahagsmunir krefjist þess.
Að öllu jöfnu myndu ríkir einkahagsmunir ekki geta réttlætt það að nafnleynd væri
aflétt samkvæmt undanþáguheimild í stjórnarskrárgrein þessari en hins vegar mætti
hugsa sér að sett yrði skilyrði fyrir því að brot sem rannsókn beindist að varðaði
þunga fangelsisvist. Væntanlega þarf, í ljósi þessa ákvæðis, að endurskoða lög til að
torvelda málsóknir á hendur blaðamönnum.“
Það er því ljóst að ákvæðið gerir ráð fyrir að nafnleynd verði ekki rofin án samþykkis
viðkomandi heimildarmanns nema á grundvelli dómsúrskurðar við meðferð sakamáls og að
uppfylltum skilyrðum 2. mgr. 9. gr. Ákvæðið er þannig orðað að dómsúrskurð þarf bæði til
að leggja fyrir blaðamann að upplýsa hver heimildarmaður er og til tiltekinna
rannsóknaraðgerða er beindust til dæmis að gögnum um fjarskipti blaðamanns eða starfsstöð
hans.
Stjórnlagaráð lagði til að kveðið yrði á um að tryggja skyldi gagnsætt eignarhald
fjölmiðla með lögum. Lagt er til í samræmi við tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins og
dóma Mannréttindadómstóls Evrópu að víkka þessa tillögu út í 2. málsl. 2. mgr. þannig að
hún nái einnig til fjölræðis og fjölbreytni í fjölmiðlun. Þannig næst betra samræmi í
ákvæðinu enda viðurkennt á Evrópuvettvangi að gagnsætt eignarhald er einungis ein leið af
mörgum til að vega á móti óæskilegum áhrifum samþjöppunar eignarhalds og einsleitni
fjölmiðla. Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Með „gegnsæju eignarhaldi“ er átt við að löggjafinn skuli útfæra reglur sem verða
til þess að almenningi verði gerlegt að komast að því hvaða einstaklingar eða
lögaðilar séu raunverulegir eigendur fjölmiðla. Slóðina þarf að vera hægt að rekja
svo að ekki sé hægt að skýla eignarhaldi með keðjum af félögum. Tilgangur þessa
ákvæðis er að þeir sem nota fjölmiðla geti borið skynbragð á hvaða hagsmuni
eigendur viðkomandi miðla geti haft af upplýsingaveitu. Þennan rétt verður að
tryggja með raunverulegum hætti.“
Lagt er til að tengja ákvæði um fjölbreytni, fjölræði og gagnsæi eignarhalds við ákvæði,
sem stjórnlagaráð lagði til að væri í 3. mgr. 14. gr.,um að stjórnvöld skuli „tryggja aðstæður
opinnar og upplýstrar umræðu.“ Er ljóst að fyrrnefndu þættirnir eru hvað mikilvægastir í
þessu efni og því ekki eðlilegt að slíta þá í sundur. Lagt er til að smávægilegar
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orðalagsbreytingar verði gerðar frá tillögu stjórnlagaráðs að 3. mgr. 14. gr, þannig að orðið
„þjóðfélagsumræða“ komi í stað „umræðu“ og að „fijáls“ komi í stað „opinnar“. Hvað
varðar síðastnefnda atriði sérstaklega segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Markmið 3. mgr. er að leggja áherslu á að stjórnvöldum ber að tryggja aðstæður til
opinnar og upplýstrar umræðu, m.a. með aðgangi að netinu og annarri tækni til
upplýsingamiðlunar og samskipta. Stjórnlagaráð lítur svo á að aðgangur að netinu
varði ekki aðeins aðgang að upplýsingum heldur einnig frelsi til tjáningar. Einnig
þurfa stjórnvöld að tryggja fólki færi á að tjá sig óháð tjáningarleið. Er með þessu
ætlað að girða fyrir rétt ríkisins til að skerða aðgang almennings að netinu og
upplýsingum þar. Ekki ber að skilja ákvæðið sem skyldu ríkisins til að gera öllum
kleift að tengjast háhraðaneti hvar sem er á landinu.“
Ákvæðið sækir fyrirmynd til tjáningarfrelsisákvæðis norsku stjórnarskrárinnar (100. gr.)
og er Noregur að því er best er vitað eina ríkið sem gengið hefur svona langt í stjórnarskrá.
Varðandi aðgang að netinu sem eins af þeim tækjum sem stuðla að frjálsri og upplýstri
þjóðfélagsumræðu vísaði stjórnlagaráð einnig til skýrslu sérstaks erindreka Sameinuðu
þjóðanna í málefnum skoðana- og tjáningarfrelsis þar sem bent er á að sum þróuð ríki hafa
skilgreint aðgang að netinu sem mannréttindi. Í skýrslunni lýsir erindrekinn netinu sem einu
áhrifamesta verkfæri 21. aldarinnar til að auka gegnsæi, tryggja aðgang að upplýsingum og
efla virka þátttöku almennings í að byggja upp lýðræðislegt þjóðfélag. Netið er þar talið geta
leikið lykilhlutverk fyrir borgarana með því að gera þeim kleift að kalla eftir jafnrétti,
réttlæti, ábyrgð og virðingu fyrir mannréttindum.
Um 17. gr.
Ákvæði 17. gr. er nýmæli og tryggir ákveðin menningarleg réttindi. Samkvæmt
skýringum stjórnlagaráðs er því ætlað að standa vörð um akademískt frelsi, þ.e. frelsi til að
kenna og stunda rannsóknir á háskólastigi og frelsi listamanna til listsköpunar sinnar.
Ákvæðið er nátengt 14., 20. og 21. gr. frumvarpsins, enda gilda almenn ákvæði um skoðanaog tjáningarfrelsi svo og félagafrelsi og fundafrelsi einnig á þessu sviði.
Um tengsl ákvæðisins við núgildandi stjórnarskrá segir eftirfarandi í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Greinin er ný en í 76. gr. núgildandi stjórnarskrár er öllum tryggður réttur til
almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Þar er hins vegar einskis getið um
frelsi til rannsókna, lista og fræðastarfa. Þá má benda á að 73. gr. núgildandi
stjórnarskrár tryggir frelsi skoðana og tjáningar.“
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Upphaflegar tillögur Stjórnlagaráðs viku að „frelsi menntunar“ en eftir umræður í
ráðinu þótti ljóst að menntunarhugtakið gæti verið skilið of almennt, á þann veg að
kennsla á grunn- og framhaldsskólastigi væri háð vilja þeirra sem inntu hana af
hendi og að ekki væri nauðsynlegt að fylgja ákvæðum almennra námskráa. Þá kom
fram hugmynd um að tala um „æðri menntun“ til að árétta að um væri að ræða
menntun á háskólastigi. Í nefndinni þótti það orðalag ekki nógu gegnsætt og
hugsanlega fela í sér ákveðið gildismat. Að lokum náðist samstaða um að hugtökin
„vísindi“ og ,fræði“ væru nægilega opin til að fela í sér það sem fellur undir starf
háskólakennara, að meðtalinni kennslu.“
Í skýringum sínum vísar stjórnlagaráð til þess að ákvæði er vernda frelsi vísinda, fræða
og lista sé m.a. að finna í ýmsum stjórnarskrám. Sem dæmi um slík ákvæði má t.d. nefna 3.
mgr. 5. gr. þýsku stjórnarskrárinnar, 1. mgr. 16. gr. suður-afrísku stjórnarskrárinnar, 20. og
21. gr. svissnesku stjórnarskrárinnar og 3. mgr. 16. gr. finnsku stjórnarskrárinnar. Ákvæði
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17. gr. á sér einnig fyrirmynd í 3. mgr. 15. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og
menningarleg réttindi en samkvæmt því ákvæði takast aðilar að samningnum á hendur að
virða það frelsi sem óhjákvæmilegt er til vísindalegra rannsókna og skapandi starfa. Það
ákvæði er einnig nátengt ákvæði a-liðar 1. mgr. 15. gr. sama samnings og 1. mgr. 27. gr.
Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem fjalla um rétt einstaklinga til að taka þátt
í menningarlífi.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu kemur fram að því sé sérstaklega ætlað að
veita viðspyrnu við tilhneigingu fyrirtækja, hagsmunahópa og annarra til að sveigja
vísindarannsóknir og kennslu á háskólastigi að fyrirfram gefnum niðurstöðum. Við túlkun
17. gr. varðandi frelsi vísinda og fræða má auk þess hafa nokkra hliðsjón af tilmælum
UNESCO um stöðu kennara við æðri menntastofnanir, sem samþykkt voru 11. nóvember
1997 á 29. fundi stofnunarinnar. Þar kemur fram að akademískt frelsi byggi á forsendu
sjálfræðis æðri menntastofnana, en í því felst að stofnunum skuli falin ákvarðanataka í
tengslum við vísinda- og fræðastörf, gæðakröfur og innri málefni að svo miklu leyti sem
samræmist ábyrgð þeirra gagnvart stjórnvöldum og þeim sem fjármagna starfsemina. Þá er
þar lögð áhersla á mikilvægi þess að kennarar og aðrir fræðimenn njóti fulls tjáningarfrelsis,
m.a. til þess að stunda kennslu og rannsóknir og birta rannsóknarniðurstöður, án nokkurrar
íhlutunar, að uppfylltum faglegum kröfum. Akademísku frelsi fylgja þó einnig skyldur en í
tilmælunum kemur fram að stunda beri fræðastörf og kennslu í fullu samræmi við siðferðileg
og fagleg viðmið.
Kjarni 17. gr. felur samkvæmt öllu ofangreindu í sér skyldu til að virða akademískt frelsi,
þ.m.t. sjálfræði æðri menntastofnana um innri mál, og frelsi til listsköpunar. Auk þess felst í
ákvæðinu að almenn lög skuli tryggja forsendur þessa frelsis og jákvæð skylda ríkisins til að
vernda það gegn ómálefnalegum inngripum frá þriðju aðilum. Frelsi vísinda, fræða og lista
er þó ekki algerlega óskorað. Akademísku frelsi fylgja ákveðnar skyldur, en auk þess kann
að reynast nauðsynlegt að takmarka það frelsi sem 17. gr. veitir, t.d. vegna réttinda annarra.
Um slíkar takmarkanir gildir 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa.
Um 18. gr.
Ákvæðið felur í sér verulegar breytingar á ákvæðum 63. og 64. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Markmið þess er að færa nútímalegt ákvæði um trú- og sannfæringarfrelsi inn
í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Í 1. mgr. endurspeglast rétturinn til að standa utan
trúfélaga sem kveðið er á um 2. mgr. 64. gr. núgildandi stjórnarskrár. Til viðbótar lagði
stjórnlagaráð til að kveðið væri skýrt á um að vernd ákvæðisins næði einnig til
„lífsskoðunar“, en við mat á tillögum ráðsins í ljósi alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga
Íslands var verndarandlagi „sannfæringar“ einnig bætt við. Þá fólst einnig í tillögu
stjórnlagaráðs að kveðið væri skýrt á um sjálfan réttinn til viðkomandi skoðunar og um
réttinn til að breyta henni. Í 2. mgr. er síðan að finna sérstakt ákvæði um iðkun trúar, þ.m.t.
réttinn til að stofna trúfélög, en það á sér samsvörun í 63. gr. núgildandi stjórnarskrár. Við
yfirferð yfir tillögur stjórnlagaráðs var verndarandlagi lífsskoðunar einnig bætt við 2. mgr. til
samræmis við alþjóðlega mannréttindavernd. Í tillögum stjórnlagaráðs var loks að finna
sérstakt takmörkunarákvæði, en vegna upptöku 2. mgr. 9. gr. var það fellt niður. Ákvæði 18.
gr. stendur í nánum tengslum við ákvæði 14. gr. um tjáningarfrelsi, 19. gr. um kirkjuskipun
og 20. gr. um félagafrelsi.
Í skýringum stjórnlagaráðs er skýrt frá því að ákveðið hafi verið að færa
trúfrelsisákvæðin inn í mannréttindakaflann í stað þess að hafa þau í sérstökum kafla um
kirkju- og trúmál eins og gert er í núgildandi stjórnarskrá. Þar sé farið að tillögum
stjórnlaganefndar og með breytingunni lögð áhersla á að trúfrelsi heyri til
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grundvallarmannréttinda fólks. Þá hafi trúfrelsisgreinin verið færð fram fyrir greinina sem
fjallar um kirkjuskipan í samfélaginu. Þannig sé gengið út frá rétti einstaklingsins eins og
gert er í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum og kirkjuskipanin sett fram sem afleiðing af
trúfrelsi einstaklingsins. Fyrirmyndir ákvæðisins eru einkum 9. gr. Mannréttindasáttmála
Evrópu og 18. gr. alþjóðasamnings um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Í allri umræðu um trúfrelsi er mikilvægt að gera greinarmun á ólíkum tegundum
trúfrelsis sem oft er kallað ,jákvætt“ og ,,neikvætt“ trúfrelsi. Á meðan það
fyrrnefnda stendur vörð um rétt fólks til að játa trú sem það kýs, þá felst í hinu
síðarnefnda réttur fólks til að vera laus undan hvers konar trúarlegum
skuldbindingum eða skilaboðum. Þess vegna er líka hægt að tala um „frelsi til trúar“
og „frelsi frá trú“. Þar sem áherslan er fyrst og fremst á „frelsi til trúar“, eins og
reyndin hefur verið hér á landi fram að þessu, þá er mest lagt upp úr virðingu fyrir
fjölbreytileikanum í trúmálum. Þar sem aftur á móti áherslan hefur verið sett á
„frelsi frá trú“, sem stundum hefur verið kölluð „franska leiðin“, þá hefur stefnan
verið að opinbera sviðið sé að mestu leyti „trúlaust“, en trúmálin fari þar sem þau
eigi heima, þ.e. inn á einkavettvanginn. Á fræðimáli er í fyrra dæminu talað um
áherslu á fjölhyggju og í hinu síðara á „af-helgun“ (e. secularization) hins opinbera
rýmis. Aftur á móti hlýtur markmiðið í fjölhyggjusamfélagi að vera það að fólk af
ólíkum trúarbrögðum hafi fullt frelsi til að iðka sína trú, en ætíð í sátt við þau sem
kjósa að lifa lífi sínu trúlaus. Í slíku samfélagi ríkir jafnvægi á milli hins jákvæða og
neikvæða trúfrelsis.
Innan trúarbragðafræðanna hefur verið talað um að áhrif trúarbragða hafi farið
vaxandi á síðari hluta 20. aldar og ekkert þykir benda til þess að það muni breytast á
nýrri öld. Margir hafa tekið svo sterkt til orða að 21. öldin verði öld trúarbragðanna
á Vesturlöndum, þar sem afhelgunin muni þurfa að víkja fyrir æ ríkara hlutverki
hins trúarlega. Um leið hafa áhrif hreyfinga sem kenna sig við guðleysi og/eða
trúleysi aukist, hugsanlega sem afleiðing af fyrrgreindri þróun. Við samningu
þessarar greinar þótti mikilvægt að nýtt trúfrelsisákvæði taki mið af þessari þróun og
talaði bæði um rétt til trúar og lífsskoðunar. Þetta var líka ástæðan fyrir því að kallað
var eftir vernd stjórnvalda ekki aðeins til handa öllum trúfélögum heldur einnig
lífsskoðunarfélögum. Á þeim forsendum er frekar hægt að fara fram á gagnkvæma
virðingu ólíkra trúar- og trúleysishópa, sem margir telja forsendu fyrir friði í
mannlegu samfélagi til framtíðar. Málsliðurinn um verndina var aftur á móti felldur
út úr trúfrelsisgreininni með eins atkvæðis meirihluta í atkvæðagreiðslu í fyrri
umræðu um frumvarpið.“
Stjórnlagaráð bætti sem fyrr segir vernd lífsskoðunar við ákvæði 1. mgr. Samkvæmt
skýringum ráðsins var markmið þess að koma til móts við einstaklinga sem aðhyllast
lífsskoðanir sem byggjast á húmanisma. Var í því sambandi tekið fram að félög sem byggja
á ákveðinni lífsskoðun og vilja bjóða upp á athafnir á mikilvægum tímamótum á ævi
einstaklinga, eins og við nafngjöf, borgaralega fermingu, giftingu og útför eru til víða um
heim og bent á að í lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999 sé talað um rétt einstaklinga til
„að stofna félög um hvers konar kenningar og lífsskoðanir, þ.m.t. um trúleysi“.
Til nánari skýringar á þeim breytingum á orðalagi sem gerðar voru frá ákvæðum
núgildandi stjórnarskrár tók stjórnlagaráð fram að það orðalag 63. gr. að allir eigi rétt á að
stofna trúfélög hafi verið fellt út. Þar sé þó ekki um efnislega breytingu að ræða, heldur felist
þessi réttur í 2. mgr. tillögu ráðsins.
Þá felldi stjórnlagaráð 2. ml. 2. mgr. 64. gr. núgildandi stjórnarskrár niður en þar er
kveðið á um að enginn sé skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til trúfélags sem hann
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á ekki aðild að. Ekki er um efnisbreytingu að ræða þar sem þessi réttur felst í raun bæði í 2.
mgr. 18. gr. samkvæmt tillögu ráðsins og í ákvæði 20. gr. frumvarps þessa um félagafrelsi.
Loks felldi ráðið niður 3. mgr. 64. gr. núgildandi stjórnarskrár sem kveður á um að þeir sem
standi utan trúfélaga greiði þau gjöld þeim hefði ella borið að greiða til trúfélags síns til
Háskóla Íslands, en að breyta megi þessu með lögum.
Hvað hið síðastnefnda varðar segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Samkvæmt skýrslu stjórnlaganefndar voru 3. og 4. mgr. 64. gr. sameinaðar í eina
málsgrein við heildarendurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 í
þeim tilgangi „að taka af öll tvímæli um að orðalagið „breyta með lögum“
skírskotaði aðeins til reglunnar um ráðstöfun gjalda manna utan trúfélaga en ekki
efnisreglnanna í 1. og 2. mgr.“ Þessari ráðstöfun gjalda þeirra sem eru utan trúfélaga
hefur nú þegar verið breytt með lögum, en með 24. gr. laga nr. 70/2009 var ákveðið
að gjöld þeirra sem standa utan trúfélaga renni ekki lengur til Háskóla Íslands heldur
beint í ríkissjóð. Með því að taka ekkert fram um gjöld til trúfélaga eða sambærileg
gjöld í aðra sjóði, er það sett í hendur löggjafans hvernig þessum málum verði
háttað.“
Í framhaldi af umfjöllun stjórnlagaráðs um 18. gr. frumvarpsins verður að árétta að þær
alþjóðlegu mannréttindaskuldbindingar Íslands, sem þar er byggt á, kveða ekki einungis á
um sérstaka vernd fyrir trúfrelsi heldur einnig fyrir hugsana-, og skoðanafrelsi. Einnig ber
að hafa í huga að þótt ákveðnir þættir hugsa-, skoðana- og trúfrelsis tengist tjáningarfrelsi og
félagafrelsi náið er öðrum mikilvægum þáttum þess komið fyrir í sérstökum efnisákvæðum,
sbr. 9. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 18. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi. Stjórnlagaráð hugðist færa vernd 18. gr. frumvarpsins til samræmis
við þessi ákvæði en til þess að tryggja að ákvæðið veiti ekki lakari vernd en alþjóðlegar
mannréttindaskuldbindingar Íslands gera kröfur um er nauðsynlegt að víkka gildissvið 18.
gr. nokkuð út frá tillögum stjórnlagaráðs. Felst sú útvíkkun í því að 1. mgr. um rétt til trúar
og lífsskoðunar er einnig látin ná til sannfæringar og því að 2. mgr. nær ekki einungis til
iðkunar trúar heldur einnig til iðkunar lífsskoðunar.
Hugtakið trú í frumvarpi þessu vísar fyrst og fremst til átrúnaðar á æðri mátt og nær yfir
öll helstu trúarbrögð heims og undirgreinar þeirra, þ.m.t. þau trúarbrögð sem þróast hafa á
síðari árum. Ekki er skilyrði að um átrúnað á guðlegan kraft eða veru sé að ræða, en slíkt
skilyrði gæti t.d. útiloka búddisma frá hugtakinu trúarbrögð. Með hugtakinu sannfæring er
aftur á móti vísað til hverskonar annarra skoðana sem eru mikilvægar þeim einstaklingi sem
þær hefur. Er það því yfirhugtak sem nær bæði yfir lífsskoðanir og hverskonar aðrar
skoðanir á mönnum og málefnum. Hugtakinu lífsskoðanir er síðan ætlað að ná sérstaklega
yfir heildstæð hugmyndakerfi um lífsviðhorf og siðferðisgildi, sem ná ákveðnum alvarleika
og dýpt og eru mikilvægur hluti sjálfsmyndar viðkomandi einstaklinga, þótt þau hafi ekki trú
á æðri mátt í kjarna sínum. Húmanismi er klassískt dæmi um lífsskoðanir af þessum toga,
en ekki er útilokað að önnur hugmyndakerfi svo sem friðarstefna geti fallið þar undir.
Hugtakinu lífsskoðanir er samkvæmt þessu ætlað að vera sambærilegt að inntaki og hugtakið
„belief“ í 9. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 18. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi og hið skylda hugtak „philosophical convictions“ 2. gr. 1. viðauka við
Mannréttindasáttmála Evrópu.
Gildissvið 1. mgr. 18. gr. nær til trúar, lífsskoðunar og sannfæringar jafnt og varðar hinn
svokallaða innri vettvang (forum internum) manneskjunnar. Ákvæðið felur það í sér að fólki
er frjálst að hafa hverja þá skoðun sem því sýnist og breyta skoðunum sínum án þess að vera
þvingað til annars. Frelsið á þessum vettvangi er algert og verður ekki takmarkað með vísan
til 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa, enda myndu tilraunir til slíkra takmarkana brjóta alvarlega
í bága við sjálfsákvörðunarrétt manneskjunnar og vandséð hvaða almannahagsmunir eða
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réttindi annarra gætu réttlætt takmarkanir á skoðunum sem einungis dvelja innra með
tiltekinni manneskju. Tjáning þeirra skoðana sem verndaðar eru í 1. mgr. 18. gr. nýtur aftur
á móti almennt séð sömu verndar og sætir sömu takmörkunum og tjáningarfrelsið.
Iðkun trúar og lífsskoðunar á hinum ytri vettvangi (forum externum) nýtur aftur á móti
sérstakrar verndar. Sérstaklega er fjallað um hana í 2. mgr. 18. gr. Með iðkun er ekki átt við
hverskonar háttsemi eða tjáningu sem er innblásin af skoðunum manna. Þess í stað verður
iðkunin að vera beinlínis hluti af sjálfum kennisetningum trúarinnar eða lífsskoðunarinnar
eða sértæk tjáning þess að tilheyra ákveðnu trúarlegu samfélagi eða heildstæðu
hugmyndakerfi. Gildissvið 2. mgr. nær því aðeins til trúar og lífsskoðana en ekki til
annarrar sannfæringar. Í Mannréttindasáttmála Evrópu og alþjóðasamningi um borgaraleg
og stjórnmálaleg réttindi er ekki gerður greinarmunur á trú og lífsskoðunum að þessu leyti
og ber stjórnvöldum því að veita bæði trúfélögum og lífsskoðanafélögum og iðkun trúar og
lífsskoðana sambærilega vernd. Var því gerð sú orðalagsbreyting frá tillögu Stjórnlagaráðs
að bæta hugtakinu lífsskoðun við texta ákvæðisins. Þegar kemur að iðkun trúar og
lífsskoðunar getur aftur á móti reynst nauðsynlegt að takmarka frelsi fólks með vísan til
almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í samræmi við þá lagatæknilegu leið sem farin er í
frumvarpi þessi varðandi takmarkanir mannréttinda er hið sérstaka skerðingarákvæði sem
Stjórnlagaráð lagði til í 3. mgr. 18. gr. fellt niður, þar sem það bætir í raun engu efnislega við
2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Hið almenna takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa
gildir því um takmarkanir á iðkun trúar eða lífsskoðunar. Eins og Stjórnlagaráð stefndi að
gildir því enn að í skjóli iðkunar trúar eða lífsskoðunar má ekki kenna eða fremja neitt sem
er gangstætt góðu siðferði eða allsherjarreglu, sbr. 2. ml. 63. gr. núgildandi stjórnarskrár. Að
öðru leyti fer það mjög eftir samhenginu hvenær réttlætanlegt er að takmarka iðkun trúar eða
lífsskoðunar. Þannig getur trúboð eða önnur boðun verið heimil iðkun ef sá sem hún beinist
að er frjáls að því að afþakka, en ekki ef viðkomandi er á einhvern hátt háður eða undir
boðvaldi þess sem boðar trú sína eða lífsskoðun. Þá er tjáning trúar eða lífsskoðunar með
ákveðnum klæðaburði í flestum tilvikum heimil iðkun, en þó kann að vera réttætanlegt að
takmarka hana í ákveðnu samhengi svo sem í menntastofnunum eða ef öryggissjónarmið
krefjast ákveðins klæðnaðar við tilteknar aðstæður.
Loks ber að geta þess að líkt og
stjórnlagaráð gerði ráð fyrir í tengslum við tillögu sína að 3. mgr. 18. gr. er hinu almenna
takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. nú ætlað að koma í stað sérákvæðis 1. mgr. 64. gr.
núgildandi stjórnarskrár um að enginn megi fyrir sakir trúarbragða sinna skorast undan
almennri þegnskyldu, en 6. gr. frumvarpsins kemur einnig í stað bannsins við mismunun á
grundvelli trúarbragða.
Um 19. gr.
Í tillögum stjórnlagaráðs var að finna svohljóðandi 19. gr.:
„Í lögum má kveða á um kirkjuskipan ríkisins.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins og skal þá leggja það mál undir
atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.“
Með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin var laugardaginn 20. október 2012
var eftirfarandi spurning lögð fyrir þjóðina: „Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um
þjóðkirkju á Íslandi?“ Svaraði meirihluti kjósenda því játandi.
Í ljósi þessa er í 1. og. 2. mgr. 19. gr. að finna ákvæði 62. gr. núgildandi stjórnarskrár
óbreytt. Í 3. mgr. er aftur á móti ákvæði 2. mgr. 79. gr. núgildandi stjórnarskrár óbreytt
nema að því leyti að í stað þess að vísa í 62. gr., þá vísar það í 2. mgr. Ákvæðin verða skýrð
með sama hætti og verið hefur.
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Um 20. gr.
Greinin byggir á 74. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið ákvæðisins er að tryggja
vernd jákvæðs og neikvæðs félagafrelsis. Um jákvæða félagafrelsið er fjallað í 1. mgr.
Ákvæðið samsvarar 1. ml. 1. mgr. 74. gr. að undanskildum þeim orðalagsbreytingum að í
stað þess að kveða á um að „rétt eiga menn til að stofna“ félög í „sérhverjum löglegum“
tilgangi sagði í tillögu stjórnlagaráðs „öllum skal tryggður réttur til að stofna“ félög í
„löglegum“ tilgangi. Orðalagsbreytingunum er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Við
yfirferð tillagna stjórnlagaráðs í ljósi alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga Íslands var auk
þess ákveðið að nota hugtakið að „mynda“ í stað hugtaksins að „stofna“ félög. Ákvæði 2.
ml. 1. mgr. 74. gr. gr. núgildandi stjórnarskrár heldur sér, en þar er kveðið á um að félag
megi ekki leysa upp með ráðstöfun stjórnvalds. Í tillögu stjórnlagaráðs var 3. ml. 1. mgr. 74.
gr. núgildandi stjórnarskrár aftur á móti felldur niður, en hann var svohljóðandi: „Banna má
þó um sinn starfsemi félags sem er talið hafa ólöglegan tilgang, en höfða verður þá án
ástæðulausrar tafar mál gegn því til að fá því slitið með dómi.“ Breytingin hefur óveruleg
efnisáhrif í ljósi hinnar almennu skerðingarheimildar 2. mgr. 9. gr. Hinn neikvæði þáttur
félagafrelsisins er verndaður í 2. mgr. Er ákvæðið samhljóða 1. ml. 2. mgr. 74. gr.
núgildandi stjórnarskrár. Auk þess lagði stjórnlagaráð til svohljóðandi 2. ml. 2. mgr., sem er
samhljóða 2. ml. 2. mgr. 74. gr. núgildandi stjórnarskrár: „Með lögum má þó kveða á um
slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna
almannahagsmuna eða réttinda annara.“ Þetta ákvæði var fellt niður við lagatæknilega
yfirferð og gildir 2. mgr. 9. gr. þess í stað. Sú breyting hefur engin efnisleg áhrif. Ákvæði
20. gr. stendur í nánum tengslum við ákvæði 18. gr. um trú- og sannfæringarfrelsi og 21. gr.
um fundafrelsi.
Auk hinna skýru tengsla við 74. gr. núgildandi stjórnarskrár, á 20. gr. sér einkum
fyrirmyndir í 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 22. gr. alþjóðasamnings um
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Þó hefur verið skilið á milli félagafrelsis- og
fundafrelsisákvæða og fundafrelsið fært í sérstaka grein, ólíkt núgildandi stjórnarskrá og
Mannréttindasáttmálanum.
Í skýringum stjórnlagaráðs um 1. mgr. segir m.a. að markmið ákvæðisins sé er að standa
vörð um rétt einstaklinga til að stofna félög án þess að þurfa sérstaklega að sækja um leyfi til
þess. Að sama skapi sé áréttað að stjórnvöld megi ekki leysa upp félag. Réttur einstaklinga
til að stofna stjórnmálafélög og stéttarfélög þykir svo brýnn að ástæða sé til að nefna þau
sérstaklega. Fram kemur í skýringum að með þessu hafi stjórnlagaráð vonast til að auka
skýrleika greinanna. Einnig tekur stjórnlagaráð fram að orðalagi í upphafi greinarinnar hafi
verið var breytt til að það nái betur til beggja kynja. Nú stendur: „Öllum skal tryggður réttur
til að ...“ þar sem áður stóð: „Rétt eiga menn á að ...“. Er það skýrt með því markmiði að
gera mannréttindakafla nýrrar stjórnarskrár minna karllægan í orðafari. Bæta má því við að
það endurspeglar einnig betur þann nútímalega skilning á mannréttindum að í þeim felist
ekki einungis sú skylda að virða réttindin heldur geti einnig falist í réttindunum jákvæðar
skyldur ríkisins til að grípa til lagasetningar eða annarra aðgerða sem tryggja að þeirra verði
notið í raun.
Við skoðun tillagna stjórnlagaráðs í ljósi alþjóðlegra
mannréttindaskuldbindinga Íslands var ákveðið að notast við hugtakið að „mynda“ félög í
stað þess að „stofna“ félög. Samsvarar sú hugtakanotkun orðalagi 11. gr.
Mannréttindasáttmálans, en félagsstofnunin sjálf er aðeins einn þáttur af réttinum til að
mynda félög. Hefur orðalagsbreytingin því þau efnisáhrif að rétturinn nær ekki einungis til
stofnunar félaga heldur einnig til réttarins til að ganga í félag og hugsanlega einnig til
verndar ákveðinna þátta í innri starfsemi félags eins og gildir t.d. um stéttarfélög.
Varðandi 2. mgr. segir í skýringum stjórnlagaráðs:
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„Í greininni um félagafrelsi er einnig kveðið á um svokallað neikvætt félagafrelsi,
þ.e. að tryggja rétt einstaklinga til að standa utan félaga. Í undantekningartilvikum
má þó skylda fólk til að tilheyra félagi, svo framarlega sem almannahagsmunir eða
réttindi annarra krefjast þess. Mikið var rætt um þessa undantekningarheimild
löggjafans og voru lögð fram sterk rök fyrir því að fella hana út, enda um fremur
fortakslausa og víðtæka skerðingarheimild að ræða sem sumir í Stjórnlagaráði töldu
að gengi gegn kjarna þeirra réttinda sem verið væri að vernda.“
Í þessu sambandi vísaði stjórnlagaráð til þess að við breytingar á mannréttindaákvæðum
stjórnarskrárinnar árið 1995 hafi ákvæðið um skylduaðildina einnig verið mikið rætt og
niðurstaðan orðið sú að heimila mætti skylduaðild með lögum að ákveðnum skilyrðum
uppfylltum þar sem nauðsynlegt var talið að hafa slíka skipan. Var áréttað að það væri í
samræmi við þá framkvæmd sem Mannréttindadómstóllinn hefur mótað um 11. gr.
mannréttindasáttmála Evrópu. Var því ákveðið að halda ákvæði 2. mgr. 74. gr. núgildandi
stjórnarskrár óbreyttu í 2. mgr. 20. gr.
Þá segir í skýringum ráðsins:
„Þrátt fyrir að ekki hafi verið farin sú leið að fella brott heimild til skylduaðildar
kom fram í umræðum að það væri mjög mikilvægt að þessi heimild verði ekki nýtt
til að skylda fólk til aðildar að félögum nema brýna nauðsyn beri til. Hér var t.d.
vísað til máls Varðar Ólafssonar gegn íslenska ríkinu þar sem talið var að íslenska
ríkið hefði brotið gegn 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem verndar
félagafrelsi, með því að skylda borgara til að greiða iðnaðarmálagjald til Samtaka
iðnaðarins.“
Líkt og gildir um önnur mannréttindi kann að vera nauðsynlegt að takmarka bæði hið
jákvæða og hið neikvæða félagafrelsi sem kveðið er á um í 20. gr. og gildir hið almenna
takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. um það efni. Í samræmi við það hefur tillaga
Stjórnlagaráðs að 2. ml. 2. mgr. 20. gr. verið felld niður, en þar sagði að með lögum mætti
kveða á um aðildarskyldu að félagi ef hún væri nauðsynleg til að félag gæti sinnt lögmæltu
hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra.
Er hér einfaldlega um
lagatæknilega útfærslu að ræða og ekki stefnt að efnisbreytingum. Eftir sem áður er því
gengið út frá því að ýmiss konar lögbundin aðildar- eða greiðsluskylda geti staðist
stjórnarskrá, að því tilskildu þó að hún uppfylli öll skilyrði 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa.
Stjórnlagaráð felldi niður ákvæði 3. ml. 1. mgr. 74. gr. núgildandi stjórnarskrár sem
heimilaði stjórnvöldum að banna um sinn starfsemi félags sem talið er hafa ólöglegan
tilgang, en áskildi jafnframt að dóm þyrfti til að fá félagi slitið endanlega. Um það segir í
skýringum ráðsins:
„Talið var rétt að fella niður fyrrgreinda heimild sem aldrei hefur verið færð í
almenn lög og má því ráða að sé í raun óþörf. Í umræðum Stjórnlagaráðs voru færð
rök fyrir því að hafa setninguna inni, m.a. með vísan í að með slíku ákvæði mætti
banna félagsskap sem stæði fyrir skipulagðri glæpastarfsemi. Var þó farin sú leið að
fella ákvæðið út í ljósi þess að aldrei hefur verið gripið til þess að setja löggjöf sem
hvílir á þessu ákvæði. Var talið að markmiðum á borð við baráttu gegn skipulagðri
glæpastarfsemi yrði ekki náð með því að banna félagasamtök og því væri rétt að
fella út málsgreinina.“
Þrátt fyrir þessar breytingar veitir hið almenna skerðingarákvæði 2. mgr. 9. gr. heimildir
til takmarkana á hinu jákvæða félagafrelsi, t.d. ef nauðsynlegt reynist að banna félög með
ólögmætan tilgang eða starfsaðferðir eða takmarka þátttöku ákveðinna hópa opinberra
starfsmanna í tilteknum félögum. Er hér áréttað að sú heimild gildir fullum fetum, þrátt fyrir
ummæli í skýringum Stjórnlagaráðs þess efnis að markmiðum á borð við baráttu gegn
skipulagðri glæpastarfsemi verði ekki náð með því að banna félagasamtök. Sem endranær
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verða slíkar takmarkanir þó að uppfylla efnisskilyrði 2. mgr. 9. gr. Auk þess gildir sem fyrr
sú sérregla, eins og Stjórnlagaráð lagði til, að takmörkun á félagafrelsi má aldrei taka á sig
það form að félag sé leyst upp með ráðstöfun stjórnvalds, sbr. 2. ml. 1. mgr. 20. gr. Einu
efnisáhrif breytinga stjórnlagaráðs á 2. ml. 1. mgr. eru því þau að stjórnvöld hafa ekki
heimild til að banna starfsemi félaga um sinn, á meðan mál er höfðað fyrir dómi til slita á
félaginu.
Þrátt fyrir að orðalag 2. mgr. 74. gr. núgildandi stjórnarskrár og 2. mgr. 20. gr. frumvarps
þessa sé hið sama er ljóst að vegna réttarþróunar síðari ára eiga önnur skýringarsjónarmið
við nú en árið 1995. Við endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 var
gerður greinarmunur á aðildarskyldu að stéttarfélagi annars vegar og forgangsréttarákvæðum
kjarasamninga hins vegar. Einnig var lögð á það áhersla að ákvæði 2. mgr. 74. gr.
núgildandi stjórnarskrár, sem stjórnlagaráð tók óbreytt upp í 2. mgr. 20. gr. tillögu sinnar,
beindist einkum að löggjafanum sem væri óheimilt að skylda einstaklinga til að vera í
tilteknu félagi, nema undantekningarákvæði um aðildarskyldu heimilaði annað. Á þessum
grundvelli var á því byggt að ákvæðið hróflaði ekki við réttarstöðu á íslenskum
vinnumarkaði þar sem forgangsréttarákvæði tíðkast almennt á milli einkaaðila í
kjarasamningum. Ljóst er að mannréttindaákvæði hafa síðan þá fengið sífellt ríkari
einkaréttaráhrif á grundvelli þeirrar jákvæðu skyldu ríkja að vernda einkaaðila fyrir
mannréttindabrotum af hálfu annarra einkaaðila. Stefna tillögur stjórnlagaráðs að því að svo
verði einnig á grundvelli frumvarps þessa. Þá ber að gæta að því að árið 2006 gekk dómur
Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Rasmussen og S^rensen gegn Danmörku. Þar kemur
fram að Mannréttindadómstóllinn, eins og eftirlitsnefnd Félagsmálasáttmála Evrópu, gerir
ekki greinarmun á aðildarskyldu að stéttarfélagi og forgangsréttarákvæðum kjarasamninga
og fellir bæði undir hugtakið „closed-shop“. Má af dóminum að minnsta kosti draga þá
ályktun að þurfi einstaklingur gegn vilja sínum og sannfæringu að vera í eða greiða til
tiltekins stéttarfélags til þess að fá vinnu eða halda vinnu sinni geti það vegið svo alvarlega
gegn kjarna félagafrelsisins að það feli í sér brot á 11. gr. Mannréttindasáttmálans. Ljóst er
að túlka verður ákvæði 20. gr. frumvarps þessa til samræmis við aþjóðlegar
mannréttindaskuldbindingar Íslands og verður því í kjölfar samþykktar þess að endurskoða
að meira eða minna leyti það fyrirkomulag forgagnsréttarákvæða sem nú tíðkast hér á landi.
Um 21. gr.
Ákvæði 21. gr. stefnir að því að tryggja fundafrelsi. Það er mikið breytt frá 3. mgr. 74.
gr. núgildandi stjórnarskrár sem var svohljóðandi: „Rétt eiga menn á að safnast saman
vopnlausir. Lögreglunni er heimilt að vera við almennar samkomur. Banna má mannfundi
undir berum himni ef uggvænt þykir að af þeim leiði óspektir.“ Vegna tilkomu 2. mgr. 9. gr.
eru efnisleg áhrif breytingana þrátt fyrir það óveruleg. Ákvæðið á ríka efnislega samstöðu
með 20. gr. um félagafrelsi, en einnig 14. gr. um tjáningar- og upplýsingafrelsi og 18. gr. um
trú- og sannfæringarfrelsi.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Tilgangur greinarinnar er að kveða skýrt á um frelsi fólks til að safnast saman til
hvers konar funda, þar á meðal mótmæla. Um er að ræða nýja og verulega breytta
útgáfu af 3. mgr. 74. gr. núgildandi stjórnarskrár, sem fjallar um félagafrelsi og
fundafrelsi.
Stjórnlagaráð varð fljótt sammála um að skilja á milli annars vegar
félagafrelsisákvæða 74. gr. núgildandi stjórnarskrár og hins vegar 3. mgr. sömu
greinar, sem fjallar um fundafrelsi. Þau réttindi sem þarna var kveðið á um þóttu
einfaldlega of óskyld til að eiga heima í einni og sömu greininni. Má í því sambandi
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vekja athygli á að í Skýrslu stjórnlaganefndar er bent á að fundafrelsið sé ekki síður
skylt tjáningarfrelsinu en félagafrelsinu.“
Í skýringum stjórnlagaráðs er eftirfarandi einnig tekið fram:
„Snemma kom í ljós við umræður í Stjórnlagaráði að fyrrnefnd 3. mgr. 74. gr. þótti
of heftandi fyrir almenning. A f tóni ákvæðisins mætti ætla að það sé með mesta
semingi sem núgildandi stjórnarskrá leyfi opinbera mannfundi og samkomur.
Ákvæðið hefur enda staðið lengi nær óbreytt í stjórnarskránni og er komið nokkuð
til ára sinna. Þótti sá blær sem yfir því hvílir allt of takmarkandi fyrir fundafrelsið og
því var hafist handa við að semja nýja fundafrelsisgrein frá grunni.“
Þá er greint frá því að við gerð ákvæðisins hafi verið stuðst við 13. gr. finnsku
stjórnarskrárinnar sem kveðiá um að allir hafi rétt til að skipuleggja fundi og mótmæli án
leyfis, sem og rétt til þátttöku í þeim. Að auki hafi verið höfð sérstök hliðsjón af 1. mgr. 8.
gr. þýsku stjórnarskrárinnar en hún kveður á um að allir skuli hafa rétt til að koma saman
með friðsömum hætti, vopnlausir og án tilkynningar eða leyfis. Ákvæðið er einnig náskylt
11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 21. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi.
Þá segir:
„Allmiklar umræður fóru fram í Stjórnlagaráðium hvort ástæðaværi til að taka
sérstaklega fram að mótmæli væru leyfð, ogvarð niðurstaðan að rétturinn til
mótmæla gegn stjórnvöldum (eða öðrum) væri svo mikilvægur í lýðræðisríki að full
ástæða væri til að nefna þann rétt sérstaklega.
Samkomur eða göngur til stuðnings tilteknum málstað falla að sjálfsögðu í þessu
tilfelli undir orðið „fundahöld“ og njóta því nákvæmlega sömu verndar og mótmæli,
auk þess sem það segir sig sjálft að fundir til stuðnings einhverju eru gjarnan í aðra
röndina mótmæli gegn einhverju öðru.“
Í skýringum stjórnlagaráðs segir ennfremur:
„Ákveðið var að taka út orðið „vopnlausir“ þar sem ekki þótti þörf á að tilgreina
slíkt skilyrði í stjórnarskrá enda taka almenn lög á reglum um vopnaburð. Í
umræðum ráðsins kom fram að hugsanlega væri heppilegra að halda orðinu inni,
ellegar taka fram að fundafrelsi væri háð því að fundir yrðu haldnir í „friðsamlegum
tilgangi“. Það þótti hins vegar gefa yfirvöldum óþarflega víðtækar túlkunarheimildir
um í hverju sá friðsamlegi tilgangur fælist. Bent var á að hið fortakslausa orðalag
núgildandi stjórnarskrár um að mönnum væri heimilt að safnast saman vopnlausir
gæfi til kynna að hefðbundin vopn væru eina ógn friðsamlegra funda. Á móti var
bent á að hægt er að valda mönnum óbætanlegum skaða með grjóti, flöskum eða
berum hnefum og því er það vilji til ofbeldis sem er raunverulega ógnin en ekki
áhöld sem beitt er í því skyni. Var því afráðið að fella þessa tilvísun í vopn úr
stjórnarskrá Íslands.“
Gildissvið fundafrelsisákvæðisins verður skýrt með sama hætti og verið hefur. Vísaði
stjórnlagaráð um það efni til þess að það taki til hverskonar funda og samkoma, svo sem
stjórnmálafunda, fyrirlestra, skrúðgangna og kröfugangna, en ekki þeirra tilvika þegar fólk
safnast saman af hendingu, svo sem við húsbruna eða bílslys.
Hvað varðar takmarkanir á fundafrelsinu lagði stjórnlagaráð til sérstakt ákvæði þess efnis
að fundafrelsið væri ekki háð öðrum takmörkunum en þeim sem lög mæla fyrir um og
nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi. Í frumvarpi þessu er lagt til að það ákvæði verði
fellt niður þar sem það bætir engu við hið almenna skerðingarákvæði í 2. mgr. 9. gr.
Samkvæmt því er heimilt að takmarka fundafrelsið í þágu almannahagsmuna eða réttinda
annarra, að uppfylltum að öðru leyti þeim skilyrðum sem sett eru í 2. mgr. 9. gr.
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Samkvæmt 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu nær vernd fundafrelsisins aðeins til
funda sem haldnir eru í „friðsamlegum tilgangi“. Tillaga stjórnlagaráðs að orðalagi 21. gr.
virðist stefna að víðtækara verndarsviði, en afar erfitt er reyndar að draga mörkin á milli
friðsamlegs tilgangs og annars tilgangs. Þannig gæti fundur í sjálfu sér verið talinn vera í
friðsamlegum tilgangi þótt til einhverra óspekta komi í hita leiksins og mótmælaðagerð, svo
sem hústaka, gæti einnig verið talin vera í friðsamlegum tilgangi þótt hún feli í sér lögbrot.
Hvernig sem því líður hefur það ekki afgerandi þýðingu hvort vísað er til vopnleysis eða
friðsamlegs tilgangs í ákvæðinu sjálfu eða ekki. Þótt stjórnlagaráð hafi ákveðið að hafa ekki
slíka tilvísun í skilgreiningu sinni á verndarsviði ákvæðisins, breytir það ekki því að á
grundvelli hins almenna takmörkunarákvæðis 2. mgr. 9. gr. er heimilt að setja skorður við
þeim rétti almennings að koma saman undir vopnum eða í ófriðsamlegum tilgangi. Hið
sama má segja um viðveru lögreglu við almennar samkomur. Í því sambandi er rétt að árétta
að í meðalhófsmati samkvæmt ákvæðinu má við það miða að stjórnvöld hafi víðtækar
heimildir til að takmarka fundahöld eða mótmæli sem beinlínis hafa þann tilgang að efna til
ófriðar eða beita ofbeldi. Hafa ber þó í huga að ávallt skal beita því úrræði sem vægast telst
til að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með takmörkun á fundahöldum, þannig að til
banns við fundahöldum verður ekki gripið fyrr en í lengstu lög þegar rökstudd ástæða er til
að óttast verulegan ófrið eða ofbeldi. Er það einnig í samræmi við fyrirætlan stjórnlagaráðs,
en í skýringum ráðsins segir m.a. að þótt lögð séu niður ákvæði um lögreglu, vopnleysi og
óspektir líti stjórnlagaráð svo á að í því felist í reynd ekki efnisleg breyting heldur sé fyrst og
fremst verið að færa ákvæðið til nútímahorfs. Þá segir að hið sjálfsagða eftirlit, sem
lögreglan má og á að hafa með því að mannsöfnuðir fari ekki úr böndum eða leiði til
ofbeldis eða ógna eða vopn séu viðhöfð, rúmist að mati ráðsins fyllilega innan heimilda til
skerðinga á fundafrelsinu. Þá sé það ekki ætlun stjórnlagaráðs að með þessu séu heimildir
lögreglu til að halda uppi lögum og reglu skertar frá því sem nú er, en þó nefnir stjórnlagaráð
að skoða þurfi hvort breyta þurfi lögreglulögum, nr. 90/1996, einkum 15. gr. og áfram. Loks
nefnir stjórnlagaráð að jafnvel komi til greina að opinberir fundir verði bannaðir með lögum,
ef slíkt reynist einhvern tíma nauðsynlegt.
Um 22. gr.
Ákvæði 22. gr. er nýtt sjálfstætt ákvæði um tiltekin félagsleg réttindi sem byggir á 1.
mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið greinarinnar er að tryggja almenningi
mannsæmandi lífsskilyrði og félagslegt öryggi og koma þannig í veg fyrir að lífi fólks eða
velferð sé stofnað í hættu vegna fátæktar, veikinda eða annars sem skerðir möguleika þess til
að sjá sér farborða. Þær efnislegu viðbætur sem stjórnlagaráð leggur til miðað við núgildandi
stjórnarskrá lúta einkum að því að kveða í 1. mgr. á um að öllum skuli með lögum tryggður
réttur til lífsviðurværis. Einnig er í 1. mgr. kveðið á um að öllum skuli með lögum tryggður
réttur til félagslegs öryggis en sá réttur og nánari útfærsla hans í 2. mgr. byggja á 1. mgr. 76.
gr. núgildandi stjórnarskrár sem kveður á um helstu þætti þess réttar. Í ákvæði 2. mgr. hafa
nokkar orðalagsbreytingar verið gerðar frá 1. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár, en með
þeim er hnykkt á efnisatriðum sem þegar eru talin heyra til verndarsviðs stjórnarskrárinnar.
Ákvæðið er nátengt 8. gr. um mannlega reisn, 12. gr. um réttindi barna, 13. gr. um eignarrétt,
23. gr. um heilbrigðisþjónustu og 25. gr. um atvinnufrelsi.
Um tilurð ákvæðisins og tengsl við núgildandi stjórnarskrá segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Í 1. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár er ákvæði um félagsleg réttindi sem
hljóðar svo:
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Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika,
örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika.
Til þess að styrkja ákvæði um félagsleg réttindi var ákveðið að útbúa sérstaka grein
um þau, en jafnframt að útbúa sérstakar greinar um réttindi barna og réttinn til
menntunar. Við greinina um félagsleg réttindi bættist rétturinn til félagslegs öryggis
og lífsviðurværis. Þá var hnykkt á réttinum til almannatrygginga og félagslegrar
aðstoðar.“
Í skýringunum kemur einnig fram að ákvæðið sé einkum byggt á fyrirmyndum 9. og 11.
gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 25. gr.
Mannréttindayfirlýsingar sameinuðu þjóðanna. Því til viðbótar má benda á ákvæði 12. - 15.
gr. Félagsmálasáttmála Evrópu frá 1961, sem Ísland hefur fullgilt. Í skýringum ráðsins segir
ennfremur:
„Í umræðum var spurt hvort rétturinn til lífsviðurværis væri nauðsynlegur og hvort
ekki mætti mistúlka hann með einhverjum hætti, t.d. hvort fólk sem ekki þyrfti á því
að halda gæti krafist þess að fá fjárhagslegan stuðning við húsnæðismál, matar- og
fatakaup. Einnig var rætt um hugtakið „félagslegt öryggi“ og þýðingu þess.
Niðurstaðan var sú að bæði væru alþjóðasamningar og fræðasamfélagið búin að
útskýra ítarlega hvað fælist í réttinum til lífsviðurværis og hvernig mætti skilgreina
félagslegt öryggi. Þar sem Ísland er nú þegar aðili að þessum alþjóðasamningum
þótti full ástæða til að uppfæra núgildandi ákvæði um félagsleg réttindi í samræmi
við þá.“
Í 1. mgr. 22. gr. er með sjálfstæðum hætti kveðið á um rétt til lífsviðurværis, en sem fyrr
segir er um nýmæli að ræða. Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs byggir það einkum á 11.
gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi þar sem segir að
aðildarríkin viðurkenni rétt sérhvers manns til viðunandi lífsafkomu fyrir hann sjálfan og
fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, klæða og húsnæðis og sífellt batnandi
lífsskilyrða.
Líta ber því svo á að tilvísun 1. mgr. til „lífsviðurværis“ samsvari hugtakinu „viðunandi
lífsafkomu“ í 11. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.
Það ákvæði hefur verið skýrt svo að ná til aðgangs einstaklinga að nægjanlegu magni af
vatni, fæðu, fatnaði, húsaskjóli og fullnægjandi heilsuvernd þegar hennar er þörf. Þó er ljóst
að ekki er nóg að þessar grundvallarnauðsynjar séu fyrir hendi til þess að njóta viðunandi
lífsafkomu. Allir eiga einnig að geta tekið fullan þátt í samfélaginu án smánar eða verulegra
hindrana. Í skýringum stjórnlagaráðs segir nánar tiltekið um það efni:
„Jafnframt á rétturinn til lífsviðurværis að tryggja að fólk eigi möguleika á að taka
fullan þátt í samfélaginu og nái að lifa yfir fátæktarmörkum sem viðurkennd eru í
viðkomandi landi. Samkvæmt Alþjóðabankanum eru fátæktarmörkin skilgreind út
frá því að einstaklingar hafi nægjanlega fjármuni til þess að greiða fyrir fullnægjandi
magn af fæðu og aðrar nauðsynjar og hafi fé til þess að eiga möguleika á að taka
fullan þátt í því samfélagi sem þeir búa í. Ríki eru skyldug til þess að stefna statt og
stöðugt að því að hver einstaklingur undir lögsögu ríkisins fái notið þeirra
grundvallarþátta sem nauðsynlegir eru til að lifa sómasamlega í því samfélagi sem
hún/hann er hluti af. Þá er talið óviðunandi þegar einstaklingar þurfa að afla sér
lífsviðurværis t.d. með því að stunda vændi, betl eða nauðungarvinnu eða annað sem
vegur að mannlegri reisn þeirra.“
Meginreglan samkvæmt 1. mgr. 22. gr. er sú að hver einstaklingur noti öll tiltæk ráð til
þess að tryggja sjálfum sér og fjölskyldu sinni viðunandi lífsafkomu. Skyldur ríkisins til þess
að tryggja þessi réttindi verða einungis virkar þegar nauðsyn ber til t.d. vegna þess að
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viðkomandi einstaklingur hefur ekki jöfn tækifæri á við aðra eða lifir við hindranir af öðru
tagi.
Orðalag ákvæðisins vísar til þess að tryggja skuli rétt til lífsviðurværis með lögum.
Réttindaákvæði sem orðuð eru með þessum hætti leggja áherslu á skyldu ríkisins til að hafa
markmiðið um sem besta vernd viðkomandi réttinda ávallt að leiðarljósi við stefnumótum og
lagasetningu og leitast við það á hverjum tíma að vernda þau eftir fremsta megni. Þannig er
með orðalaginu hnykkt á því að skyldur ríkisins samkvæmt ákvæðinu eru ekki í öllum
tilvikum þegar virkar og hæfar til að vera framfylgt fyrir dómi eins og í tilviki borgaralegra
og stjórnmálalegra réttinda. Ríkinu er því veitt ríflegt svigrúm til að ákveða að hvaða marki
og með hvaða hætti rétturinn til lífsviðurværis er tryggður í almennum lögum. Líkt og
almennt gildir um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, og staðfest var með dómi
Hæstaréttar frá 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000, felast samt sem áður í slíkum
stjórnarskrárákvæðum ákveðin afdráttarlaus þegar virk réttindi. Þannig er ríkinu eftir sem
áður skylt að tryggja hverjum einstaklingi lágmarkskjarna viðkomandi réttar eftir fyrirfram
gefnu skipulagi sem ákveðið er á málefnalegan hátt. Einnig er ríkinu skylt að tryggja að
þessi lágmarkskjarni, eða sú viðbótarvernd réttindanna sem almenn lög kveða á um, sé veitt
án mismununar.
Lágmarkskjarni réttarins til lífsviðurværis felur einkum í sér þá neikvæðu skyldu að virða
rétt allra til þess að tryggja sér lífsviðurværi. Auk þess ber ríkið jákvæðar skyldur til þess að
vernda aflahæfi, eigur og aðrar forsendur lífsskilyrða fólks gegn ágangi þriðju aðila. Þá ber
ríkinu að tryggja að grunnnauðsynjar, t.d. matur og vatn, fullnægi gæðakröfum en auk þess
kann lagasetning að vera nauðsynleg til þess að tryggja jafnan aðgang að slíkum
nauðsynjum. Einnig getur hvílt á ríkinu jákvæð skylda til að aðstoða fólk til sjálfshjálpar,
hvort sem er með beinni aðstoð eða fræðslu. Ef önnur úrræði koma ekki til greina er ríkinu
loks skylt að veita með beinum framlögum þá þjónustu eða þau gæði sem tryggja
lífsviðurværi. Þar koma einkum til greina úrræði eftir fyrirframgefnu skipulagi sem ákveðið
er á málefnalegan hátt til þess að veita lágmarkshúsaskjól og fullnægja mannlegum þörfum
til næringar, vatns og klæða á þann hátt að mannleg reisn viðkomandi sé virt.
Í 1. mgr. 22. gr. er einnig kveðið með almennum hætti á um að með lögum skuli tryggja
öllum rétt til félagslegs öryggis. Ákvæðið byggir einkum á 9. gr. alþjóðasamnings um
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem kveður á um að aðilar samningsins
viðurkenni rétt allra til félagslegs öryggis, þ.m.t. almannatrygginga.
Í skýringum
stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Félagslegt öryggi vísar til þess þegar ríkið verndar einstaklinga og þjóðfélagið í
heild fyrir efnahagslegum og félagslegum þrengingum, sem tengjast t.d. öldrun,
veikindum, meðgöngu og fæðingu, röskun á atvinnuvenjum, atvinnuleysi, örorku
eða dauða. Rétturinn til félagslegs öryggis leggur þá skyldu á stjórnvöld að þau
tryggi að allir þegnar samfélagsins fái grundvallarþörfum sínum mætt. Þannig ber
ríkinu skylda til að tryggja að til staðar sé skilvirkt kerfi sem stendur vörð um
félagslegt öryggi þjóðfélagsþegnanna og að einstaklingar sem á þurfa að halda fái
bætur.“
Rétturinn til félagslegs öryggis er útfærður nánar í 2. mgr. 22. gr. sem samsvarar að efni
til ákvæði 1. mgr. 67. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í stað hugtaksins „aðstoðar“ í núgildandi
ákvæði er nú vísað til réttar til „almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar“, en ekki er um
efnisbreytingu að ræða. Í upptalningu stjórnlagaráðs á dæmum um þær aðstæður sem leitt
geta til réttar til félagslegrar aðstoðar voru einnig gerðar nokkrar orðalagsbreytingar. Um
þær segir í skýringum ráðsins:
„Orðalagi núgildandi greinar var breytt í samræmi við nútímaorðanotkun. Þannig
var orðið „fátækt“ sett í stað „örbirgðar“ og „veikindi“ í stað „sjúkleika“.

91

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
Þá hefur orðunum „fötlun“ og „barneignir“ verið bætt við. Fötlun kemur í stað
„örorku“ í núgildandi stjórnarskrá, en í umræðum í Stjórnlagaráði þótti örorka ekki
ná nægjanlega vel utan um alla þá hópa sem ákvæðinu er ætlað að tryggja vernd.
Hafa samtök fatlaðra lýst hugtakinu „örorku“ sem útilokandi fyrir ákveðna hópa
fatlaðra, t.a.m. þá einstaklinga sem ekki hafa skerta starfsorku þótt þeir fái
örorkulífeyri. Barneignum var bætt inn til þess að tryggja orlof kvenna og karla
vegna fæðingar eða ættleiðingar.“
Í báðum tilvikum er um dæmatalningu að ræða og hafa orðalagsbreytingarnar því ekki
efnisáhrif. Á grundvelli dæmanna og viðmiðsins um sambærilegar aðstæður verður nánar
tiltekið talið að réttur til félagslegs öryggis nái a.m.k. til aðstoðar í tengslum við missi
vinnutekna vegna starfsloka fyrir aldurs sakir og vegna atvinnuleysis, vinnuslysa,
langvarandi veikinda, fötlunar, eða örorku. Þá nær rétturinn til aðstoðar vegna kostnaðar við
aðgang að heilbrigðisþjónustu sem einstaklingur ræður ekki við að greiða sjálfur. Loks er
hér um að ræða rétt til aðstoðar vegna framfærsluþarfa barna eða þeirra sem eru háðir öðrum
um framfærslu sem og til aðstoðar vegna framfærsluþarfa sem tengjast barneignum.
Líkt og varðandi réttinn til lífsviðurværis vísar orðalag 1. og 2. mgr. 22. gr. til þess að
tryggja skuli rétt til félagslegs öryggis í lögum. Það er því löggjafans að ákveða með hvaða
hætti almannatryggingakerfi og kerfi félagslegrar aðstoðar er skipulagt og að hvaða marki
réttindin eru tryggð umfram lágmarksinntak þeirra. Í því sambandi er áréttað að eðlilegt er
að sett séu ýmis skilyrði fyrir því að njóta réttar til ákveðinna bótaflokka almannatrygginga
og félagslegrar aðstoðar, svo sem skilyrði tengd atvinnuþátttöku, aldri, hjúskapar- eða
sambúðarstöðu, búsetu o.þ.h. Ávallt er þó áskilið að slík skilyrði feli ekki í sér mismunun,
þ.e. ólíka meðferð hópa sem ekki er unnt að réttlæta með hlutlægum og málefnalegum
ástæðum.
Lágmarksinntak réttarins til félagslegs öryggis skv. 1. og 2. mgr. 22. gr. verður einkum
talið felast í þeirri neikvæðu skyldu að mismuna ekki eða grípa með öðrum ómálefnalegum
hætti inn í starfsemi á þessu sviði. Þá ber ríkið jákvæða skyldu til að vernda réttinn til
félagslegs öryggis frá inngripi þriðju aðila, þ.m.t. fyrirtækja, samtaka og einstaklinga, en í
því getur falist skylda ríkisins til að tryggja með lagasetningu eða öðrum hætti að einkaaðilar
sem reka starfsemi á þessu sviði gæti jafnræðis og setji ekki ómálefnaleg skilyrði fyrir
réttindavernd. Einnig getur hvílt á ríkinu jákvæð skylda til að tryggja að allir hafi nægilegar
upplýsingar um réttindi sín. Loks felst í ákvæðinu skylda opinberra aðila til að koma á fót
og reka kerfi almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar þar sem sérstaklega er hugað að
huga að stöðu berskjaldaðra hópa. Eins og áður segir er ekki niðurnjörvað í stjórnarskránni
með hvaða hætti slík kerfi eru útfærð. Þó felst í lágmarksinntaki réttarins til félagslegs
öryggis að slík kerfi tryggi ávallt bótagreiðslur til einstaklinga og fjölskyldna að
lágmarksfjárhæð
sem
er
nægileg
til
að
verða
sér
úti
um
a.m.k.
grundvallarheilbrigðisþjónustu, fatnað, húsnæði, vatn, næringu og grunnmenntun. Hvað
þetta atriði varðar ber einnig að skýra 22. gr. til samræmis við 12. gr. félagsmálasáttmála
Evrópu, sem aftur vísar til samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr. 102 frá
árinu 1952 um lágmark félagslegs öryggis, sbr. dóm Hæstaréttar frá 19. desember 2000, í
máli nr. 125/2000. Samkvæmt samþykktinni þurfa aðildarríki m.a. að sýna fram á ákveðið
lágmarkshlutfall tryggðra einstaklinga innan hvers bótaflokks og lágmarksfjárhæð bóta.
Áréttað er að lágmarksinntak stjórnarskrárvarinna réttinda er upphafsreitur fremur en
endapunktur. Ákvæðið gerir þannig ráð fyrir að réttarvernd umfram lágmarkskjarnann verði
ákveðin og útfærð í almennum lögum. Í því felst að sjálfsögðu einnig að almenna
löggjafanum er heimilt að breyta slíkri löggjöf. Leiði efnahagslegar ástæður til þess að
lækka þurfi það réttindastig sem áður hefur náðst verður þó að gæta meðalhófs þannig að
ekki sé gengið lengra en nauðsyn krefur eftir ítarlegt mat á þeim valkostum sem í boði eru,
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auk þess sem leitast skal við að vernda viðkvæma samfélagshópa. Aldrei má fara niður fyrir
lágmarkskjarna réttarins til lífsviðurværis og félaslegs öryggis.
Um 23. gr.
Ákvæði 23. gr. er nýtt sjálfstætt ákvæði um hinn svokallaða rétt til heilsu. Markmið
greinarinnar er að tryggja að unnið sé að skilyrðum heilbrigðis í samfélaginu og að tryggja
öllum jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu sem sé viðeigandi, fagleg og metnaðargjörn. Þær
efnislegu viðbætur sem stjórnlagaráð leggur til miðað við núgildandi stjórnarskrá lúta að því
að kveða í 1. mgr. með almennum hætti á um þennan rétt og kveða í 2. mgr. nánar á um
þann þátt þess réttar að öllum skuli með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi
og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. Við lagatæknilega skoðun á tillögum stjórnlagaráðs var
ákveðið að bæta orðinu „heilsa“ við titil ákvæðisins, til að hann endurspeglaði betur hið
tvíþætta innihald þess. Rétturinn til heilbrigðisþjónustu er ekki nýmæli að öllu leyti þar sem
ákveðnir þættir hans hafa verið taldir felast í 1. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár sem
kveður á um rétt til aðstoðar vegna sjúkleika. Ákvæðið er nátengt 7. gr. um rétt til lífs, 8. gr.
um mannlega reisn, 11. gr. um friðhelgi einkalífs, 10. og 29. gr. um vernd gegn ofbeldi og
bann við ómannúðlegri meðferð, 22. gr. um félagsleg réttindi og 33. gr. um náttúruvernd.
Um tilurð ákvæðisins og tengsl við núgildandi stjórnarskrá segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Litið hefur verið á að 1. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár hafi tryggt rétt til
heilbrigðisþjónustu, en með því að gera hana að sjálfstæðri grein með auknu
efnislegu inntaki vonast Stjórnlagaráð til að greinin standi vörð um þá þjónustu sem
þegar er veitt og hindri að dregið verði úr henni. Telur ráðið þetta vera í takt við
vilja Þjóðfundar en í Skýrslu stjórnlaganefndar er þess getið að Þjóðfundur hafi gert
kröfu um vernd velferðarkerfisins í stjórnarskrá og jafnan rétt til heilbrigðisþjónustu
óháð tekjum og búsetu.“
Í skýringunum kemur einnig fram að ákvæðið sé einkum byggt á fyrirmynd 12. gr.
alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi þar sem segir í 1. mgr. að
aðildarríkin viðurkenni rétt sérhvers manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu
að hæsta marki sem unnt er. Því til viðbótar má benda á 11. gr. félagsmálasáttmála Evrópu
frá 1961, sem Ísland hefur fullgilt.
Í 1. mgr. er kveðið á um rétt allra til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta
marki sem unnt er. Um ákvæðið segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Fyrri málsgreinin fékk talsverða umræðu í Stjórnlagaráði. Efasemdir voru um að
það væri á valdi ríkisins að tryggja þegnum sínum annars vegar „heilsu“ og hins
vegar „að hæsta marki“ sem unnt væri. Þá var rætt um að innan fræðanna væri oft
deilt um það hversu vel sé hægt að skilgreina heilsuhugtakið. Tvær
breytingartillögur komu fram og í báðum var lagt til að orðalagið ,,að hæsta marki
sem unnt er“ væri fellt út. Því var hafnað eftir miklar umræður og eftir viðbrögð frá
sérfræðingum á sviðinu sem töldu nauðsynlegt að aðgreina réttinn til heilsu frá
réttinum til heilbrigðisþjónustu. Fyrri málsgreinin, eins og hún stendur, var talin í
fullu samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þá kom einnig fram það
sjónarmið að fatlaðir féllu oft ekki undir skilgreiningu hugtaksins heilbrigði og
sjálfsagt þótti að viðurkenna að þeir gætu notið andlegrar og líkamlegrar heilsu þrátt
fyrir fötlun sína sem „að hæsta marki sem unnt er“ tryggir.“
Með réttinum til heilsu er nánar tiltekið ekki átt við rétt til heilbrigðis. Í ákvæðinu felst
þess í stað frelsi til að ráða yfir heilsu sinni og líkama sínum, þ.m.t. kynferðislegt frelsi,
réttur til aðgangs að heilbrigðisþjónustu, og ákveðnar skuldbindingar ríkisins varðandi ýmsa
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áhrifaþætti heilsu, svo sem að tryggja heilsusamleg vinnu- og umhverfisskilyrði, aðgang að
öruggu og drykkjarhæfu vatni, viðunandi hreinlæti og húsnæði, aðgang að nauðsynlegri
næringu sem og aðgang að heilsutengdri menntun og upplýsingum, m.a. um kynlíf og
getnað. Rétturinn til heilsu er þannig auðsjáanlega nátengdur réttinum til lífsviðurværis og
félagslegs öryggis. Það orðalag ákvæðisins að allir eigi rétt á að njóta heilsu „að hæsta marki
sem unnt er“ vísar þannig ekki til tiltekins heilsufarsástands, heldur hins að heilsufarsástand
hvers og eins er bæði háð ýmsum líffræðilegum og félagslegum þáttum og að skyldur
ríkisins varðandi áhrifaþætti heilsu eru líkt og í tengslum við önnur efnahagsleg, félagsleg og
menningarleg réttindi í mörgum tilvikum bundnar við það að vinna að skilyrðum heilbrigðis
í samfélaginu eftir því sem efnahagsástand og aðrar forsendur frekast leyfa hverju sinni. Það
er í samræmi við þetta sérstaka eðli réttarins til heilsu að ákvæði 1. mgr. 23. gr. er ekki orðað
þannig að „tryggja“ skuli öllum rétt til heilsu.
Neikvæðar skyldur á grundvelli 1. mgr. felast einkum í því að brjóta ekki gegn
sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga yfir heilsu sinni og líkama og því að forðast aðgerðir sem
hafa neikvæð áhrif á heilsu fólks, s.s. alvarlega umhverfismengun. Þá hefur ríkið jákvæða
skyldu til að vernda einstaklinga fyrir þesskonar inngripum frá einkaaðilum. Loks felst í
lágmarksinntaki réttarins til heilsu að ríkið grípi til markvissra aðgerða til að vinna almennt
að skilyrðum heilbrigðis í samfélaginu. Í 2. mgr. 12. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg,
félagsleg og menningarleg réttindi eru talin helstu dæmi um slíkar aðgerðir sem heyra til
lágmarksinntaksins, en til viðbótar við rétt til heilbrigðisþjónustu er þar er einkum um að
ræða ungbarnavernd og heilsuvernd barna, umhverfisvernd út frá sjónarhorni mannlegrar
heilsu, vinnuvernd og sóttvarnir. Auk þess verður talið að lágmarksinntak réttarins til heilsu
leggi þá skyldu á ríki að tryggja bólusetningar gegn meiriháttar smitsjúkdómum, veita
mæðravernd og aðra heilbrigðisþjónustu í tengslum við barneignir og tryggja viðeigandi
menntun heilbrigðisstarfsfólks. Í 11. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu er þessu til viðbótar
vísað til skipulagðrar ráðgjafar og fræðslu til einstaklinga varðandi heilsufarsleg málefni,
sem einnig telst til lágmarkskjarna réttarins til heilsu.
Í 2. mgr. 23. gr. er rétturinn til heilbrigðisþjónustu útfærður nánar. Samkvæmt ákvæðinu
skal öllum með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi
heilbrigðisþjónustu. Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Tilgangur greinarinnar er að gera kröfu á heilbrigðisþjónustuna um metnað sem
felur jafnt í sér forvarnir, meðhöndlun og eftirfylgd, en ekki aðeins
lágmarksþjónustu. Um leið og sú krafa er sett fram að faglegur metnaður sé í
fyrirrúmi þarf þjónustan einnig að vera viðeigandi. Viðeigandi heilbrigðisþjónusta
viðurkennir rétt einstaklingsins til að afþakka meðferð eða takmarka hana, kjósi
hann svo, eða velja sér óhefðbundnar lækningar. Sú skylda er lögð á herðar
heilbrigðisþjónustunni að hún sé einstaklingshæfð og tekið sé tillit til kyns, fötlunar
og annarra breytna sem áhrif geta haft á óskir sjúklings. Þá er það ekki markmið
greinarinnar að tryggja öllum íbúum landsins lyf sér að kostnaðarlausu né heldur að
útiloka með öllu einkavæðingu innan heilbrigðisþjónustunnar.“
Í ákvæðinu felst fyrst og fremst sú skylda að í landinu sé skipulagt kerfi almennrar
heilbrigðisþjónustu sem grundvallast á lögum og sé aðgengilegt öllum án mismununar og
gildir þá einu hvort þjónustan er rekin af hinu opinbera eða af einkaaðilum. Stjórnlagaráð
tekur það fram í skýringum sínum að með 23. gr. sé tryggð metnaðarfull heilbrigðisþjónusta
sem veiti meira en lágmarksþjónustu. Ákvæðið nær því ekki einungis til fyrsta stigs
heilbrigðisþjónustu (heilsugæslu), heldur einnig til annars og þriðja stigs (sérfræðiþjónustu
og sjúkrahúsa). Auk bannsins við mismunun felst í kröfunni um aðgengi að
heilbrigðisþjónusta sé innan öryggismarka hvað varðar fjarlægð frá búsetusvæðum og að
aðgengi fatlaðra sé tryggt. Þá felur krafan um aðgengi í sér að ríkið tryggi að þjónustan sé
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efnahagslega aðgengileg öllum. Hvað þann þátt varðar er rétturinn til heilbrigðisþjónustu
samofinn réttinum til félagslegs öryggis í 22. gr. Samanlagt tryggja 22. og 23. gr. því að
kostnaðarþátttöku á öllum stigum heilbrigðisþjónustu sé haldið innan þeirra marka að
takmarki ekki aðgengi að nauðsynlegri þjónustu og er í því sambandi lögð sérstök áhersla á
viðkvæmra samfélagshópa. Nánari útfærsla þessa atriðis á heima í almennum lögum, þ.m.t.
nánari útfærsla þess hvað telst nauðsynleg þjónusta. Lágmarkskjarni réttarins til
heilbrigðisþjónustu felur einnig í sér að sú heilbrigðisþjónusta sem veitt er sé viðeigandi og
fullnægjandi. Til viðbótar við skýringar stjórnlagaráðs á þeim hugtaksþáttum má bæta að í
því felst að sú heilbrigðisþjónusta sem veitt er sé læknisfræðilega viðeigandi og veitt í
samræmi við siðareglur heilbrigðisstétta.
Líkt og í öðrum mannréttindaákvæðum sem kveða á um að tryggja skuli viðkomandi rétt
með lögum, þá hefur almenni löggjafinn töluvert svigrúm til þess að ákveða með hvaða hætti
réttur til heilsu að meðtöldum réttinum til heilbrigðisþjónustu er útfærður. Komi til þess að
ríkið þurfi að lækka það réttindastig sem veitt hefur verið með lögum umfram
lágmarkskjarna réttarins gilda sömu sjónarmið og samkvæmt 22. gr.
Um 24. gr.
Ákvæði 24. gr. er nýtt sjálfstætt ákvæði um rétt til menntunar. Markmið þessarar greinar
er að tryggja rétt allra til náms í grunnskóla og framhaldsskóla, þó ekki í sérskólum, sem
uppfylli ákveðin efnisleg viðmið varðandi inntak, og að tryggja öllum sem skólaskylda nær
til aðgang að menntun án endurgjalds. Ákvæði 1. mgr. er óbreytt frá 2. mgr. 67. gr.
núgildandi stjórnarskrár, en gildissvið þess er til samræmis við alþjóðlega réttarþróun víðara
en gert var ráð fyrir við samþykkt núgildandi mannréttindakafla. Þá leggur stjórnlagaráð til
ný ákvæði í 2. og 3. mgr. sem tryggi ókeypis skyldumenntun og ákveðið inntak menntunar.
Við yfirferð mannréttindakaflans með tilliti til þess hvort eyður væru í réttarverndinni miðað
við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands kom í ljós að réttur foreldra til að tryggja að menntun
barna sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra var hvergi verndaður og var því ákveðið
að bæta slíku ákvæði við í 4. mgr. Ákvæði 24. gr. er á vissan hátt tengt öllum öðrum
mannréttindaákvæðum þar sem litið er á menntun sem forsendu þess að einstaklingur geti
neytt réttinda sinna. Bein tengsl hefur ákvæðið einkum við 12. gr. um réttindi barna og 18.
gr. um trú- og sannfæringarfrelsi.
Um tilurð ákvæðisins og tengsl við núgildandi stjórnarskrá segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Rétturinn til menntunar er tryggður í 2. mgr. 76. gr. núgildandi stjórnarskrár. Þar
segir aðeins: „Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og
fræðslu við sitt hæfi“ en Stjórnlagaráð taldi ástæðu til að styrkja ákvæðið og bæta
við það.
Í frumvarpinu er gengið lengra en í núgildandi stjórnarskrá með því að kveða skýrt á
um menntun þeirra sem skólaskylda nær til án endurgjalds og um takmark og
tilgang menntunar og er það í samræmi við markmiðslýsingar í öðrum ákvæðum
mannréttindakaflans, svo sem ákvæðisins um heilbrigðisþjónustu. Jafnframt er það í
takt við alþjóðlega mannréttindasamninga sem Ísland er aðili að.“
Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs á ákvæðið sér fyrirmynd í 13. gr. alþjóðasamnings
um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og 28. og 29. gr. samnings Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins. Við það má bæta að ákvæðið á sér ekki síður fyrirmynd í 2.
gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu.
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Í 1. mgr. er kveðið með almennum hætti á um að öllum skuli tryggður í lögum réttur til
almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Orðalagið er óbreytt frá 2. mgr. 67. gr.
núgildandi stjórnarskrár en ákvæðinu er samt sem áður ætlað víðtækara gildissvið.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 1. mgr. segir:
„Ýmis álitamál risu við samningu ákvæðisins. Til álita kom að greinin skyldi heldur
kveða á um að „öllum börnum“ frekar en „öllum“ skuli tryggður í lögum réttur til
almennrar menntunar. Betur þótti fara á að tryggja öllum þennan rétt, einnig þeim
sem fóru á mis við menntun í æsku. Rétt þótti að tryggja fullorðnu fólki sama rétt til
almennrar menntunar og börnum, hafi það aðstæður til og áhuga á að þiggja hana.“
Samkvæmt núgildandi stjórnarskrárákvæði er hugtakið „almenn menntun“ afmarkað
þannig að það nái hvorki til háskólanáms né sérhæfðs framhaldsskólanáms. Samkvæmt
skýringum stjórnlagaráðs ber nú að skilja hugtakið með víðtækari hætti:
„Réttinum til almennrar menntunar samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins er ætlað að ná
einnig til iðnnáms, verkmenntanáms og annars sérhæfðs náms á framhaldsskólastigi
auk almenns bóknáms.“
Eins og fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs eru sérskólar þó undanskildir hugtakinu
„almenn menntun“ og réttarvernd ákvæðisins, en með því er t.d. átt við listaskóla sem veita
menntun utan við listnámsbrautir framhaldsskólanna og sérskóla fyrir fatlaða. Samkvæmt
skýringum stjórnlagaráðs felst tryggingin sem ákvæðinu er ætlað að veita nánar tiltekið
einkum í því að engum má meina aðgang að almennri menntun, hvort heldur með
fjöldatakmörkunum eða öðrum hætti. Við það má bæta að í ákvæðinu felst einnig skylda
ríkisins til að tryggja að í landinu sé nægilegur fjöldi grunnskóla og framhaldsskóla til að
taka við öllum þeim sem vilja sækja sér þar nám. Þá felst í 1. mgr. 24. gr. að ríkinu beri að
tryggja að menntun sé aðgengileg öllum án mismununar. Krafan um aðgengileika menntunar
felur jafnframt í sér að menntastofnanir séu innan hæfilegar fjarlægðar frá búsetusvæðum
eða að þær séu gerðar aðgengilegar með nútímatækni. Þá skulu menntastofnanir gerðar
aðgengilegar fötluðum nemendum, en samkvæmt því er meginreglan að fötluðum
nemendum standi til boða menntun innan hins almenna skólaumhverfis með viðeigandi
stuðningi. Í réttinum til menntunar felst einnig réttur einkaaðila til að stofna og reka skóla,
að uppfylltum opipnberum gæðakröfum og réttur nemenda og/eða foreldra til að velja á milli
slíkra menntastofnana og þeirra sem reknar eru af hinu opinbera. Þá ber ríkið jákvæða
skyldu til að tryggja að einkaaðilar sem reka menntastofnanir geti ekki mismunað
nemendum með ómálefnalegum hætti, s.s. við inntöku.
Stjórnlagaráð ráðgerði að réttur til menntunar næði ekki til háskólanáms, en í samræmi
við gildissvið 2. gr. 1. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu er í frumvarpi þessu gert
ráð fyrir því að ákveðnir þættir réttarverndarinnar nái einnig til háskólastigsins og að það
falli því undir hugtakið „almenn menntun“. Réttur til menntunar á háskólastigi er þó
takmarkaðri en á neðri stigum. Í fyrsta lagi verður ekki leidd af ákvæðinu nein skylda
ríkisins til að tryggja að til staðar séu háskólastofnanir sem geti tekið við öllum sem vilja
sækja sér þar nám. Í öðru lagi er rétturinn til aðgangs að þeim stofnunum sem fyrir hendi
eru ekki eins ótvíræður og á neðri stigum. Þannig verður talið heimilt að takmarka aðgang
að menntun á háskólastigi hvort sem er með skólagjöldum, fjöldatakmörkunum eða með
skilyrðum um að nemandi hafi sýnt ákveðna hæfni. Eftir sem áður er þó óheimilt að
mismuna nemum við inntöku eða neita nemum með öðrum ómálefnalegum hætti um
menntun á háskólastigi. Ríkið ber einnig jákvæða skyldu til að tryggja að einkaaðilar sem
reki háskólastofnanir geti ekki gripið til slíkra aðgerða. Einnig felst í réttinum til menntunar
réttur einkaaðila til að stofna og reka háskóla að uppfylltum eðlilegum gæðakröfum hins
opinbera.
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Auk réttarins til almennrar menntunar kveður 1. mgr. á um að öllum skuli með lögum
tryggður réttur til fræðslu við sitt hæfi. Réttarvernd þess hluta ákvæðisins nær til þeirra sem
ekki geta nýtt sér almennt bóknám, iðnnám eða verkmenntanám. Inntak réttarverndarinnar
hvað þennan þátt varðar er hið sama og inntak réttarins til almennrar menntunar eftir því sem
við á.
Þegar ofangreindum þáttum lágmarkskjarna 1. mgr. sleppir hefur ríkið að öðru leyti
verulegt svigrúm til að útfæra menntakerfið og réttindi nemenda nánar í almennum lögum,
en í slíkum lögum er t.d. heimilt að setja nánari reglur um það hvaða skóla þeir nemendur
skuli fara í sem sem sækja sér almenna menntun í opinberum skólum. Þá er gert ráð fyrir að
samband framboðs náms innan almennra skóla, sérskóla og annarrar fræðslu fyrir fatlaða
nemendur verði nánar útfært í almennum lögum.
Í 2. mgr. er kveðið á um skyldumenntun án endurgjalds. Um þau efni segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Með orðalaginu „menntun án endurgjalds“ er ætlunin ekki að koma í veg fyrir að
til séu einkaskólar sem leggja á skólagjöld. Ákvæðinu er einungis ætlað að tryggja
að allir þeir sem skólaskylda nær til skuli eiga kost á að njóta menntunar í boði
stjórnvalda, kjósi þeir að þiggja hana, án þess að greiða fyrir hana beint. Óvíst er að
grunnskólinn einn verði skólaskyldur til lengri tíma. Bæði má hugsa sér að hluti
leikskólans verði gerður að skyldu og að öllum ungmennum verði gert skylt að vera
í skóla.Menntunarákvæðinu er ekki ætlað að breyta ríkjandi réttarástandi
menntamála, svo sem því er lýst í lögum nr. 91/2008, um grunnskóla, og lögum nr.
92/2008, um framhaldsskóla. Ákvæðinu er í fyrsta lagi ætlað að tryggja að öllum
þeim sem skólaskylda nær til standi til boða „menntun án endurgjalds“ og standa
þannig vörð um jafnan rétt allra til grunnskólanáms óháð efnahag.“
Í 3. mgr. er að finna ákvæði um inntak menntunar. Um það segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Í 3. mgr. ákvæðisins segir að menntun skuli miða að alhliða þroska nemandans. Í
því felst að menntun er ekki aðeins ætlað að bjóða upp á tilsögn í hefðbundnum
námsgreinum, heldur einnig þjálfa nemendur í gagnrýninni hugsun og kenna þeim
að þekkja samfélagsleg réttindi sín og skyldur. Til dæmis mætti hugsa sér dag
stjórnarskrárinnar, þar sem kostur gæfist á að vinna með texta hennar og tileinka sér
hann.“
Þá segir í skýringum ráðsins:
„Til álita kom að kveða á um að menntun skuli miða að „fullum þroska“ í 3. mgr.,
en betur þótti fara á að miða heldur að „alhliða þroska“ þar eð ákvæðinu er ætlað að
leggja áherslu á að menntun skuli ekki takmörkuð við ákveðin skilgreind svið heldur
stuðla að þroska einstaklingsins á sem flestum sviðum.“
Ákvæði 3. mgr. á sér fyrirmynd í 1. mgr, 13. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg,
félagsleg og menningarleg réttindi og 29. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi
barnsins. Ákvæðinu er einum beint að grunnskóla- og framhaldsskólastigunum. Í anda
fyrirmyndanna er í 3. mgr. lögð sérstök áhersla á að sú menntun sem veitt er skuli stefna að
því að rækta persónuleika og hæfileika hvers barns. Þá ber að rækta með börnum virðingu
fyrir mannréttindum og ber menntun þeirra að stefna að því að undirbúa þau fyrir virka og
ábyrga þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi í anda umburðarlyndis og virðingu fyrir ólíkum
þjóðum og samfélagshópum. Hvað 3. mgr. varðar leggur stjórnlagaráð áherslu á það að
ákvæðinu sé ætlað að stuðla að breyttum áherslum þar sem gagnrýnin hugsun og þekking á
lýðræðislegum réttindum og skyldum öðlist fastan sess í almennri menntun.
Vegna
yfirferðar
mannréttindakaflans
með
tilliti
til
alþjóðlegra
mannréttindaskuldbindinga Íslands var ákveðið að bæta nýrri 4. mgr. við tillögu
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stjórnlagaráðs að 24. gr. Þar er kveðið á um rétt foreldra til að tryggja að menntun barna
þeirra sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra, en sá réttur er bæði nátengdur trú- og
sannfæringarfrelsinu og réttinum til menntunar og hefur löngum verið talinn tilheyra kjarna
mannréttindaverndar. Ákvæðið byggir á fyrirmynd 2. ml. 2. mgr. 2. gr. viðauka 1 við
Mannréttindasáttmála Evrópu og 3. mgr. 13. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg
og menningarleg réttindi. Um skýringu hugtakanna trúar- og lífsskoðanir er vísað til
skýringa með 18. gr.
Samkvæmt 4. mgr. ber ríkisvaldinu að virða ákvarðanir foreldra um að uppeldi og
menntun barna þeirra sé í samræmi við trúar- eða lífsskoðanir þeirra. Þá ber ríkið jákvæða
skyldu til að sjá til þess að sömu réttindi séu virt af einkaskólum. Ákvæðinu er sérstaklega
ætlað að vernda börn fyrir innrætingu ríkisvaldsins og kennara á viðhorfum sem þessir aðilar
aðhyllast en eru í andstöðu við trúar- eða lífsskoðanir barnsins eða foreldra þess. Í því skyni
verður að gera viðkomandi nemanda kleift að vera undanþeginn ákveðnum þáttum námsins
og viðburðum í skólalífinu og ber ríkinu að tryggja að sú undanþága sé veitt án mikillar
fyrirhafnar og án þess að foreldrar þurfi vegna hennar að gera trúar- eða lífsskoðanir sínar
kunnar. Þá verður öll skráninga á einkunnaskjöl og námsferil viðkomandi nema að fara fram
með þeim hætti að ekki sé vakin óþörf athygli á því að nemandinn hafi verið undanþeginn.
Aftur á móti verður ekki gerð sú krafa á grundvelli ákvæðisins að barni sé veitt önnur
menntun eða þjónusta í stað þeirra þátta sem viðkomandi var undanþeginn. Loks kann
ákvæði 4. mgr. að veita vernd gegn stjórnunarháttum og skipulagi skólastofnana ef gengið er
þvert á mikilvægar lífsskoðanir foreldra sem tengjast t.d. hugmyndum um mannlega reisn,
friðarhyggju o.þ.h.
Réttindi samkvæmt ákvæðinu koma ekki í veg fyrir að miðlað sé upplýsingum um
trúarbrögð og menningu þjóðarinnar ef það er gert á hlutlægan hátt. Þar sem kristin trú telst
ríkur hluti menningar og sögu landsins stangast það ekki á við ákvæðið þótt nemendur í
skyldunámi fái meiri kennslu um þau trúarbrögð en önnur. Innihald slíks náms og
kennsluhættir mega þó ekki vera með þeim hætti að börn komist ekki hjá því að móttaka
einhvers konar innrætingu af hálfu menntakerfisins í bága við trúar- eða lífsskoðanir foreldra
þeirra eða að nemendum sé gert að taka þátt í iðkun trúar svo sem með þátttöku í helgihaldi,
bænagjörð o.þ.h. Hið sama á við um kennslu um aðrar trúar- eða lífsskoðanir.
Um 25. gr.
Í 25. gr. er kveðið á um atvinnufrelsi. Markmið greinarinnar er að tryggja atvinnufrelsi
og ýmis réttindi tengd vinnu á Íslandi. Ákvæði 1. ml. 1. mgr. er samhljóða 1. ml. 1. mgr. 75.
gr. núgildandi stjórnarskrár og tryggir rétt allra til að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Í
tillögu stjórnlagaráðs var einnig tillaga að takmörkunarákvæði í 2. ml. 1. mgr., en það var
orðalagi áþekkt 2. ml. 1. mgr. 75. gr. núgildandi stjórnarskrár. Við lagatæknilega yfirferð
yfir frumvarpið var ákveðið að fella það niður, en hið almenna takmörkunarákvæði 2. mgr.
9. gr. frumvarpsins gildir þess í stað um takmarkanir á atvinnufrelsi. Í tillögu stjórnlagaráðs
er í 2. mgr. er kveðið á um rétt til að semja um starfskjör og réttindi tengd vinnu en þar er,
þrátt fyrir smávægilegar orðalagsbreytingar, um að ræða efnislega sambærilegan rétt og felst
í 2. mgr. 75. gr. núgildandi stjórnarskrár. Auk þess leggur stjórnlagaráð til það nýmæli að
kveðið verði á um það í 2. mgr. að öllum skuli tryggður réttur til sanngjarnra launa og að
kveða skuli á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða í lögum, svo sem hvíldar, orlofs og
frítíma. Ákvæði 25. gr. er efnislega nátengd ákvæði 6. gr. um jafnræði, 20. gr. um
félagafrelsi, 22. gr. um félagsleg réttindi og 23. gr. um réttinn til heilsu.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að ráðið hafi með breytingunum stefnt að því að
færa ákvæðið til samræmis við 6. og 7. gr. alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og
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menningarleg réttindi sem kveða m.a. á um rétt til að hafa tækifæri til að afla sér
lífsviðurværis með vinnu að eigin vali og um rétt til að njóta sanngjarnra og hagstæðra
vinnuskilyrða sem tryggi m.a. sanngjarnt kaup, jafnt endurgjald fyrir jafnverðmæta vinnu,
hvíld og frítíma. Þá vísaði ráðið einnig til 23. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu
þjóðanna. Við það má bæta að við túlkun ákvæðisins ber einnig að líta til 1. gr., 1., 3., og 5.,
tl. 2. gr. og 4. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu frá 1961, sem Ísland hefur fullgilt.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Ráðið var sammála um mikilvægi þess að réttlátar leikreglur skuli gilda á
vinnumarkaði og koma þurfi í veg fyrir óréttláta mismunun. Vernd gegn
atvinnuleysi var til umræðu, en í þessu frumvarpi er fjallað um hana í grein um
félagsleg réttindi.“
Í 2. mgr. er í fyrsta lagi kveðið á um að í lögum skuli kveða á um rétt til mannsæmandi
vinnuskilyrða og eru réttur til hvíldar, orlofs og frítíma sérstaklega tiltekin sem dæmi um
mannsæmandi vinnuskilyrði. Um þessi málefni segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Þá er í 2. mgr. kveðið á um að hvíld, orlof og frítími séu atriði sem hafi áhrif á
hvað teljist mannsæmandi vinnuskilyrði. Með þessu er komið nokkuð til móts við
umræðu innan Stjórnlagaráðs, að í stjórnarskrá ætti að hlúa að fjölskyldulífi
landsmanna. Telur ráðið að rétturinn til hvíldar, orlofs og frítíma þjóni þessu
markmiði, með því að gera fólki auðveldara að samþætta starf og einkalíf.“
Í kröfunni um mannsæmandi vinnuskilyrði felst auk þess t.d. réttur til öruggra og
heilsusamlegra vinnuskilyrða. Að því leyti er ákvæðið nátengt réttinum til heilsu í 23. gr.
Gert er ráð fyrir því að réttur til mannsæmandi vinnuskilyrða sé nánar útfærður í almennum
lögum og hefur löggjafinn töluvert svigrúm til að útfæra þessi atriði nánar.
Í 2. mgr. er einnig sérstaklega kveðið á um að öllum skuli tryggður réttur til sanngjarnra
launa, en í því felst einkum bann við mismunun og krafa um að lágmarkslaun dugi til
sómasamlegrar lífsafkomu. Lágmarksviðmið sómasamlegrar lífsafkomu eru sambærileg og
lágmarksviðmið réttarins til lífsviðurværis í 22. gr. og eru ákvæðin því nátengd. Um bannið
við mismunun í tengslum við réttinn til sanngjarnra launa segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Einnig var fjallað um hvort kveða ætti á um að allir skuli njóta sömu launa fyrir
sömu störf. Var þetta hugsað í ljósi þess launamunar sem ríkir milli karla og kvenna,
fatlaðs og ófatlaðs fólks og innlendra og erlendra starfsmanna. Ekki náðist samstaða
um slíkt ákvæði, enda þætti erfitt að komast að sanngjarnri niðurstöðu um sömu
laun fyrir sömu störf því að þar lægju margar breytur undir, svo sem aldur, menntun
og starfsreynsla, auk þess sem vinnuafköst gætu verið misjafnlega mikil og því
spurning hvenær verið væri að tala um sömu vinnu.“
Þó gat ráðið um það að með lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.
10/2008 væri kveðið á um að konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu
greidd jöfn laun og að þau skuli njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
Ummæli stjórnlagaráðsins eru byggð á nokkrum misskilningi á eðli réttarins til jafnra launa
og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, en jafnlaunarétturinn er ekki óháður þeim
breytum sem ráðið nefndi. Þær koma því til mats áður en því er slegið föstu hvort brotið hafi
verið gegn réttinum. Þá er Ísland skuldbundið að þjóðarétti til að tryggja jöfn laun fyrir sömu
eða jafnverðmæt störf án tillits til ýmissa mismununarástæðna. Jafnlaunaréttur kvenna og
karla er t.d. tryggður í 7. gr. alþjóðsamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg
réttindi, 3. tl. 4. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu frá 1961, 11. gr. sáttmála Sameinuðu
þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum auk þess sem Ísland hefur fullgilt
samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100, þar sem kveðið er á um þennan rétt. Þá
hefur Ísland fullgilt samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 111 um bann við
mismunun á grundvelli kynþáttar, kynferðis, trúarbragða, stjórnmálaskoðana,
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þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna á sviði vinnumarkaðar. Loks tryggir 26. gr.
alþjóðasamnings um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi jafna meðferð, þ.m.t. í tengslum við
kaup og önnur réttindi á vinnumarkaði, án tillits til ýmissa mismununarástæðna. Einnig
hefur verið talið að 65. gr. núgildandi stjórnarskrár tryggi jafnrétti á sviði vinnumarkaðar án
tillits til ýmissa mismununarástæðna og hið sama verður talið gilda um 6. gr. frumvarps
þessa. Væri réttur til jafnra launa fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf sérstaklega
undanþeginn gildissviði 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins væri því um að ræða allt í senn innra
ósamræmi í frumvarpinu, afturför frá núgildandi réttarvernd og andstöðu við þjóðréttarlegar
skuldbindingar Íslands. Verður jafnlaunarétturinn því talinn ná til réttarins til sanngjarnra
launa samkvæmt 2. mgr.
Loks er í 2. mgr. kveðið á um rétt til að semja um starfskjör og önnur réttindi tengd
vinnu. Þrátt fyrir nokkuð annað orðalag en í 2. mgr. 75. gr. núgildandi stjórnarskrár er þarna
kveðið á um efnislega óbreytt réttindi. Sæta þau því sömu skýringu og verið hefur.
Skyldur samkvæmt 25. gr. leggjast bæði á einkaaðila og hið opinbera sem vinnuveitanda,
en auk þess ber ríkið jákvæða skyldu til að tryggja með lögum og öðrum aðgerðum að
einkaaðilar virði þau réttindi sem kveðið er á um í greininni.
Um 26. gr.
Ákvæði 26. gr. fjallar um dvalarrétt og ferðafrelsi og byggir á ákvæðum 66. gr.
núgildandi stjórnarskrár, ef frá eru talin ákvæði þess um ríkisborgararétt sem fjallað er um í
4. gr. frumvarps þessa. Markmið 26. gr. er að tryggja almennt ferðafrelsi frá landinu og
innan þess og kveða á um dvöl útlendinga í landinu. Í 1. mgr. er að finna ákvæði um rétt til
að ráða búsetu sinni og ferðafrelsi sem nú er í 4. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar. Í tillögum
stjórnlagaráðs er lagt til að skilyrði um löglega dvöl í landinu verði fellt brott en rétt þykir
hins vegar að skilyrðið standi áfram enda myndi brottfall þess að öllum líkindum leiða til
breyttra réttaráhrifa sem ekki verður séð af skýringum stjórnlagaráðs að ætlunin hafi verið.
Líkt og í núgildandi stjórnarskrá lagði stjórnlagaráð til að ákvæði 1. mgr. fylgdi sértækt
takmörkunarákvæði sem heimilaði takmarkanir í lögum, en það hefur verið fellt niður með
vísan til 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Í 2. mgr. er sérregla um takmörkun á ferðafrelsi við
tilteknar aðstæður en ákvæðið er óbreytt frá 3. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar ef undan er
skilin sú orðalagsbreyting, sem ekki hefur nein efnisháhrif, að í stað þess að vísa til
ákvörðunar „dómara“ er nú vísað til ákvörðunar „dómstóla“. Í 3. mgr. er kveðið á um
réttindi útlendinga, flóttamanna og hælisleitenda. Stjórnlagaráð lagði þar til sérstakt ákvæði
þess efnis að með lögum skyldi kveða á um rétt flóttamanna og hælisleitenda til „réttlátrar
og skjótrar málsmeðferðar“, en ákvæðið er nýmæli. Er þetta ákvæði nú að finna efnislega
óbreytt í 2. ml. 3. mgr, en vegna innra samræmis við 28. gr. frumvarpsins var gerð sú
orðalagsbreyting á tillögu stjórnlagaráðs að vísa til „réttlátrar málsmeðferðar innan hæfilegs
tíma“ auk þess sem ákvæðið er hvað varðar hælisleitendur skilyrt við tilvik þar sem þeir
„geta átt á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða
vanvirðandi meðferð eða refsingu.“ Í 1. ml. 3. mgr. er aftur á móti að finna ákvæði byggt á
2. ml. 2. mgr. 66. gr. núgildandi stjórnarskrár um að með lögum skuli skipa rétti útlendinga
til að koma til landsis og dveljast hér, svo og fyrir „hverjar“ sakir sé hægt að vísa þeim út
landi. Ákvæðið hefur hefur verið fært frá þeirri staðsetningu sem stjórnlagaráð lagði til í 3.
mgr. 4. gr. frumvarpsins. Það er efnislega óbreytt frá núgildandi stjórnarskrá þrátt fyrir þá
orðalagsbreytingu stjórnlagaráðs að nú er vísað til þess fyrir „hvaða“ sakir sé hægt að vísa
útlendingum úr landi. Ákvæði 26. gr. um ferðafrelsi og frelsi til að velja sér búsetu á nokkra
efnislega samstöðu með 11. gr. um friðhelgi einkalífs og 27. gr. sem fjallar um
frelsissviptingar, en varðandi dvöl útlendinga í landinu og málefni flóttamanna og
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hælisleitenda stendur ákvæðið í nánum tengslum við 29. gr. um bann við dauðarefsingu,
pyndingum og annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu.
Í skýringum stjórnlagaráðs með ákvæðinu segir:
„Greinin er að mestu efnislega samhljóða 66. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Ríkisborgararéttur og ferðafrelsi hafa hins vegar verið aðskilin þar sem grein um
ríkisborgararétt þótti eiga betur heima í undirstöðukafla, líkt og lagt er til í Skýrslu
stjórnlaganefndar.“
Í 1. mgr. er kveðið á um rétt ríkisborgara og annarra sem löglega dveljast í landinu til að
ráða búsetu sinni og ferðast að vild um landið. Stjórnlagaráð lagði sem fyrr segir til að
áskilnaður um löglega dvöl í landinu yrði felldur niður. Varðandi þær orðalagsbreytingar
segir í skýringum ráðsins:
„Að auki er felld brott krafa um að þeir sem löglega dveljast í landinu skuli ráða
búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna. Taldi Stjórnlagaráð ljóst að fólk sem dvelst
á landinu án tilskilinna leyfa hafi gerst brotlegt við almenn lög og geti sætt
einhverjum skerðingum af þeim sökum.“
Ákvæðið á sér fyrirmynd í 2. gr. 4. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu og 1. mgr.
12. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, en þar er gerður sá
áskilnaður um löglega dvöl í landinu sem stjórnlagaráð vildi fella út. Hefur verið talið að
slíkur áskilnaður sé nauðsynlegur til að árétta þann fullveldisrétt ríkisins að hafa stjórn á
landamæra- og innflytjendamálum. Þannig er tryggt með skýrum hætti í stjórnarskrá að þeir
sem koma ólöglega til landsins, þeir sem brjóta gegn skilyrðum dvalar sinnar í landinu og
þeir sem vísað hefur verið úr landi njóta ekki réttarins til að velja sér búsetustað eða ferðast
um landið að vild. Í skýringum stjórnlagaráðs kom fram að ráðið teldi orðalagsbreytinguna
ekki hafa efnisleg áhrif, en töluverð hætta virðist vera á því að einhver efnisleg áhrif leiði af
því ef þessi fullveldisréttur er ekki áréttaður í stjórnarskrá. Var áskilnaður 4. mgr. 66. gr. um
löglega dvöl því settur aftur inn í ákvæðið. Einnig lagði stjórnlagaráð til að búsetu- og
ferðafrelsi væri háð „þeim takmörkunum sem eru settar með lögum“. Vegna þeirrar nálgunar
þessa frumvarps að kveða á um almenna heimild til takmörkunar mannréttinda og skilyrði
hennar í 2. mgr. 9. gr. var þetta sértæka takmörkunarákvæði fellt niður líkt og önnur slík
ákvæði sem ekki gera ríkari kröfur en leiddar verða af 2. mgr. 9. gr. Eftir sem áður eru það
sambærileg sjónarmið sem réttlætt geta takmarkanir á réttindum samkvæmt 1. mgr. og
hingað til hefur verið talið. Má um þau efni vísa til dæmatalningar í skýringum með 4. mgr.
66. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Í 2. mgr. er kveðið á um að engum verði meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun
dómstóla, en að stöðva megi þó brottför manns úr landi með lögmætri handtöku. Ákvæðið er
óbreytt frá 3. mgr. 66. gr. núgildandi stjórnarskrár nema að því leyti að kveðið er á um
ákvörðun „dómstóla“ í stað ákvörðunar „dómara“. Engar efnisbreytingar eru fyrirhugaðar af
stjórnlagaráði og verður ákvæðið því skýrt með sama hætti og verið hefur.
Stjórnlagaráð lagði til að ákvæði 2. ml. 2. mgr. 66. gr. núgildandi stjórnarskrár um að
með lögum skuli skipa rétti útlendinga til að koma til landsis og dveljast hér, svo og fyrir
hverjar sakir sé hægt að vísa þeim út landi, væri staðsett í 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins um
ríkisborgararétt. Við lagatæknilega yfirferð yfir tillögur ráðsins þótti þetta ákvæði mun
frekar eiga efnislega samstöðu með 26. gr. um dvalarrétt og ferðafrelsi en 4. gr. um
ríkisborgararétt. Hefur það því verið fært til og myndar nú 1. ml. 3. mgr. 26. gr. Einnig gerir
stjórnlagaráð þá orðalagsbreytingu frá núgildandi stjórnarskrá að nú er vísað til þess fyrir
„hvaða“ sakir sé hægt að vísa útlendingum úr landi. Samkvæmt skýringum ráðsins var með
þessu stefnt að því að færa orðalagið í nútímalegra horf. Tilfærsla ákvæðisins og
orðalagsbreytingin hafa engin efnisáhrif. Sætir það því sömu skýringu og verið hefur.°
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Í 2. ml. 3. mgr. er síðan að finna nýtt ákvæði tengt réttindum flóttamanna og
hælisleitenda. Í skýringum stjórnlagaráðs með því ákvæði segir:
„Ný 3. mgr. snýr að rétti til skjótrar málsmeðferðar sem er þegar tryggð í
stjórnsýslurétti. Þær reglur sem hér eru settar fram eru í samræmi við V. kafla
núgildandi laga um útlendinga nr. 96/2002 og ættu því ekki að leiða til breyttra
réttaráhrifa.
Var talið rétt að nefna sérstaklega rétt flóttamanna og hælisleitenda sem gætu sætt
illri meðferð við heimkomu eða verið í hættu við brottvísun. Réttur þeirra til að fá
skorið úr um dvalarrétt sinn hér á landi þótti mikilvægur í þessu samhengi og vera
verndaður af flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Viðbótin byggist á því að
Ísland er aðili að flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna og alþjóðlegum
mannréttindasáttmálum sem banna brottvísun einstaklinga til heimalands eða annars
ríkis þar sem lífi eða mannhelgi þeirra er stofnað í hættu eða fólk á á hættu að verða
fyrir ofsóknum. Með þessari viðbót er gerð krafa á ríkið að tryggja flóttamönnum og
hælisleitendum skjóta og réttláta málsmeðferð hér á landi.“
Í skýringum stjórnlagaráðs með 2. ml. 3. mgr. er annars vegar vísað til þeirrar skyldu sem
leiðir af 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, 6. og 7. gr. alþjóðsamnings um borgarleg og
stjórnmálaleg réttindi og 3. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri
grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, og sem felst einnig í 29. gr.
frumvarps þessa, að vísa ekki brott, endursenda eða framselja útlending aftur til lands þar
sem hann er í raunverulegri hættu á að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Hvað þá skyldu ríkisins varðar skiptir
reyndar ekki máli hvort viðkomandi er flóttamaður, hælisleitandi eða útlendingur með aðra
stöðu. Lög sem kveða á um fyrir hvaða sakir megi vísa útlendingi úr landi, sbr. 1. ml. 3.
mgr., verða því að taka mið af réttindum allra sem eru á yfirráðasvæði eða undir virkum
yfirráðum íslenska ríkisins skv. 29. gr.
Hins vegar er í 2. ml. 3. mgr. vísað sérstaklega til flóttamanna og hælisleitenda og banns
33. gr. flóttamannasamnings Sameinuðu þjóðanna við brottvísun eða endursendingu.
Samkvæmt þeim sáttmála er flóttamaður sá sem „er utan heimalands síns [...] af
ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í
sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, vegna
slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands; eða þann, sem er ríkisfangslaus, og er utan þess
lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna slíkra atburða og getur ekki eða vill
ekki, vegna slíks ótta, hverfa þangað aftur.“ Bannið við brottvísun og endursendingu
samkvæmt 33. gr. flóttamannasamningsins felur í sér að óheimilt er að vísa flóttamanni brott
eða endursenda hann til ríkis þar sem lífi hans eða frelsi myndi vera ógnað vegna kynþáttar
hans, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana,
nema hann sé hættulegur öryggi landsins eða hafi verið dæmdur með endanlegum dómi um
mjög alvarlegan glæp. Hælisleitendur í skilningi 3. mgr. teljast aftur á móti þeir sem leita
hælis á Íslandi áður en staða þeirra sem flóttamaður í skilningi flóttamannasamningsins telst
sönnuð og er viðurkennd sem slík. Þótt bannið við brottvísun eða endursendingu flóttamanna
samkvæmt flóttamannasamningnum nái í sjálfu sér ekki til hælisleitenda geta þeir ekki síður
átt á hættu að að sæta meðferð eða refsingu sem fer í bága við 29. gr. frumvarps þessa og
þær alþjóðlegu mannréttindaskuldbindingar sem hún byggir á sé þeim vísað brott eða
endursendir til annars ríkis. Vegna þess er þeim víða veitt sérstök réttarvernd, svokölluð
viðbótarvernd, en í íslenskum rétti hefur það verið gert með 2. mgr. 44. gr. laga um
útlendinga nr. 96/2002. Eins og fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs er það þessi aðstaða
hælisleitenda sem ráðið hafði sérstaklega í huga með tillögu sinni að 3. mgr. 26. gr.
Samkvæmt því miðar tillaga ráðsins að því að leggja flóttamenn og hælisleitendur að jöfnu
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þegar kemur að rétti þeirra til réttlátrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma í málum þar sem
slík hætta er uppi.
Til að gera skýrara hvenær hin sértæka réttarvernd 2. ml. 3. mgr. á við hefur verið bætt
við tillögu stjórnlagaráðs þeim áskilnaði að ákvæðið nái til „hælisleitenda sem geta átt á
hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð
eða refsingu.“ Um raunverulega hættu þarf að vera að ræða. Fram kemur í skýringum
stjórnlagaráðs að efnisrökin að baki aukinni réttarvernd varðandi málsmeðferð í þessum
málum byggis á mikilvægi þeirra hagsmuna sem eru í húfi fyrir viðkomandi einstakling í
slíkum málum. Þá vísaði stjórnlagaráð til ákvæðis um sambærilega aðstöðu í 9. gr. finnsku
stjórnarskrárinnar og ákvæðis um rétt til hælis vegna pólitískra ofsókna í 16. gr. a í þýsku
stjórnarskránni. Það er því skýrt af skýringum stjórnlagaráðs að þetta er sú aðstaða sem ráðið
hafði í huga. Var þessi viðbót við ákvæðið því talin nauðsynleg lagatæknilega til þess að
texti ákvæðisins væri í samræmi við það sem stefnt var að.
Í 2. ml. 3. mgr. er nánar tiltekið kveðið á um rétt flóttamanna og hælisleitenda til
réttlátrar málsmeðferðar innan hæfilegs tíma. Tillaga stjórnlagaráðs að orðalagi var þó að
kveðið væri á um rétt til réttlátar og „skjótrar“ málsmeðferðar. Orðalagsbreytingin var gerð
til að gæta innra samræmis við 28. gr. frumvarpsins sem kveður á um réttláta málsmeðferð
fyrir dómi innan hæfilegs tíma. Tilvísun til skjótar málsmeðferðar hefði og getað verið
villandi, þar sem mál hælisleitenda og flóttamanna krefjast ítarlegrar rannsóknar á högum
viðkomandi og aðstæðum í heimalandi hans og geta því verið tímafrek í úrvinnslu. Með
vísan til hæfilegs tíma er því átt við að málin séu unnin svo hratt sem unnt er í ljósi allra
aðstæðna og án óþarfa dráttar. Vísanir stjórnlagaráðs til stjórnsýslulaga og þeirra
málsmeðferðarreglna sem kveðið er á um í núgildandi lögum um útlendinga nr. 96/2002
gefa til kynna að í ákvæðinu felist ekki sjálfstæður réttur til að bera ákvörðun í máli
flóttamanns eða hælisleitanda undir dómstóla umfram það sem leiðir af 28. gr. fumvarps
þessa og útfærslu þeirra réttinda sem þar er kveðið á um í almennum lögum. Fyrir dómi
myndu nánari skilyrði réttlátrar málsmeðferðar samkvæmt 28. gr. að sjálfsögðu einnig gilda.
Ákvæði 2. ml. 3. mgr. felur aftur á móti í sér að meginreglur réttlátrar málsmeðferðar í
skilningi stjórnsýsluréttar séu virtar við málsmeðferð í málum flóttamanna og hælisleitenda á
stjórnsýslustigi. Ber því a.m.k. að gæta að rannsóknarreglu, leiðbeiningarskyldu,
andmælarétti, reglum um vanhæfi, upplýsingarétti og reglum um birtingu ákvarðana og
rökstuðning fyrir þeim. Er óheimilt að víkja frá þessum meginreglum í lögum um málefni
flóttamanna og hælisleitenda, nema skerðingarheimild 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa leyfi.
Vegna mikilvægis þeirra hagsmuna sem í húfi eru felst einnig skilyrðislaus kæruréttur og
skilyrðislaus réttur til þess að kæra fresti réttaráhrifum kærðrar ákvörðunar í öllum málum af
því tagi sem 2. ml. 3. mgr. tekur til. Er það einnig til samræmis við réttarframkvæmd á
grundvelli 3. og 13. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
Um 27. gr.
Ákvæði 27. gr. er lítið breytt frá ákvæðum 67. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið
greinarinnar er að banna frelsissviptingu nema í lögleyfðum undantekningartilvikum og að
kveða á um réttindi frelsissviptra. Stjórnlagaráð breytti orðalagi 3. mgr. 67. gr. á þann veg að
í stað þess að vísa til þyngri refsingar en fésektar eða varðhalds er vísað til fangelsisvistar, en
auk þess var felld niður heimild dómara til að láta fólk laust gegn tryggingu. Þá breytti
stjórnlagaráð orðalagi 4. mgr. í því skyni að skýrara væri að ákvæðið eigi við um aðrar
frelsissviptingar en þær sem fara fram í tengslum við sakamál. Eftir yfirferð ákvæðisins með
tilliti til skuldbindinga Íslands samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasáttmálum var auk þess
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ákveðið að bæta við tæmandi upptalningu þeirra undantekningartilvika sem réttlætt geta
frelsissviptingar.
Í 1. mgr. er líkt og í núgildandi stjórnarskrá kveðið á um að engan megi svipta frelsi
nema samkvæmt heimild í lögum. Með sama hætti og í 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa er
með vísan til heimildar í lögum átt við sett lög frá Alþingi sem auk þess þurfi að vera skýr
og ótvíræð að efni til. Við ákvæðið hefur verið bætt tæmandi upptalningu þeirra tilvika sem
réttlætt geta frelsisskerðingar og er það gert til samræmis við lágmarkskröfur 5. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu. Er því sérstaklega vísað til þess að enginn verði sviptur frelsi
sínu nema eftir sakfellingu fyrir dómi eða vegna annarra refsivörsluástæðna, réttarvörslu,
barnaverndar, verndar gegn útbreiðslu smitsjúkdóma, geðraskana, áfengis- eða
eiturlyfjafíknar, landamæragæslu og framsals sakamanna. Um er að ræða sömu tilvik og
réttlætt geta frelsisskerðingar á grundvelli ákvæða a) - f) liðar 1. mgr. 5. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu og ber því að túlka 1. mgr. 27. gr. til samræmis við þau. Það
athugist að frelsisskerðingar fólks á vergangi eru þó ekki heimilaðar með sama hætti og í e lið 1. mgr. 5. gr. Mannréttindasáttmálans, enda hefur verið talið úrelt að heimila
frelsisskerðingu fyrir þær sakir einar. Frelsisskerðing eftir sakfellingu fyrir dómi vísar til
hefðbundinna refsidóma en frelsisskerðing í þágu annarrar refsivörslu verður að tengjast
tilteknu broti og byggjast á rökstuddum grun um að slíkt brot hafi verið eða muni verða
framið eða um að meintur brotamaður flýji eftir verknaðinn. Frelsisskerðing í þágu
réttarvörslu að öðru leyti verður að lúta að sérgreinanlegum lagalegum skyldum eða
dómsúrskurði í ákveðnu máli. Þegar um er að ræða frelsisskerðingu vegna verndar gegn
útbreiðslu smitsjúkdóma eða vegna geðraskana er áskilið að frelsisskerðingin hafi þann
tilgang að veita nauðsynlega heilbrigðisþjónustu eða vernda viðkomandi einstakling eða
aðra fyrir skaðlegri háttsemi. Í tilvikum áfengis- eða eiturlyfjafíknar geta sjónarmið tengd
alsherjarreglu einnig réttlætt frelsisskerðingu. Þar sem frelsisskerðingar fela eðli málsins
samkvæmt í sér takmarkanir á rétitndum er einnig áskilið í öllum tilvikum að vandlega sé
gætt að meðalhófsreglu og ekki gengið lengra en nauðsynlegt er með tilliti til allra aðstæðna.
Í raun er með upptalingu þeirra tilvika sem réttlætt geta frelsisskerðingar ekki um
efnisbreytingu frá núgildandi stjórnarskrá að ræða, en á grundvelli ummæla í skýringum með
frumvarpi að mannréttindakafla hennar hefur verið talið að túlka beri 1. mgr. 67. gr. til
samræmis við 5. gr. Mannréttindasáttmálans. Vegna mikilvægis þeirra réttinda sem hér er
um að ræða þótti þó tryggara að setja þeim tilvikum sem réttlætt geta frelsisskerðingar ytri
mörk í texta sjálfrar stjórnarskrárinnar líkt og gildir um aðrar heimildir til takmarkana á
réttindum.
Ákvæði 2. mgr. 29. gr. kveður á um rétt frelsissviptra til að fá tafarlaust að vita um
ástæður frelsissviptingarinnar.Ákvæðið er óbreytt frá 2. mgr. 67. gr. núgildandi stjórnarskrár
og felur í sér að upplýsingarnar þurfi að vera á því máli og því formi að viðkomandi geti
skilið ástæður frelsissviptingarinnar og lagalegan grundvöll hennar. Túlka ber ákvæðið til
samræmis við 2. mgr. 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, en það felur í sér að sá sem
framkvæmir frelsissviptingu hefur ákveðna frumkvæðisskyldu til að veita viðeigandi
upplýsingar.
Í 3. mgr. er kveðið á um réttindi þeirra sem handteknir eru vegna gruns um refsiverða
háttsemi. Ákvæðið er óbreytt frá 3. mgr. 67. gr. núgildandi stjórnarskrár að frátöldum
tveimur atriðum sem stjórnlagaráð breytti. Í skýringum ráðsins segir að breytingarnar hafi
þann tilgang að endurspegla núverandi lagaumhverfi og skýra enn frekar það sem nú stendur
í 67. gr. núgildandi stjórnarskrár. Annars vegar var því orðalagi í núgildandi stjórnarskrá
breytt að gæsluvarðhaldi megi aðeins beita fyrir sök sem þyngri refsing liggur við en fésekt
eða varðhald. Þar sem varðhald hefur fallið úr almennum lögum sem refsitegund valdi ráðið
það einfaldlega það orðalag að gæsluvarðhaldi megi beita fyrir sök sem fangelsisvist liggur
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við. Hins vegar var heimild dómara til að láta fólk laust gegn tryggingu felld úr gildi. Í
skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að eftir talsverða umræðu innan ráðsins hafi þótt ljóst
að heimildin bauð upp á óskýra réttarstöðu þar sem henni hafi aldrei verið beitt, auk þess
sem hætta sé á að heimild af þessu tagi mismuni á grundvelli efnahags. Fram kemur í
skýringum ráðsins að aðeins hafi verið hróflað við ákvæðum sem í raun hafi verið dauður
bókstafur, en að öðru leyti sé 3. mgr. 29. gr. ætlað að hafa sama efnisinntak og 3. mgr. 67.
núgildandi stjórnarskrár.
Í 4. mgr. 29. gr. er fjallað um svokallað habeas corpus eða rétt þeirra sem sætt hafa
frelsisskerðingu til að leita úrlausnar dómara um lögmæti hennar. Í því skilyrði 1. mgr. 29.
gr. að frelsisskerðingu megi ekki beita nema samkvæmt heimild í lögum eftir sakfellingu
fyrir dómi felst eðli málsins samkvæmt krafa um úrlausn dómara um lögmæti
frelsisskerðingarinnar. Þá er í 3. mgr. kveðið á um rétt þeirra sem handteknir eru vegna
gruns um refsiverða háttsemi til að vera leiddir fyrir dómara án undandráttar, en samkvæmt
langvarandi venju er gert ráð fyrir að ákvæðið verði skýrt þannig að í því felist að leiða beri
handtekinn einstakling fyrir dómara í síðasta lagi innan sólarhrings frá handtöku nema
algerlega óyfirstíganleg hindrun komi í veg fyrir það. Einnig felst í 3. mgr. að enginn verði
hnepptur í gæsluvarðhald án úrskurðar dómara. Ákvæði 4. mgr. 29. gr. gildir aftur á móti um
allar aðrar frelsisskerðingar, en þær geta átt sér stað á grundvelli stjórnvaldsákvörðunar. Í
þeim tilvikum á hinn frelsisskerti rétt til að leita úrlausnar dómara um lögmæti
frelsisskerðingarinnar skv. 4. mgr., en frumkvæði að málskoti verður viðkomandi að eiga
sjálfur. Stjórnlagaráð breytti orðalagi 4. mgr. lítillega frá 4. mgr. 67. gr. núgildandi
stjórnarskrár, til að hnykkja á gildissviði ákvæðisins að þessu leyti. Í stað núgildandi
orðalags sem felur í sér að ákvæðið gildi um hvern þann sem „er af öðrum ástæðum“ sviptur
frelsi segir nú að það gildi um hvern þann sem „af öðrum ástæðum en í tengslum við
sakamál“ sé sviptur frelsi sínu.
Loks er í 5. mgr. 29. gr. kveðið á um rétt þeirra sem hafa verið ranglega frelsissviptir til
skaðabóta, en ákvæðið er óbreytt frá 5. gr. 67. gr. núgildandi stjórnarskrár og sætir sömu
skýringu og verið hefur.
Um 28. gr.
Markmið 28. gr. er að kveða á um mikilvægustu efnisþætti mannréttindaverndar á sviði
réttarfars. Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs var 1. ml. 1. mgr. 28. gr. um réttláta
málsmeðferð fyrir dómi samhljóða 1. ml. 70. gr. núgildandi stjórnarskrár að öðru leyti en því
að rithætti orðsins „dómstóli“ var breytt í „dómstól.“ Við lagatæknilega skoðun á tillögum
stjórnlagaráðs var ákveðið að breyta rithættinum aftur, til samræmis við það sem tíðkast
almennt í lagamáli. Í 2. ml. 1. mgr. er líkt og í 2. ml. 1. mgr. 70. gr. núgildandi stjórnarskrár
kveðið á um að dómþing skuli háð í heyranda hljóði. Stjórnlagaráð gerði auk þess tillögu að
sérstöku undanþáguákvæði frá þessu líkt og kveðið er á um í núgildandi stjórnarskrá, en þó
gerði ráðið nokkrar breytingar á orðalagi núgildandi ákvæðis. Vegna hinnar almennu
takmörkunarheimildar sem finna má í 2. mgr. 9. gr. frumvarps þessa er óþarfi að geta
sérstaklega um öll þau tilvik sem réttlætt geta takmanir á því að dómþing skuli háð í
heyranda hljóði. Var hið sérstaka undanþáguákvæði því fellt niður við lagatæknilega
yfirferð. Í 2. mgr. er kveðið á um réttinn til að vera talinn saklaus uns sekt er sönnuð sem er
samhljóða 2. mgr. 70. gr. núgildandi stjórnarskrár. Við greiningu tillagna stjórnlagaráðs með
tilliti til alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga Íslands og hugsanlegra eyða í réttarvernd
kom í ljós að hvergi er í stjórnarskrá kveðið á um réttinn til að sæta ekki tvöfaldri
málsmeðferð eða refsingu (ne bis in idem), enn hann hefur ekki verið talinn felast í 70. gr.

105

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
stjórnarskrárinnar. Er því lagt til að slíku ákvæði sé bætt við í 3. mgr. Ákvæði 28. gr. tengist
VI. kafla um dómsvaldið náið en þar er kveðið á um ýmis atriði tengd sjálfstæði dómstóla.
Ákvæði 1. ml. 1. mgr. er efnislega óbreytt frá ákvæði 1. ml. 1. mgr. 70. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Það á sér fyrirmynd í 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og sætir
sambærilegri skýringu og verið hefur. Áréttað er að í ákvæðinu felst í ákveðnum tilvikum
réttur til munnlegs málflutnings og milliliðalausrar sönnunarfærslu á áfrýjunarstigi í
einkamálum jafnt sem sakamálum. Í dómi sínum í máli Súsönnu Rósar Westlund gegn
Íslandi frá 6. desember 2007 kvað Mannréttindadómstóll Evrópu upp úr um það að ákvæði
3. mgr. 158. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála gæti leitt til brots gegn 6. gr.
sáttmálans að þessu leyti. Ákvæðið felur í sér að taki stefndi í einkamáli ekki til varna fyrir
Hæstarétti geti hann einhliða komið í veg fyrir að Hæstiréttur meti hvort ástæða sé til
munnlegs flutnings málsins í þágu réttlátrar málsmeðferðar, svo sem vegna þess að uppi séu
álitaefni varðandi atvik eða réttarreglur sem ekki sé unnt að leysa úr á grundvelli gagna
málsins einna. Óhjákvæmilegt er að þetta ákvæði verði endurskoðað í kjölfar samþykktar
frumvarps þessa.
Í 2. ml. 1. mgr. er kveðið á um regluna um að dómþing skuli háð í heyranda hljóði. Sú
regla sætir þó takmörkunum, líkt og fleiri mannréttindi. Þar sem ákveðið var við
lagatæknilega yfirferð frumvarps þessa að taka upp almennt takmörkunarákvæði þótti óþarft
að halda sértæku skerðingarákvæði inni í 2. mgr. Þess í stað veitir 2. mgr. 9. gr. heimild til
þess að loka þinghaldi í þágu almannahagsmuna eða til verndar réttindum annarra, að öðrum
skilyrðum þess ákvæðis uppfylltum. Gert er ráð fyrir því að í tengslum við 2. mgr. 28. gr.
frumvarpsins verði heimildir 2. mgr. 9. gr. túlkaðar til samræmis við 1. mgr. 6. gr.
Mannréttindasáttmála Evrópu og 1. mgr. 14. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og
stjórnmálaleg réttindi. Líkt og stjórnlagaráð ráðgerði eru það einkum hagsmunir
allsherjarreglu, öryggis ríkisins og réttindi málsaðila og vitna sem geta réttlætt lokun
þinghalds. Hagsmunir allsherjarreglu réttlæta þær undantekningar frá opnum þinghöldum
sem nauðsynlegar eru til að halda uppi þingfriði og til að tryggja rannsóknarhagsmuni og
framgang réttvísinnar að öðru leyti. Hvað varðar réttindi aðila og vitna skal einkum litið til
friðhelgis einkalífs þeirra skv. 11. gr. og ákvæðis 12. gr. frumvarpsins um velferð barna.
Stjórnlagaráð felldi orðið „velsæmi“ út úr upptalningu 1. mgr. 70. gr. núgildandi
stjórnarskrár á þeim hagsmunum sem réttlætt geta lokun þinghalda en hugtakið svarar til
verndar mikilvægra siðferðilegra gilda í skýringum við 2. mgr. 9. gr. Við meðferð opinberra
mála kann að þurfa að fjalla um og sýna sönnunargögn sem fela í sér gróf brot gegn þeim
siðferðilegu gildum sem samfélagið byggir á eða jafnvel brot gegn mannlegri reisn sem veitt
er sérstök vernd í 8. gr. frumvarps þessa. Hér gæti t.d. verið um að ræða sýningar á grófu
ofbeldis- og klámefni, þ.m.t. barnaklámi. Þótt krafan um að dómþing séu háð fyrir opnum
tjöldum gegni því mikilvæga hlutverki að tryggja jafnræði aðila máls, aðhald almennings
með dómstörfum og tiltrú á réttarkerfinu, og að aldrei beri því að loka þingjöldum af
tepruskap einum saman, þykir ótækt að undanskilja velsæmisástæður frá þeim hagsmunum
sem réttlætt geta lokun þinghalds. Líkt og endranær heimilar 2. mgr. 9. gr. því skerðingu á
grundvelli verndar mikilvægra siðferðilegra gilda þegar henni er beitt í tengslum við 2. mgr.
28. gr.
Í 3. mgr. er kveðið á um réttinn til að sæta ekki tvívegis opinberri málsmeðferð eða
refsingu fyrir sama brot. Hér er um nýtt ákvæði að ræða sem ekki var að finna í tillögum
stjórnlagaráðs. Ákvæðið er byggt á fyrirmynd 4. gr. 7. viðauka við Mannréttindasáttmála
Evrópu og 7. mgr. 14. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
Sambærilegt ákvæði er t.d. einnig að finna í 50. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins, 3.
mgr. 103. gr. þýsku stjórnarskrárinnar og 3. mgr. 35. gr. suður-afrísku stjórnarskrárinnar.
Ekki hefur verið talið að þessi réttur falli undir 1. mgr. 70. gr. núgildandi stjórnarskrár. Telst
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reglan um bann við tvöfaldri málsmeðferð eða refsingu þó meðal allra mikilvægustu
mannréttinda af flokki borgarlegra og stjórnmálalegra réttinda. Það endurspeglast skýrast í
þeirri staðreynd að hún er sett á stall með réttinum til lífs, banni við pyndingum og annarri
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, banni við nauðungarvinnu og banni við
afturvirkni refsilaga hvað það varðar að ríkjum er óheimilt að lýsa sig á tímum styrjaldar eða
annars almenns neyðarástands undanskilin skuldbindingum sem á þeim hvíla á grundvelli
framangreindra réttinda, sbr. 15. gr. sáttmálans.
Kveðið er á um þessa reglu hvað varðar neikvæð efnisleg réttaráhrif dóma í sakamálum í
2. mgr. 186. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Hvað sem því líður þykir full ástæða
til að tryggja henni sess í stjórnarskrá. Hún verður þannig ekki numin úr gildi með
almennum lögum, en auk þess ber að líta til þess að reglan í 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við
Mannréttindasáttmála Evrópu á bæði við um úrlausnir dómstóla í sakamálum og um
stjórnvaldsákvarðanir sem kveða á um refsikennd viðurlög. Um hin síðarnefndu tilvik fer
það eftir eðli brotsins og viðurlaganna hvort um er að ræða álagningu refsikenndra viðurlaga
eða annarskonar íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sem ekki fellur undir regluna. Dómstólum
er falið heildstætt mat á því, en við túlkun fyrri málsliðar 3. mgr. 28. gr. að þessu leyti skal
sem endranær litið til 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu. Til að
réttarvernd ákvæðisins eigi við þarf fyrri úrlausn að vera endanleg, en í því felst að
viðkomandi einstaklingur eigi engin frekari réttarúrræði að lögum til að láta reyna á efnislegt
gildi úrlausnarinnar. Einnig þarf að vera um sama brot að ræða, en úrlausn um það ræðst af
efnislegu mati á því hvort í báðum málum sé í öllum meginatriðum um sömu atvik að ræða.
Ákvæði fyrri málsliðar 3. mgr. veitir ekki einungis vernd gegn endurteknum dómum vegna
sama brots heldur einnig gegn því álagi og óþægindum sem ný málsmeðferð hefur í för með
sér. Ný málsmeðferð telst vera hafin þegar opinber rannsókn hefst á atvikum máls vegna
gruns um refsivert brot eða maður eigi á hættu að sæta slíkri rannsókn þrátt fyrir að endanleg
úrlausn liggi fyrir vegna sömu atvika. Ekki er því skilyrði að formleg ákæra hafi verið gefin
út.
Í síðari málslið 3. mgr. 28. gr. er mælt fyrir um að að endurupptaka mála sé heimil í
samræmi við lög. Er það í samræmi við 2. mgr. 4. gr. 7. viðuka við Mannréttindasáttmála
Evrópu, en Ísland hefur einnig gert fyrirvara við 7. mgr. 14. gr. samningsins um borgaraleg
og stjórnmálaleg réttindi hvað þetta varðar. Lög mega því heimila endurupptöku mála um
refsiverða háttsemi, sem hlotið hafa endanlega úrlausn, ef nýjar eða nýupplýstar staðreyndir
koma fram eða ef alvarlegir ágallar hafa verið á málsmeðferð í fyrra máli og ætla má að þeir
hafi haft áhrif á niðurstöðuna.
Um 29. gr.
Ákvæði 29. gr. er óbreytt frá ákvæðum 68. gr. og 2. mgr. 69. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Markmið ákvæðisins er að banna dauðarefsingu og tryggja vernd gegn naðungarvinnu og
alvarlegustu formum ofbeldis. Ákvæðið útfærir einnig nánar réttinn til að lifa með reisn sem
kveðið er á um í 8. gr. frumvarpsins. Þá er 29. gr. nátengd 10. gr. frumvarps þessa, en
síðarnefnda ákvæðið veitir viðbótarvernd vegna ofbeldis sem ekki nær sama alvarleika og
29. gr. miðast við, og 2. ml. 3. mgr. 26. gr. um réttindi flóttamanna og hælisleitenda. Auk
þess tryggir 10. gr. að réttarvernd stjórnarskrárinnar vegna hverskyns ofbeldis nær jafnt til
opinbers lífs og einkalífs og gildir það jafnframt um háttsemi sem á undir 29. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs með þessu ákvæði segir:
„68. gr. núgildandi stjórnarskrár var fyrst tekin upp í stjórnarskrána árið 1995 og
kveður á um bann við pyndingum og nauðungarvinnu. Þau réttindi sem kveðið er á
um töldust þó áður til óskráðra grundvallarreglna íslensks réttar. Í skýringum við
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stjórnarskrárbreytingar 1995 er tekið fram að við samningu ákvæðisins hafi einkum
verið horft til 3. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 7. gr. alþjóðasamningsins um
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Er jafnframt vísað til Evrópusamnings um
varnir gegn pyndingum og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð frá 1987 og
samnings Sameinuðu þjóðanna sama efnis frá 1984. Þá er þess einnig getið að á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna hafi verið gerðir ýmsir sérsamningar um bann við
þrælahaldi og nauðungarvinnu og að Ísland hafi fullgilt samþykkt
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29 um nauðungarvinnu og skylduvinnu frá
1930 og samning um afnám þrælahalds og þrælasölu frá 1956.“
Byggt er á því að inntak hugtakanna pyndingar, ómannúðleg og vanvirðandi meðferð eða
refsing sé óbreytt frá gildandi stjórnarskrá. Um það segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Almennt er litið svo á að ekki séu skýr mörk á milli pyndinga og ómannúðlegrar
meðferðar. Þar sé um stigsmun að ræða frekar en eðlismun. Mörkin eru heldur ekki
alltaf ljós á milli ómannúðlegrar meðferðar annars vegar og vanvirðandi meðferðar
hins vegar. Þó megi lýsa vanvirðandi meðferð með því að þar sé átt við athafnir eða
athafnaleysi sem hafi það að markmiði að niðurlægja eða auðmýkja eða megi
almennt líta á sem auðmýkjandi.“
Ennfremur segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Um pyndingar var minnt á að þær eru taldar vaxandi vandamál í heiminum. Bent
var á að Ísland getur á alþjóðavettvangi verið í samvinnu við herveldi sem geti gerst
uppvís að pyndingum. Í ljósi þess var lagt til að Íslandi bæri að segja sig úr
alþjóðasamtökum sem styðja pyndingar eða frá samstarfi við ríki sem beita þeim.
Ekki þótti fært að ganga svo langt í fyrirliggjandi tillögum.“
Gert er ráð fyrir því að sami skilningur verði lagður í hugtakið nauðungarvinna, þ.m.t.
þrælahald, og verið hefur samkvæmt núgildandi stjórnarskrá, en við túlkun ákvæðisins
verður einkum litið til 4. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Í skýringum stjórnlagaráðs er
sérstaklega hnykkt á því að bann 29. gr. við nauðungarvinnu útiloki ekki venjulega vinnu
fanga eða samfélagsþjónustu sem refsitegund. Við það má bæta að líkt og verið hefur og gert
er ráð fyrir í 4. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu fellur ýmiss konar þjónusta sem krafist er
vegna hættu- eða neyðarástands og vinna eða þjónusta sem er þáttur í venjulegum
lögbundnum borgaraskyldum ekki undir hugtakið nauðungarvinna. Stjórnvöld gætu þó ekki
lagt slíkar skyldur á einstaklinga án heimildar í almennum lögum.
Ísland hefur fullgilt Palermó-samninginn gegn fjölþjóðlegri skipulagðri glæpastarfsemi
og sérstaka bókun við hann sem fjallar um varnir gegn mansali. Samkvæmt 3. gr.
bókunarinnar er mansal skilgreint þannig: „Mansal merkir að útvega, flytja, afhenda, hýsa
eða taka við einstaklingum, með því að hóta valdbeitingu eða beita valdi eða með annars
konar nauðung, brottnámi, svikum, blekkingum, misnotkun valds eða varnarleysis
viðkomandi eða með því að afhenda eða taka við greiðslu eða ábata í því augnamiði að fá
fram samþykki einstaklings sem hefur vald yfir öðrum einstaklingi, með misneytingu þeirra í
gróðaskyni að markmiði. Í misneytingu í gróðaskyni felst, sem lágmark, fénýting vændis
annarra eða kynferðisleg misneyting í gróðaskyni í annarri mynd, nauðungarvinna eða
nauðungarþjónusta, þrælkun eða iðja í líkingu við þrælkun, ánauð eða það að fjarlægja
líffæri.“ Þá telst það að útvega, flytja, afhenda, hýsa eða taka við barni með misneytingu
þess í gróðaskyni að markmiði mansal jafnvel þó að einhverjum þeirra aðferða sem að ofan
er getið sé ekki beitt. Stjórnlagaráð ræddi það sérstaklega hvort bæta ætti hugtakinu mansali
við þau atriði sem talin eru upp í 29. gr. Var það ekki talið nauðsynlegt en áréttað að
verndarsvið bannsins við pyndingum, ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð og bannsins
við nauðungarvinnu samkvæmt ákvæðinu nái einnig til mansals.
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Um 30. gr.
Ákvæði 30. gr. byggir á 1. mgr. 69. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmið ákvæðisins er
að tryggja að ekki sé hægt að refsa fyrir verknað sem ekki var andstæður lögum á þeim tíma
sem hann átti sér stað né beita þyngri viðurlögum en þá voru leyfð í lögum. Stjórnlagaráð
gerði þær orðalagsbreytingar á 1. ml. að í stað þess að vísa til háttsemi sem var refsiverð „á
þeim tíma þegar“ hún átti sér stað eða mætti fullkomlega jafna til „slíkrar“ háttsemi er nú
vísað til þess „þegar“ hún átti sér stað og háttsemi sem fullkomlega megi jafna til „þeirrar“
háttsemi. Í 2. ml. gerði stjórnlagaráð þær orðalagsbreytingar að í stað þess að kveða á um að
viðurlög mættu ekki verða þyngri „en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað“ er
nú vísað til þess að þau megi ekki verða þyngri en „þá voru leyfð í lögum“. Við
lagatæknilega yfirferð yfir tillögur stjórnlagaráðs var ákveðið að breyta titli ákvæðisins úr
„bann við afturvirkni refsingar“ í „bann við afturvirkni refsiákvæða“ þar sem það þótti
nákvæmara. Ekki er stefnt að því að orðalagsbreytingarnar hafi efnisleg áhrif. Ákvæðið
tengist nokkuð 28. gr. um réttláta málsmeðferð fyrir dómi, þótt það snúi frekar að efnisrétti á
sviði refsiréttar en málsmeðferðinni sem slíkri.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir nánar tiltekið að refsing þurfi að hvíla á lagaheimild og
að ekki megi refsa á grundvelli nýrra laga sem taka gildi eftir að sú háttsemi sem refsað er
fyrir átti sér stað. Þá sé í þessu ákvæði áréttað að ekki sé leyfilegt að beita þyngri refsingum
eða þyngri viðurlögum en kveðið var á um þegar hin refsiverða háttsemi átti sér stað. Þá
áréttar stjórnlagaráð í skýringum sínum að breytingar ráðsins snúi umfram allt að orðalagi
þannig að ekki sé um efnislega breytingu á ákvæðinu að ræða. Verður það því skýrt með
sama hætti og verið hefur.
Um orðalagsbreytingarnar segir loks í skýringum stjórnlagaráðs:
„Mikið var rætt um nauðsyn þess að halda inni þeim hluta 1. mgr. sem segir: „eða
má fullkomlega jafna til þeirrar háttsemi“. Á lagamáli kallast þetta „fullkomin
lögjöfnun“. Það orðalag var um tíma fellt út úr greininni, en bætt aftur í hana eftir
fjölda ábendinga frá sérfræðingum um að varasamt væri að fella hana brott.
Texti núgildandi ákvæðis um bann við afturvirkni refsingar hefur verið einfaldaður í
þeim tilgangi að skýra innihald hans, en ekki er gerð efnisleg breyting á ákvæðinu
enda um grundvallarreglur refsiréttar að ræða sem felast í því að mannréttindi
borgaranna skuli tryggja að refsing hvíli á lagaheimild. Þannig á réttarstaða manns
ekki að geta breyst með lagabreytingu.“
Um 31. gr.
Um nýtt ákvæði er að ræða. Markmið þess er að ekki verði um herskyldu að ræða á
Íslandi, þótt íslendingar búsettir erlendis geti þurft að þjóna í her.
Stjórnlagaráð telur að ekki verði mikil réttaráhrif af ákvæðinu þar sem aldrei hafi verið
rekinn formlegur íslenskur her. Um ákvæðið segir nánar tiltekið í skýringum stjórnlagaráðs:
„Þetta ákvæði er til samræmis við óskir Þjóðfundar um að stjórnarskráin fjalli um og
taki afstöðu til friðar, hernaðarbandalaga og þátttöku í stríði, að Ísland tæki ekki þátt
í stríði gegn öðrum þjóðum, væri hlutlaust friðarríki, og væri herlaust og
hernaðarlega hlutlaust. Þá bárust Stjórnlagaráði nokkur erindi þar sem óskað var
eftir banni við herskyldu, herleysi og friðlýsingu frá kjarnorkuvopnum.
Ekki var berum orðum rætt um bann við herskyldu á Þjóðfundi, en talið var ljóst að
í hinni eindregnu afstöðu gegn hernaði sem birtist á Þjóðfundi væri hið minnsta falin
afstaða gegn rekstri íslensks hers og þar með stuðningur við bann við herskyldu.
Upphaflega var rætt að setja inn ákvæði sem gengi lengra þar sem kveðið væri á um
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að Ísland skyldi vera herlaust land. Við umræður í Stjórnlagaráði komu fram ólík
sjónarmið um þetta. Töldu sumir að Ísland hefði lengi ekki verið herlaust vegna
veru Bandaríkjahers á Miðnesheiði og allt eins líklegt væri að þær aðstæður gætu
risið á ný að stjórnvöld myndu óska aðstoðar erlends hers við varnir landsins. Aðrar
raddir voru uppi þess efnis að við greinina skyldi bæta „né herútboð gera“ og að í
henni ætti að vísa til landsins sem friðelskandi þjóðfélags. Þessar hugmyndir nutu
ekki stuðnings meirihluta ráðsfulltrúa.
Þau sjónarmið komu fram að með því að banna herskyldu yrði íslenskum
stjórnvöldum gert ókleift að kalla landsmenn til varna ef ráðist yrði á landið. Þetta er
ekki talið koma í veg fyrir það þar sem ekki er gert ráð fyrir banni við stofnun hers
en hann þyrfti þá að vera mannaður af sjálfboðaliðum. Þykir frekar líklegt að ef á
landið yrði ráðist myndu borgarar vilja leggja hönd á plóg við varnir landsins. Þá má
telja ólíklegt að ef til árásar kæmi að tími gæfist til að stofna formlegan her. Í stuttu
máli ætti þetta bann á engan hátt að koma í veg fyrir að íbúar landsins gætu
skipulagt mótstöðu við utanaðkomandi árás.“

Um 32. gr.
Lagt er til að nýju ákvæði um varðveislu íslensks menningararfs verði bætt í
stjórnarskrána. Því er ætlað að gilda um dýrmætar þjóðareignir sem tilheyra íslenskum
menningararfi, þ.m.t. menningarminjar. Markmið ákvæðisins er varðveita íslenskan
þjóðararf. Með ákvæðinu er mælt fyrir um ákveðnar hömlur á meðferð og ráðstöfun
þjóðareigna, í þágu komandi kynslóða.
Texti ákvæðisins er frábrugðinn tillögu stjórnlagaráðs í tveimur atriðum. Þannig er lagt
til að við það verði bætt málsliðnum „Fjalla skal um dýrmætar þjóðareignir í almennum
lögum“. Óhjákvæmilegt er að í almennum lögum verði kveðið nánar á um skilgreiningar og
meðferð þeirra menningarverðmæta. Jafnframt er lagt til að orðalagi í 1. málsl. verði breytt á
þann veg að í stað „varanlegrar eignar eða afnota“ komi „eignar eða varanlegra afnota“, enda
í eðlilegra samræmi við inntak eignar- og afnotaréttinda.
Um menningararfinn gildir hin almenna regla að núlifandi kynslóð hefur fengið hann að
láni og þarf að vernda hann og varðveita og skila óskemmdum til komandi kynslóða.
Ákvæðinu sem hér er lagt til er ætlað að tryggja þá vernd og varðveislu. Því til staðfestingar
eru tekin dæmi af þjóðminjum og fornhandritum, en önnur dæmi mætti einnig tilgreina.
Stjórnarskrár Norðurlanda hafa ekki að geyma sambærilegt ákvæði en ýmis önnur lönd
hafa séð ástæðu til þess að veita menningararfi sérstaka stjórnarskrárvend, þ. á m. Grikkland
og Portúgal.
Í skýringum stjórnlagaráðs er vísað til hugakanna menningarminjar og þjóðminjar. Um
hið fyrrnefnda segir svo:
„Með menningarminjum er átt við ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem
fornminjar, menningar- og búsetulandslag, kirkjugripi og minningarmörk, hús og
önnur mannvirki, skip og báta, samgöngutæki, listmuni og nytjahluti, svo og myndir
og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar og staði sem tengjast
menningarsögunni.
Menningararfurinn
hefur
víðtækari
skírskotun
en
menningarminjar og nær yfir sögu landsins og þjóðtungu.“
Ákvæðið skilgreinir dýrmæta hluta menningararfsins sem þjóðareign. Að baki býr sama
hugsun og endurspeglast í löggjöf um Þingvallaþjóðgarð, sbr. áður 4. gr. laga nr. 59/1928 og
nú 3. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2004. Þar segir svo: „Hið friðlýsta land skal vera undir vernd
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Alþingis og ævinleg eign íslensku þjóðarinnar. Það má aldrei selja eða veðsetja.“ Um þetta
efni segir einnig svo í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ákvæðið í Þingvallalögunum lýsir skýrt þeim ásetningi löggjafans að ævinlega
eign þjóðarinnar megi aldrei selja eða veðsetja. Nýja menningararfsákvæðið
skilgreinir „dýrmætar þjóðareignir“ með sama hætti og þjóðgarðinn á Þingvöllum
og áréttar að slíkar eignir megi hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegrar eignar
eða afnota, selja eða veðsetja. Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð
þjóðgarðinum á Þingvöllum með óbornum kynslóðum og má því ekki ráðstafa
honum í eigin þarfir.“
Í þessu sambandi ber að nefna að Þingvallaþjóðgarður nýtur sérstakrar stöðu í alþjóðlegu
tilliti
vegna
menningararfleifðar
og
var
samþykktur
á
heimsminjaskrá
Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) árið 2004. Þetta var gert í
samræmi við 2. og 11. gr. samnings um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins
sem Ísland er aðili að. Þar að auki leggur 4. gr. samningsins þá almennu skuldbindingu á
herðar samningsaðila að varðveita m.a. menningararfinn í þágu komandi kynslóða. Þá er
einnig rétt að hafa hér í huga Evrópusamning um vernd fornleifaarfsins sem Ísland er einnig
aðili að. Samkvæmt 2. gr. þess samnings ber samningsaðilum skylda til að vernda
fornleifaarf sinn. Stjórnarskrárákvæði sem ætlað er að varðveita dýrmætar þjóðareignir sem
tilheyra íslenskum menningararfi, þ.m.t. fornleifaarfi, samrýmist vel þeirri grunnhugsun sem
kemur fram í tilvitnuðum tveimur samningum sem Ísland hefur gerst aðili að.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur skýrt fram að skilgreiningu menningararfsins sem
þjóðareignar er ekki ætlað eignarréttarlegt inntak. Hugsunin er sú að skerpa á þeim skilningi
að núlifandi kynslóð er skuldbundin til að skila menningararfinum óspilltum til komandi
kynslóða. Jafnframt leggur stjórnlagaráð til grundvallar að þjóðareign samkvæmt ákvæðinu
feli ekki í sér eignarréttarlegt tilkall Íslendinga til íslenskra muna í erlendum söfnum eða
annars staðar erlendis og ekki heldur til þeirra íslensku fornhandrita sem enn eru geymd
erlendis. Ákvæðinu er þó ekki ætlað að hafa áhrif á fyrirliggjandi samninga sem liggja til
grundvallar framsali tiltekinna dýrmætra þjóðareigna til íslensku þjóðarinnar.
Stjórnlagaráð tilgreinir m.a. eftirfarandi dæmi til skýringar ákvæðinu:
„Í hinu nýja ákvæði felst t.d. að Alþingi er óheimilt að setja lög til að heimila ríkinu
að selja eða gefa Þjóðminjasafn Íslands eða Listasafn Íslands eða einstaka safnmuni
þeirra. Eins og nú háttar er Alþingi heimilt að setja slík lög, en þó með þeim
fyrirvara að samkvæmt siðareglum Alþjóðaráðs safna (ICOM) mega þessi söfn ekki
selja gripi úr safnkosti sínum. Siðareglur eru ekki bindandi að lögum. Skírskotunin í
„dýrmætar“ þjóðareignir vísar til þess að ekki þykir ástæða til að ákvæðið taki fyrir
sölu minni háttar safngripa vegna endurnýjunar safnkostarins eða í öðru skyni. Um
slíkt dugir að kveða á í lögum.
Hitt dæmið í ákvæðinu varðar fornhandrit og skírskotar m.a. til Skarðsbókar sem
íslensku viðskiptabankarnir keyptu í London 1965 og gáfu þjóðinni. Ákvæðinu er
ætlað að girða fyrir að Skarðsbók sé eyðilögð eða hún afhent til varanlegrar eignar
eða afnota, seld eða veðsett. Hliðstætt dæmi er gjöf Einars Jónssonar myndhöggvara
en hann arfleiddi íslensku þjóðina, en ekki ríkið eða Listasafn Íslands, að eigum
sínum og safni. Eitt dæmi enn er styttan af Leifi Eiríkssyni á Skólavörðuholti í
Reykjavík, en hún er gjöf Bandaríkjanna til íslensku þjóðarinnar samkvæmt áletrun
aftan á stöplinum.“
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að bann við afhendingu til varanlegra afnota felur
ekki í sér að með því sé t.d. komið í veg fyrir leikverk sem byggir á Íslendingasögu eða
tónverk sem byggir á þjóðlagi. Í slíkum tilvikum er ekki um að ræða afnot í skilningi
ákvæðisins heldur einungis not af því tagi sem ekki hafa útilokandi áhrif á aðra.
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Nauðsynlegt er að kveða nánar á um skilgreiningar og meðferð dýrmætra þjóðareigna,
eða menningarverðmæta, í almennum lögum. Umfang þeirra takmarkana sem lagðar eru á
meðferð í því sambandi veltur á því hvaða þjóðareignir eru skilgreindar sem dýrmætar.
Þannig er ekki ástæða til að taka fyrir sölu minni háttar safngripa við ákveðnar aðstæður.
Eðlilegt er að við undirbúning nýrrar löggjafar verði höfð hliðsjón af siðareglum sem gefnar
hafa verið út af Alþjóðaráði safna (ICOM).
Um 33. gr.
Ákvæði þetta er nýmæli. Markmið ákvæðisins er að auka vernd náttúrunnar. Ákvæðið
tengist 11. gr. frumvarpsins um friðhelgi einkalífs, 23. gr. um heilsu- og heilbrigðisþjónustu,
34. gr. um náttúruauðlindir og 35. gr. um upplýsingar um umhverfi og málsaðild vegna
ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að
það sé löngu tímabært og hafi átt sér langan aðdraganda. Vísað er til áfangaskýrslu
stjórnarskrárnefndar frá 2007, frumvarps til stjórnarskipunarlaga sem lagt var fram á Alþingi
2009 og síaukinnar meðvitundar almennings um náttúruvernd og nauðsyn hennar. Eftir fund
fulltrúa stjórnlagaráðs 11. mars 2011 gerðu fulltrúarnir tillögu í skilabréfi að breytingu
ákvæðisins frá upphaflegum tillögum ráðsins. Er ákvæðið í frumvarpi þessu í þeirri mynd
sem fulltrúarnir lögðu þar til.
Um sambærileg ákvæði í erlendum rétti segir svo í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ljóst er að ákvæði um umhverfi og náttúru hafa á undanförnum árum ratað í
stjórnarskrár æ fleiri erlendra ríkja, og verða ítarlegri og afdráttarlausari. Skilningur
á mikilvægi umhverfis fyrir heilbrigði og afkomu mannkyns fer því vaxandi.“
Fram kemur einnig að ákvæðin fjalli yfirleitt um réttindi núlifandi og komandi kynslóða
og að gætt hafi tilhneigingar til að setja þau á meðal mannréttindaákvæða. Svo sem nánar
verður gerð grein fyrir hér á eftir endurspeglast viðurkennd mannréttindi öðrum þræði í þeim
réttindum sem almenningi eru fengin samkvæmt 2. mgr. 33. gr.
Framsetning ákvæða af þessu tagi er þó eins og áður greinir ekki einhlít og sama máli
gegnir um efni þeirra og uppbyggingu. Þannig er umhverfisákvæði norsku stjórnarskrárinnar
t.d. í kafla sem ber heitið almenn ákvæði en í finnsku stjórnarskránni er fjallað um umhverfi
í kafla um grunnréttindi, þ.m.t. mannréttindi.
Ástæða er til að gera grein fyrir þeim hagsmunum sem lagareglum á sviði umhverfis- og
náttúruauðlindaréttar er ætlað að vernda. Á undanförnum áratugum hafa komið fram
kenningar og sjónarmið, m.a. á sviði heimspeki og siðfræði, sem lúta að rétti dýra til eigin
tilveru og eigin verðmætis náttúru án tillits til notagildis fyrir manninn. Hefðbundin viðhorf
leggja á hin bóginn áherslu á hagsmuni mannsins, í nútíð og framtið.
Kjarni ofangreindra kenninga og sjónarmiða varðar fyrst og fremst þær röksemdir sem
lagðar eru til grundvallar umræðu og eftir atvikum efni laga. Alþjóðleg stefnumörkun á sviði
sjálfbærrar þróunar leggur t.d. megináherslu á manninn og setur hagsmuni hans í fyrirrúm.
Yfirlýsing ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi mannsins frá 1972
(Stokkhólmsyfirlýsingin) og yfirlýsing heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og
þróun frá 1992 (Ríóyfirlýsingin) bera vitni um þetta.
Aðrar og fjölbreyttari áherslur hafa hins vegar haft í för með sér breytingar og
endurspeglast það m.a. í efni alþjóðlegra samninga og löggjafar almennt séð. Nýlegir
alþjóðlegir samningar á fyrrgreindu réttarsviði höfða því yfirleitt til blandaðra hagsmuna og
er þeim ætlað að vernda náttúru og umhverfi vegna eigin gildis, hagsmuni núlifandi og
komandi kynslóða og einnig aðra mikilvæga hagsmuni, þ.m.t. efnahagslega. Dæmi um
alþjóðlega samninga sem höfða til blandaðra hagsmuna er samningur um verndun villtra
plantna og dýra og lífsvæða Evrópu frá 1979 sem Ísland er aðili að. Annað dæmi er að finna
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í samningi um líffræðilega fjölbreytni frá 1992 sem Ísland er einnig aðili að (. Í aðfaraorðum
þess samnings er m.a. vísað til þess að líffræðileg fjölbreytni hafi eigið gildi (á ensku:
intrinsic value) og einnig annað gildi, þ.m.t. efnahagslegt og samfélagslegt.
Finna má dæmi í íslenskum rétti þar sem undirliggjandi er viðurkenning á eigin gildi
náttúru og umhverfis, þ.e. án beinna tengsla við notagildi í þágu mannsins. Þannig segir í
upphafi 3. mgr. 1. gr. laga um náttúruvernd, nr. 44/1999, að lögin eigi að tryggja eftir
föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum en verndun þess sem þar sé sérstætt
eða sögulegt. Einnig skal bent á tvíþætt markmið laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir. Þar segir að markmið laganna sé að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði
og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi.
Að því er varðar réttindi og skyldur samkvæmt lögum ber þó að hafa hugfast að lögum
sem slíkum verður einvörðungu beint að einstaklingum, lögaðilum og opinberum
stofnunum. Fyrrgreindir aðilar eru þeir einu sem geta borið ábyrgð á að vernda náttúru og
umhverfi og hagsmuni komandi kynslóða lögum samkvæmt. Það ræðst því af efni einstakra
lagagreina hvort og í hvaða mæli þeim er ætlað að veita viðkomandi hagsmunum vernd í
einstökum tilvikum.
Gera verður ráð fyrir því að ákvæði 33. gr. hafi þau áhrif í framkvæmd að meira jafnvægi
verði á milli ólíkra hagsmuna, sem oft eru í ákveðinni samkeppni, t.a.m. umhverfis- og
náttúruverndarhagsmuna annars vegar og eignar- og atvinnuréttinda hins vegar. Þetta á við
þegar undirbúnar eru ákvarðanir, þ.m.t. laga- og önnur reglusetning, sem áhrif hafa á náttúru
og umhverfi og hagsmuni komandi kynslóða. Þó ráðast endanleg áhrif ákvæðisins að miklu
leyti af orðalagi og uppbyggingu einstakra lagagreina, og hvernig efnisatriði 33. gr. og
áherslur eru útfærðar þar. Í fyrrgreindu ljósi er þ.a.l. lagt til að náttúra Íslands og umhverfi
fái ákveðinn sess í stjórnarskrá.
Í 1. mgr. felast í megindráttum tvö efnisatriði. Í 1. málslið er því lýst yfir að náttúra
Íslands sé undirstaða lífs í landinu og í 2. málslið er að finna almenna aðgæslu- og
ábyrgðarreglu.
Í 1. málslið felst nánar tiltekið tvennt. Í fyrsta lagi að náttúran, þ.m.t. náttúruauðlindir,
sem slík hafi eigið gildi og í öðru lagi að náttúran hafi efnahagslegt, samfélagslegt og annað
gildi fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og sé undirstaða ákveðinna atvinnuvega.
Með aðgæslu- og ábyrgðarreglu 2. málsl. er fyrst og fremst verið að árétta að svo
mögulegt sé að tryggja að undirstaðan verði áfram traust þarf að vera víðtæk samstaða um
verndun hennar. Almenn ábyrgði þar á hvílir jafnt á stjórnvöldum, lögaðilum, þ.m.t.
einkaréttarlegum, og einstaklingum. Eðli málsins samkvæmt þarf að kveða á um nánara
innihald aðgæslu- og ábyrgðarreglunnar í almennum lögum sem taki mið af fyrrgreindum
efnisatriðum. Fyrirmynd ákvæðisins er m.a. sótt til nýlegs umhverfissáttmála Frakka (á
ensku: Charter for the Environment) og endurspeglar einnig hugmyndafræðina að baki
sjálfbærri þróun almennt séð og niðurstöður nýlegrar heimsráðstefnu um sjálfbæra þróun
sem haldin var í Ríó de Janeiró 2012 (Ríó + 20)]
Í 2. mgr. felast að meginstefnu til tvö efnisatriði. Það fyrra lýtur að tilteknum réttindum
sem ber að tryggja öllum og þeim forsendum sem verða að vera til staðar svo það sé
mögulegt. Þannig segir nánar tiltekið í 2. mgr. að öllum skuli með lögum tryggður réttur á
heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru. Í 3. málsl. 1.
mgr. er síðan vikið að forsendunum. Þær varða gæði umhverfis og náttúru, sem þarf að
viðhalda og vernda í fyrrgreinda þágu. Síðara atriðið varðar fyrri náttúruspjöll, sem skulu
bætt eftir föngum.
Þannig eru tengd saman ákveðin réttindi í þágu allra og ásættanlegt ástand umhverfis og
náttúru en um nánara innihald réttarins og aðgerðir í því sambandi ber að fjalla í almennum
lögum, svo sem verið hefur.
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Enn er fátítt að alþjóðlegir mannréttindasamningar viðurkenni rétt allra til heilnæms
umhverfis og náttúru af tilteknum gæðum. Þess eru þó nokkur dæmi, t.d. 1. mgr. 11. gr. San
Salvador bókunarinnar við ameríska mannréttindasáttmálann, sem vísar til réttar allra til þess
að lifa í heilnæmu umhverfi, og 24. gr. mannréttindaskrár Afríku, sem vísar til réttar allra
þjóða til ásættanlegs umhverfis. Svo sem orðalag þessara ákvæða gefur til kynna er þar fyrst
og fremst um að ræða tilvísun til ákveðinna hópréttinda sem ber að tryggja með almennri
löggjöf.
Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) er hvorki ætlað það almenna hlutverk að vernda
umhverfi, náttúru og náttúruauðlindir né standa vörð um rétt allra til þeirra gæða sem felast í
heilnæmu umhverfi og óspilltri náttúru. Eigi að síður stuðlar sáttmálinn að umhverfisvernd
og tryggir einnig á ákveðinn hátt umhverfisgæði. Þetta á einkum við ef í húfi eru
hagsmunirnir sem 2. og. 8. gr. MSE er ætlað að vernda, þ.e. réttur til lífs og friðhelgi
einkalífs og fjölskyldu. Jafnframt er löngu viðurkennt af Mannréttindadómstól Evrópu
(MDE) að umhverfisvernd er lögmætt markmið og getur réttlætt skerðingu eignarréttar sem
1. gr. samningsviðauka nr. 1 við MSE er ætlað að vernda.
Í nýlegri dómaframkvæmd MDE má í meginatriðum greina þrjú meginatriði. Í fyrsta lagi
geta óæskileg eða umtalsverð umhverfisáhrif haft í för með sér skerðingu réttinda sem MSE
er ætlað að tryggja og að það getur verið á ábyrgð stjórnvalda að grípa til viðeigandi aðgerða
til þess að koma í veg fyrir umtalsverða skerðingu viðurkenndra mannréttinda af þessum
völdum. Í öðru lagi geta óæskileg eða umtalsverð umhverfisáhrif í ákveðnum tilvikum leitt
til þess að einstaklingur geti beitt tilteknum úrræðum (sjá nánar athugasemdir við 35. gr.
frumvarpsins) sem byggja á eða eru dregin af tilteknum ákvæðum MSE og stjórnvöldum ber
að virða. Loks, í þriðja lagi, er mögulegt að skerða eða takmarka löglega réttindi með vísan
til umhverfisverndar, þ.e.a.s. umhverfisvernd er lögmætt markmið sem réttlætir takmarkanir.
Efnisatriði 1. mgr. 33. gr. lýtur að náttúruspjöllum sem orðið hafa og að þau skuli bæta
eftir föngum. Hér er um að ræða almenna stefnuyfirlýsingu sem samkvæmt skýringum
stjórnlagaráðs „er ætlað að endurspegla það viðhorf að ómögulegt sé að tala um rétt til
óspilltrar náttúru án þess að taka mið af þeirri staðreynd að náttúrunni hefur þegar verið
spillt afar víða með illri umgengni mannsins.“
Um þetta efni segir jafnframt að augljóslega sé ekki hægt að „ganga alla leið varðandi
bætur spjalla“ og því hafi verið tekið fram að þau skyldu bætt „eftir föngum“.
Hér er fyrst og fremst um að ræða fyrirmæli til almenna löggjafans um að leggja mat á
hvernig mögulegt er að bregðast við náttúruspjöllum, í víðri merkingu þess hugtaks, sem
þegar hafa orðið. Tilvísun til náttúruspjalla hefur lengi verið í íslenskri löggjöf og unnið sér
ákveðinn sess en hugtakinu er ætlað að ná yfir sýnilegar skemmdir sem og einnig rof og
hvers konar hnignun á umhverfi og náttúru af hvaða völdum sem er (á ensku er oft vísað til
þessa með orðalaginu environmental degradation).
Í 3. mgr. 33. gr. er kveðið á um nýtingu náttúrugæða, þ.m.t. náttúruauðlinda, sem hagað
skal þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og réttur náttúrunnar og komandi
kynslóða sé virtur. Til grundvallar er hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.
Um það efni segir svo í skýringum stjórnlagaráðs:
„Allt frá því að svokölluð Brundtland-skýrsla var gefin út árið 1987 hefur sjálfbær
þróun gegnt lykilhlutverki á sviði umhverfismála. Í skýrslunni er hugtakið skilgreint
sem þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika
komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum.“
Hugtakið sjálfbær þróun inniheldur þ.a.l. tilvísun til núlifandi kynslóða jafnt sem þeirra
komandi. Hugsunin er sú að ákveðið jafnræði ríki innan hverrar kynslóðar (á ensku: intragenerational equity) og á milli kynslóða (á ensku: inter-generational equity), m.a. hvað
varðar nýtingu umhverfis og náttúruauðlinda.
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Í skýringum stjórnlagaráðs segir einnig að skírskotun 3. mgr. til náttúruauðlinda sé
augljós en hugtakið sjálfbær þróun nái yfir mun breiðara svið og byggist á þremur
meginstoðum, umhverf, efnahag og samfélagi, sem allar tengjast innbyrðis.
Tvö meginmarkmiðum sjálfbærrar þróunar, með tilliti til umhverfismála, eru rakin svo í
skýringum stjórnlagaráðs:
„(i) að ganga ekki óhóflega á forða náttúrunnar heldur nýta auðlindir hennar á þann hátt
að þær nái að endurnýja sig og (ii) að nýting náttúruauðlinda feli ekki í sér mengun lofts,
lands og hafs eða leiði af sér önnur umhverfisspjöll. Sjálfbær þróun er jafnframt rauði
þráðurinn í þeim meginreglum sem settar voru fram á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um
umhverfi og þróun sem haldin var í Ríó de Janeiro árið 1992.“
Síðan 1992 hafa þessar meginreglur og áherslan á sjálfbæra þróun verið endursamþykkt
nokkrum sinnum af alþjóðasamfélaginu, m.a. á heimsráðstefnunni sem haldin var í
Jóhannesarborg 2002 og heimsráðstefnunni um sjálfbæra þróun sem haldin var í Ríó de
Janeiró 2012.
Sjálfbær þróun og tilvísanir til umhverfis og náttúru hafa
víða áunnið sér
stjórnarskrárvernd, þ. á m. í stjórnarskrám nágrannaríkjanna. Í 110. gr. b í norsku
stjórnarskránni segir þannig að sérhver maður eigi rétt til heilnæms umhverfis og náttúru þar
sem gróska og fjölbreytni eru vernduð. Í 2. gr. 1. kafla sænsku stjórnarskrárinnar er sú
skylda lögð á stjórnvöld að stuðla að sjálfbærri þróun og í 20. gr. þeirrar finnsku er vísað til
þess að náttúran og fjölbreytni, umhverfið og þjóðararfurinn séu á ábyrgð allra.
Svo sem áður greindi felst í sjálfbærri þróun að ákveðið jafnræði verður að ríkja innan
hverrar kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. umhverfis og náttúruauðlinda. Það er m.ö.o.
hlutverk hverrar lifandi kynslóðar að tryggja þetta jafnræði. Ákvæði 3. mgr. er ætlað að
leggja ákveðinn grunn og marka stefnu fyrir nánari útfærslu almenna löggjafans á viðeigandi
réttindum og skyldum, svo að sjálfbær þróun og sjálfbær nýting náttúrugæða verði að
veruleika. Hér vísast einnig til umfjöllunar um nauðsynlegar meginreglur í athugasemdum
við 3. mgr. 35. gr.
Í 4. mgr. 33. gr. er fjallað um „rétt almennings til að ferðast um landið í lögmætum
tilgangi“, svo sem segir í skýringum stjórnlagaráðs. Ákvæði kveður þannig á um tiltekinn
hluta af svokölluðum almannarétti. Um þetta segir nánar svo í skýringum stjórnlagaráðs:
„Til almannaréttar er horft sem félagslegrar náttúruverndar, þ.e. að menn eigi rétt á að
njóta náttúru landsins. Í nútímasamfélagi er mikilvægasti þáttur almannaréttarins líklega sá
sem felst í möguleikanum á að fara um landið og hafa þar viðstöðu til að njóta útivistar í
náttúrunni og leita þangað kyrrðar og næðis.“
Fram kemur einnig að almannaréttur hefur verið skilgreindur hér á landi frá fornu fari og
að nú er mælt fyrir um ákveðna þætti hans í náttúruverndarlögum nr. 44/1999, þ.m.t.
umferðarétt almennings. Þá segir svo:
„Ákvæði um almannarétt tilheyra réttarsögu Íslendinga og var slíkar greinar t.d. að finna
í lagabálkum eins og Grágás og Jónsbók. Um almannarétt er getið í Skýrslu
stjórnlaganefndar og m.a. tekið fram að þrátt fyrir að getið væri um slíkan rétt í lögum mætti
segja að hann mætti sín lítils ef til árekstra kæmi við stjórnarskrárverndaðan rétt eins og
eignarrétt landeiganda.
Almannaréttinum fylgja skyldur til góðrar umgengni og tillitssemi gagnvart
landeigendum, öðrum ferðamönnum og ekki síst náttúrunni sjálfri. Orðalagið í lögmætum
tilgangi vísar fyrst og fremst til takmörkunar á réttindum almennings gagnvart réttindum
landeigenda. Með því endurspeglast að í ákvæðinu vegast á hagsmunir almennings og
landeigenda. Líta verður á rétt almennings til frjálsrar farar um eignarlönd sem almenna
takmörkun á eignarheimildum landeiganda, þ.e. heimildinni til að meina öðrum aðgang og
not af eign sinni. Þá takmarkast almannarétturinn við ferðamáta sem ekki valda spjöllum á
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landinu og veitir fólki ekki almennan rétt til farar á vélknúnum ökutækjum um fjöll og
firnindi utan skipulagðs vegakerfis.“
Með því að veita ofangreindum rétti stjórnarskrárvernd má gera ráð fyrir því að meira
jafnvægi verði á milli ólíkra hagsmuna ef lýstur saman.
Um 34. gr.
I. Inngangur.
Ákvæði 34. gr. er nýmæli en það kveður á um þjóðareign á náttúruauðlindum sem ekki
eru háðar einkaeignarrétti. Ákvæðið tengist náið 33. gr. frumvarpsins um náttúru Íslands og
umhverfi, 35. gr. um upplýsingar um umhverfi og málsaðild og 13. gr. um eignarrétt.
Markmið ákvæðisins er að lýsa náttúruauðlindir Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti
þjóðareign sem og að kveða á um að slíkar auðlindir megi aldrei selja eða veðsetja. Þá lýsir
ákvæðið því markmiði að allar náttúruauðlindir skulu nýttar á sjálfbæran hátt og með
almannahag að leiðarljósi.
II. Forsaga.
Í skýringum stjórnlagaráðs með þessu ákvæði er gerð grein fyrir forsögu þess og
tengslum við fyrri frumvörp um sama efni. Þar segir svo:
„Þessi grein um náttúruauðlindir er nýmæli, en hún á sér langa forsögu svo sem ráða
má af ítrekuðum en þó árangurslausum tilraunum stjórnvalda til að koma inn í
stjórnarskrána nýju ákvæði um auðlindir í þjóðareign. Fimm dæmi um slíkar
tilraunir eru rakin hér á eftir til að halda forsögunni til haga. Dæmin sýna að
þjóðareignarhugtakið á sér langa og virðulega sögu í rökræðum um náttúruauðlindir
og ljóst að auðlindaákvæðið í stjórnarskrárfrumvarpi Stjórnlagaráðs er sprottið af og
nátengt fyrri frumvörpum um málið.
Dr. Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra og formaður stjórnarskrárnefndar 19781983, lagði fram á Alþingi frumvarp 1983 þar sem gert var ráð fyrir nýrri grein um
náttúruauðlindir í stjórnarskrá. Greinin hljóðaði svo:
Náttúruauðlindir landsins skulu vera ævarandi eign Íslendinga.
Auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu eruþjóðareign. Eignarrétti að
öðrum náttúruauðæfum skal skipað með lögum.
Orðalagið „ævarandi eign Íslendinga“ var í grundvallaratriðum sótt í lögin um
þjóðgarðinn á Þingvöllum frá 1928, en þar segir:
Hið friðlýsta land skal vera undir vernd Alþingis og ævinleg eign íslensku
þjóðarinnar. Það má aldrei selja eða veðsetja.
Í athugasemdum við frumvarpið sagði m.a.:
Lýst er yfir þjóðareign að auðlindum hafs og hafsbotns við Ísland. Jafnframt að
náttúruauðlindir landsins skuli vera ævarandi eign Íslendinga. Afsal þeirra til
útlendinga er því lýst óheimilt. Að því er einstakar auðlindir snertir, svo sem vatnsog virkjunarrétt, jarðhita- og námuréttindi, er gert ráð fyrir því, að um yfirráðarétt
þeirra verði fjallað í lögum. Er í greininni ekki tekin afstaða til þess, hvort eða að
hve miklu leyti slík náttúruauðæfi skuli vera ríkiseign. Er það undir ákvörðun
Alþingis komið.
Þingvallalögin frá 1928 lýsa inntaki þjóðareignarhugtaksins: Þjóðareign er eign, sem
„má aldrei selja eða veðsetja“. Sá skilningur er lagður í hugtakið þjóðareign í
frumvarpi Stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrár.
Davíð Oddsson forsætisráðherra lagði fram á Alþingi stjórnarfrumvarp 1995 þar
sem gert var ráð fyrir nýrri grein um náttúruauðlindir í stjórnarskrá, svohljóðandi:
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Nytjastofnar á hafsvæði því sem fullveldisréttur Íslands nær til eru sameign íslensku
þjóðarinnar. Kveðið skal á um hagnýtingu og verndun þessara auðlinda í lögum og
stjórnvaldsfyrirmælum.
Hér er notað orðalagið „sameign íslensku þjóðarinnar“ um þá þjóðareignarhugsun
sem lýst var í frumvarpi dr. Gunnars Thoroddsen tólf árum áður. Í athugasemdum
við frumvarpið sagði m.a.:
Með 1. mgr. er minnst á mikilvægi þess að varðveita fullt forræði Íslendinga yfir
henni, jafnfram tþví sem í málsgreininni felst að þessi auðlind skuli nýtt til hagsbóta
fyrir þjóðarheildina. [...] Í lögum um stjórn fiskveiða hefur frá 1988 verið ákvæði
um að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar. Í stefnu og
starfsáætlun ríkisstjórnarinnar er því lýst yfir að stjórnskipuleg staða þess ákvæðis
skuli tryggð.
Í þessum orðum felst að ætlunin með frumvarpinu var að girða fyrir hættuna á að
sameignarákvæði laganna um stjórn fiskveiða frá 1988 yrði numið brott úr lögum.
Í skýrslu auðlindanefndar árið 2000 undir forustu dr. Jóhannesar Nordal, fyrrum
seðlabankastjóra, var gerð svofelld tillaga um nýtt stjórnarskrárákvæði um
náttúruauðlindir:
Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign
eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds
fara með forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og réttinda í umboði
þjóðarinnar.
Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega a f
hendi til einstaklinga eða lögaðila. Þó má veita þeim heimild til afnota eða
hagnýtingar á þessum auðlindum og réttindum gegn gjaldi, að því tilskildu að hún
sé tímabundin eða henni megi breyta með hæfilegum fyrirvara eftir því sem nánar
er ákveðið í lögum. Slík heim ild nýtur verndar sem óbein eignarréttindi.
Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæmastan
hátt og á grundvelli sjálfbærrar þróunar og skal arði a f þeim varið til þess að
vernda auðlindirnar, rannsaka þær og viðhalda þeim, svo og til hagsældar fyrir
þjóðina að öðru leyti.
Í skýringum við ákvæðið sagði m.a.:
Í 1. mgr. er því lýst yfir að þær náttúruauðlindir og réttindi sem ekki eru háð
einkaeignarrétti séu þjóðareign sem handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds,
þ.e. Alþingi og stjórnvöld, fari með forsjá fyrir, varðveiti og geti jafnframt ráðstafað
í umboði þjóðarinnar skv. 2. mgr. Vegna þess m.a. að aðstæður og viðhorf geta
breyst í tímans rás er ekki gert ráð fyrir að náttúruauðlindir og landsréttindi í
þjóðareign verði skilgreind í sjálfri stjórnarskránni heldur verði það gert í
almennum lögum. Þó er gengið út frá því að land, landsréttindi, auðlindir og
hlunnindi í þjóðlendum, sem ekki hafa verið háð einkaeignarrétti, verði
þjóðareignir, sbr. lög nr. 58/1998 um þjóðlendur og lög nr. 57/1998 um rannsóknir
á nýtingu á auðlindum í jörðu. Sömuleiðis nytjastofnar á Íslandsmiðum, sbr. lög nr.
38/1990 um stjórn fiskveiða, og auðlindir sem eru á, í eða undir hafsbotninum, utan
netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands nær, sbr. lög nr. 73/1990
um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins.
Í 2. mgr. er því lýst yfir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign megi ekki
selja eða láta varanlega a f hendi til annarra aðila. Þó er gert ráð fyrir að stjórnvöld
geti veitt öðrum aðilum heimild til afnota eða hagnýtingar á slíkum eigum með
tilteknum skilyrðum og að teknu tilliti til þeirra markmiða sem frá greinir í 3. mgr.
Með heimild til afnota eða hagnýtingar í 2. mgr. er átt við heimild til afnota eða
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hagnýtingar sem sérstakt leyfi þ a r f til þannig að aðrir en leyfishafar geti ekki haft
þau sömu not. Þar með fellur almannaréttur, svo sem réttur til umferðar um land,
ekki undir þetta hugtak. Kveðið er á um það í niðurlagi 2. mgr., til þess að taka a f
allan vafa, að heimild til afnota eða hagnýtingar njóti verndar 72. gr.
stjórnarskrárinnar sem óbein eignarréttindi á borð við hefðbundin leigu, afnota og
ítaksréttindi.
Loks er rétt að geta um tvö nýleg frumvörp, annars vegar frumvarp oddvita
ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, Jóns Sigurðssonar, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra, og Geirs H. Haarde forsætisráðherra á Alþingi 2007, og hins
vegar frumvarp oddvita ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á Alþingi 2009, Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra,
Steingríms J. Sigfússonar fjármála-ráðherra og fleiri flutningsmanna. Í báðum
frumvörpum var lögð til í stjórnarskrá ný grein, sem hófst í fyrra frumvarpinu á
þessum orðum: „Náttúruauðlindir Íslands skulu vera þjóðareign ...“ og í hinu síðara
á orðunum: „Náttúruauðlindir sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru þjóðareign.““
III. Hugtökin þjóðareign og náttúruauðlind.
Um hugtakið þjóðareign segir í skýringum stjórnlagaráðs að þar sé langri hefð fylgt og
orðalag Þingvallalaganna frá 1928 notað til að skýra að þjóðareign sé eign sem aldrei megi
afhenda til eignar eða varanlegra afnota og megi því aldrei selja eða veðsetja. Síðan segir
svo:
„Þessari hugsun er einnig lýst í greinargerð með ákvæðinu um menningarverðmæti,
sem er [32.] gr. þessa frumvarps. Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð
náttúruauðlindum í þjóðareign með óbornum kynslóðum og hefur því ekki rétt til að
ráðstafa auðlindunum í eigin þágu. Skorðurnar, sem 1. mgr. er ætlað að reisa við
ráðstöfun auðlinda í þjóðareign, eiga einnig við um réttindi tengd auðlindunum og
ekki aðeins við auðlindirnar sjálfar.“
Ástæða er jafnframt til að minna hér á að handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds,
þ.e. Alþingi og stjórnvöld, fara með forsjá, auðlinda í þjóðareign á grundvelli
fullveldisréttar, í umboði þjóðarinnar og innan þeirra marka sem stjórnarskrá og lög kveða á
um. Náttúruauðlindir hafa mikla samfélagslega þýðingu, þ.e.a.s. samfélagið hefur ríka
hagsmuni af því hvernig þær eru nýttar og þeim ráðstafað. Þá ber jafnframt að taka fram að
einkaeignarréttur að takmörkuðum réttindum til auðlindar í þjóðareign haggar ekki
hagsmunum þjóðarinnar af því hvernig með hana er farið.
Þá skal þess getið að Ísland er aðili að alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og
menningarleg réttindi en í 2. mgr. 1. gr. samningsins segir m.a. að allar þjóðir megi, í sínu
eigin markmiði, ráðstafa óhindrað náttúruauðæfum og auðlindum sínum. Í þessu felst m.a.
viðurkenning á því að í skjóli fullveldisréttar er það á valdi hverrar þjóðar að ákveða
forsendur og fyrirkomulag auðlindanýtingar.
A f hálfu stjórnlagaráðs er ekki fjallað sérstaklega um merkingu hugtakanna
náttúruauðlind og náttúrugæði í 1. og 2. mgr. 34. gr. Í skýringum við 33. gr. er þó tekið fram
að þrátt fyrir að umfjöllun um náttúru og auðlindir hafi endað sem aðskilin ákvæði skuli ekki
álykta út frá því að auðlindir náttúru séu einungis þær sem hægt sé að umbreyta í fjárhagsleg
verðmæti. Í því sambandi má t.d. nefna erfðaauðlindir og skuldbindingar Íslands samkvæmt
samningnum um líffræðilega fjölbreytni varðandi nýtingu og ráðstöfun þeirra.
Hugtakið auðlind hefur ekki almenna, einhlíta merkingu og skilgreiningar þess í lögum
miðast við umfjöllunarefnið hverju sinni. Eðli máls samkvæmt tekur það einnig breytingum
með tækni- og samfélagsþróun. Svo sem rakið er í skýrslu Auðlindanefndar (2000:15) má
t.d. segja að allir þættir náttúrunnar, jörðin, lífríkið, vatn, loft og sólarljós, geti talist til
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náttúruauðlinda, en þær verði því aðeins verðmætar í efnahagslegum skilningi að eftir þeim
sé sóst og framboð á þeim sé takmarkað. Svo sem áður greindi miðar stjórnlagaráð ekki við
að fjárhagslegt verðmæti sé ófrávíkjanleg forsenda þess að um náttúruauðlind sé að ræða.
Þau náttúrugæði sem talin eru upp í ákvæðinu eru þó í þeim flokki náttúruauðlinda sem hægt
er að umbreyta í fjárhagsleg verðmæti.
Auðlindir í þjóðareign eru ekki tæmandi taldar í 2. mgr. 34. gr., sbr. orðalagið „svo sem“.
Skýra verður því hvaða aðrar náttúruauðlindir, þ.m.t. náttúrugæði, falli þar undir. Afstaða
stjórnlagaráðs til eignarréttarverndar stjórnarskrár skiptir þar meginmáli, sbr. 13. gr. þessa
frumvarps og 72. gr. núgildandi stjórnarskrár. Svo sem nánar er rakið hér á eftir felur
frumvarpið ekki í sér róttækar breytingar á ríkjandi réttarstöðu að því leyti. Öllu heldur er í
meginatriðum leitast við að komast að niðurstöðu í langvinnum ágreiningsmálum um
fiskveiðiheimildir, vatn, vatnsafl, jarðhita og jarðefni. Með því er tekinn af allur vafi um
inntak og umfang tilgreindra þjóðareigna, komið í veg fyrir að þar verði gerðar breytingar á
með almennum lögum, en jafnframt gætt að fyrirliggjandi stjórnarskrárvernduðum
eignarréttindum. Orðalag 34. gr. er þó ekki í fullu innbyrðis samræmi að þessu leyti og því
hafa verið gerðar á því nokkrar nauðsynlegar lagfæringar.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs er hugtakið náttúruauðlind skilgreint með vísan til eignarhalds
og með því að talin eru upp megintilvik auðlinda í þjóðareign. Nánar tiltekið þarf
náttúruauðlind annað hvort að vera háð annars konar eignarrétti ríkisins en hefðbundnum
einkaeignarrétti eða þá að enginn eigandi er að henni. Í þessu efni gildir hin almenna heimild
löggjafans, á grundvelli fullveldisréttar, til að skipa málum með lögum, þar á meðal mæla
fyrir um almennar takmarkanir eignarráða fasteignareigenda. Sú heimild takmarkast af
eignarréttarvernd stjórnarskrár. Þannig getur löggjafinn á þessum grundvelli skilgreint
tilteknar náttúruauðlindir sem þjóðareign, svo fremi sem enginn eigandi er að þeim. Inntak
auðlindahugtaksins ræðst því af efni almennra laga og eðli máls.
IIII. Auðlindir í þjóðareign
Hugtakið einkaeignarréttur nær bæði til einkaeigu sem og hefðbundinnar opinberrar
eignar, t.d. á jörð í eigu sveitarfélags eða ríkis. Í því sambandi ber að taka fram að þess eru
dæmi að ríkið fari samkvæmt lögum með sérstakt form eignarréttar, til hliðar við hinn
hefðbundna einkaeignarrétt. Í skýrslu auðlindanefndar segir svo um þetta atriði:
Það sem skilur að þennan rétt ríkisins og einkaeignarrétt, sem ríkið getur verið aðili
að eins og hver annar lögaðili, er að ríkinu hefur verið fenginn hinn sérstaki
eignarréttur í skjóli þess að engir aðrir einstaklingar eða lögaðilar geti sannað
eignarrétt sinn að þeim eignum sem um er að ræða. Dæmi um þetta er eignarréttur
ríkisins að auðlindum í jörðu, utan eignarlanda, eignarréttur þess að auðlindum
hafsbotnsins, utan netlaga, og eignarréttur þess að þjóðlendum. (Auðlindanefnd,
2000:24)
Einkaeignarréttur felur í sér að eigandi fer með öll venjuleg eignarráð innan þeirra marka,
sem lög segja til um á hverjum tíma.
Svo sem áður greinir skilgreinir stjórnlagaráð hugtakið náttúruauðlind með vísan til
eignarhalds og með því að telja upp megintilvikin. Þeim er svo lýst í frumvarpi ráðsins:
„nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og uppsprettur
vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda.“
Ástæða er til að gera hér stutta grein fyrir nokkrum tilvikum þar sem gildandi lög kveða á
um eignarréttarlega sérstöðu auðlinda. Svo sem kunnugt er hefur verið deilt um inntak og
þýðingu þeirrar sérstöðu í tilvikum nytjastofna og vatns. Jafnframt stóðu lengi deilur um
almenna eignarréttarlega stöðu lands á byggðarmörkum, einkum á miðhálendi Íslands, sem
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lauk með því að sett voru þjóðlendulög 1998 þar sem kveðið var á um tilhögun við lausn
slíkra ágreiningsmála:
• Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar, sbr. 1. málsl. 1.
gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Flestir fræðimenn á sviði lögfræði eru
þeirrar skoðunar að fyrirvarinn í 3. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn
fiskveiða, þar sem segir að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi
ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir þeim, hafi komið
í veg fyrir að úthlutaðar aflaheimildir teljist til eignarréttinda í hefðbundinni
merkingu en að úthlutunin tengist tilteknum atvinnuréttindum og að þau njóti
stjórnarskrárverndar sem ein tegund eignarréttinda (sjá m.a. ummæli Hæstaréttar
í máli Hrannar hf. gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, mál nr. 291/1993, 18.
nóvember 1993, sem styðja þetta sjónarmið). Í samræmi við skoðanir
fræðimanna og dómaframkvæmd Hæstaréttar er einnig ljóst að löggjafinn hefur
nokkuð rúmar heimildir til þess að breyta lagaumhverfinu sem ákveðnar
atvinnugreinar búa við (í þessu sambandi er m.a. bent á mál Elínar ÞH 82 ehf.
gegn íslenska ríkinu, mál nr. 121/2009, 3. desember 2009, og einnig mál
Björgunar ehf. gegn íslenska ríkinu, mál nr. 182/2007, 27. september 2007).
• Íslenska ríkið er eigandi allra auðlinda á, í eða undir hafsbotninum utan netlaga
og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands nær samkvæmt lögum,
alþjóðasamningum eða samningum við einstök ríki, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr.
73/1990, um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins. Íslenska
ríkið er eigandi kolvetnis (þ.e. jarðolíu, jarðgass og annars kolvetnis í jarðlögum
undir hafsbotni) utan netlaga, sbr. 3. gr., sbr. 1. gr. laga nr. 13/2001 um leit,
rannsóknir og vinnslu kolvetnis.
• Samkvæmt 2. gr. vatnalaga, nr. 15/1923 með síðari breytingum, fylgir
landareign hverri, þ.m.t. þjóðlendu, réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni,
straumvatni eða stöðuvatni, sem á henni er á þann hátt sem lögin heimila.
Kveðið er ítarlega á um hvað felist í tilteknum heimildum fasteignareiganda að
vatni en ekki „eignarrétt á vatni“, svo sem ráð var fyrir gert í vatnalögum nr.
20/2006. Ákvæðið tók aldrei gildi og lögin voru felld úr gildi í heild sinni með
lögum nr. 132/2011. Svo sem rakið er í frumvarpi til þeirra laga höfðu verið uppi
deilur um það hvort vatn væri að fullu í einkaeign á fasteignum. Annars vegar
var því haldið fram að einkaréttarleg sjónarmið væru að styrkjast í því sambandi
en hins vegar að dregið hefði úr slíkum áherslum og þess í stað væri
almannaréttur að styrkjast sem og það sjónarmið að litið væri á vatn sem
mannréttindi sem væri sameign.
• Jafnframt kemur fram í athugasemdum við frumvarpið að sjálfbær nýting vatns
með almannahagsmuni að leiðarljósi sé markmið allrar lagasetningar sem tengist
vatni. •
Íslenska ríkið er eigandi lands og hvers konar landsréttinda og
hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru háð einkaeignarrétti, sbr. 2. gr. laga nr.
58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.
Hér ber einnig að nefna 3. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á
auðlindum í jörðu, þar sem áréttað er að í þjóðlendum séu auðlindir í jörðu eign
íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra. Jafnframt er
kveðið á um að eignarlandi fylgir eignarréttur að auðlindum í jörðu. Rétt er þó
að geta þess að í dómum Hæstaréttar frá 21. febrúar 2008, í málum nr. 644 og
645/2006 (jarðefni úr jarðgöngum), var þetta ákvæði auðlindalaga ekki túlkað
með jafnafdráttarlausum hætti og orðalag þess gæti gefið hugmynd um. Mörkin
eru ekki miðuð við tiltekið dýpi heldur eru þau breytileg og miðast við aðstæður

120

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
og eðlilegan nýtingarrétt landeiganda, ekki t.d. hvað honum væri tæknilega
mögulegt á hverjum tíma. Ljóst er jafnframt að inntak reglunnar kann að breytast
vegna breyttra viðhorfa um hvað felist í „venjulegri hagnýtingu“.
V. Ekki eignarnám og ekki hefðbundin eign opinberra aðila.
Í tillögu stjórnlagaráðs að 1. mgr. 34. gr. er því afdráttarlaust lýst yfir að þjóðareign taki
einungis til þeirra auðlinda í náttúru Íslands, „sem ekki eru í einkaeigu“. A f því leiðir þá
skýru ætlan að ákvæðið raski ekki þeim eignarréttindum einstaklinga og annarra einkaaðila,
eftir atvikum beinum eða óbeinum, sem þegar hafa stofnast. Tilvísun til fyrri frumvarpa um
þjóðareign á tilteknum náttúruauðlindum leiðir til sömu niðurstöðu.
Jafnframt hlýtur orðalagið „í einkaeigu“ að koma til nánari athugunar. Samkvæmt
lögfræðilegri hugtakanotkun er með því vísað til eigna einstaklinga og einkaaðila, gagnstætt
við opinbera eign. Þannig eru t.d. allar jarðir, landspildur og lóðir í eigu ríkis og
sveitarfélaga í opinberri eign. Miðað við orðalagið „ekki í einkaeigu“ þyrfti t.d. við sölu slíks
lands að undanskilja öll náttúrugæði. Hér má sem dæmi nefna jarðhita til heimilis- og
búsþarfa sem og virkjanlegt vatnsafl undir 10 MW, sbr. 1. mgr. 3. gr. a í auðlindalaga, nr.
57/1998 og 1. mgr. 16. gr. vatnalaga, nr. 15/1923. Jafnframt væri veðsetning þeirra með öllu
óheimil. Að því er varðar sveitarfélög virðist jafnframt ljóst að í ákvæðinu myndi felast
eignarnám.
A f frumvarpi stjórnlagaráðs verður ekki ráðið að ætlunin hafi verið að gera allar eignir
ríkis og sveitarfélaga að þjóðareignum. Hér er því lagt til að orðalaginu „í einkaeigu“ verði
breytt í „háðar einkaeignarrétti“. Hugtakið einkaeignarréttur nær bæði til einkaeigu sem og
hefðbundinnar opinberrar eignar, t.d. á ríkisjörð. Í því sambandi ber að taka fram að svo
sem áður var rakið eru þess dæmi að ríkið fari samkvæmt lögum með sérstakt form
eignarréttar, til hliðar við hefðbundinn einkaeignarrétt að ríkiseignum.
Með sama hætti er ljóst að eignarréttindi, vernduð af stjórnarskrá, geta verið hvort heldur
er bein eða óbein. Í hinu síðarnefnda felst að réttindin eru aðeins hlutdeild í víðtækari rétti
eigandans og beiting þeirra fari fram í skjóli hins víðtækari réttar, beina eignarréttarins. Á
hinn bóginn hafa hin óbeinu eignarréttindi ein og sér öll einkenni beins eignarréttar, þ.e. á
því afmarkaða sviði sem þau ná til. Þannig má segja að handhafi óbeinna eignarréttinda, t.d.
tímabundins nýtingarsamnings, eigi beinan eignarrétt að þeim takmörkuðu (óbeinu)
eignarréttindum sem í samningnum felst. Frumvarpi stjórnlagaráðs er hvorki ætlað að raska
beinum né óbeinum eignarréttindum, sbr. framangreint. Þannig er t.d. ekki haggað við
eignar- og afnotaréttindum þeirra sem hagnýta jarðir og ýmis fasteignartengd réttindi eða
hugsanlegum þegar stofnuðum takmörkuðum réttindum þeirra sem stunda fiskveiðar á
grundvelli aflaheimildar. Hins vegar eru tekin af öll tvímæli um að takmörkuð réttindi tengd
nýtingarheimildum sem þegar eru fyrir hendi muni ekki leiða til beins eignarréttar.
Orðalagið „Til auðlinda í þjóðareign teljast ... uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda,
jarðhita- og námaréttinda“ í 2. mgr. 34. gr. í frumvarpi stjórnlagaráðs vekur aftur á móti vafa
í þessu efni. Hér er því lagt til að gerðar verði á því þrjár meginbreytingar:
Í fyrsta lagi er bætt inn orðalaginu „sem ekki eru háð einkaeignarrétti“. Með því móti er
skýrt kveðið á um að auðlindir og óbein (takmörkuð) réttindi sem þeim tengjast eru því
aðeins í þjóðareign að einkaeignarréttur sé ekki fyrir hendi.
Í öðru lagi er orðalaginu „uppsprettur ... virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda“
breytt í „vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum“. Samkvæmt auðlindalögum, nr.
57/1998, fylgir hverri landareign, þ. á m. þjóðlendum, hins vegar eignarréttur að auðlindum í
jörðu, þ. á m. jarðhita og jarðefnum. Enda þótt réttur til nýtingar tiltekins vatnsafls,
jarðhitasvæðis eða jarðefna í þjóðlendu kunni að vera háður óbeinum eignarréttindum
annarra en íslenska ríkisins er ljóst að íslenska ríkið er eitt eigandi þjóðlendna, að teknu tilliti
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til þeirrar sérstöðu meðal eigna ríkisins sem lög nr. 58/1998 kveða á um. Hins vegar er
líklegt að skerðing á slíkum réttindum í eignarlöndum myndi fela í sér eignarnám og
bótaskyldu ríkisins, enda hefur nýtingu af þessu tagi augljóslega lengi verið þar víða að
finna. Ætlun stjórnlagaráðs er hins vegar ekki að raska fyrirliggjandi eignarréttindum, svo
sem áður var rakið. Hér er gert ráð fyrir því að með vatnsafl, jarðhita og jarðefni í
eignarlandi ríkis og sveitarfélaga fari með sama hætti og um annað eignarland, sbr. það sem
að framan greinir um breytingu á orðalaginu „í einkaeigu“.
Í þriðja lagi er orðalaginu „uppsprettur vatns-“ breytt í skýra yfirlýsingu um þjóðareign á
vatni, án þess að með því sé raskað fyrirliggjandi vatnsréttindum. Samkvæmt vatnalögum,
nr. 15/1923, fylgir hverri landareign, þ.m.t. þjóðlendu, einungis réttur til tiltekinna umráða
og hagnýtingar á vatni, þ.m.t. virkjunarréttindi. Um eignarrétt að vatni hefur hins vegar verið
deilt hér á landi. Skilja verður ákvæði frumvarpsins sem framlag og niðurstöðu
stjórnlagaráðs í því efni. Í henni felst ekki röskun á þeim vatnsréttindum einstaklinga og
lögaðila sem varin eru af stjórnarskrá.
Loks er til þess að líta að ekkert bendir til þess að stjórnlagaráð hafi ætlað að raska
lögbundnum rétti landeigenda til netlaga sinna. Hér er því lagt til að á eftir orðalaginu „Til
auðlinda í þjóðareign teljast ... og aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar
lögsögu“ bætist við orðin „utan netlaga“. Í því felst ekki takmörkun á almennri heimild
löggjafans til að takmarka rétt landeiganda til nýtingar í netlögum, svo sem til fiskveiða.
V. Athugasem dir við einstaka m álsgreinar.
Um 1. mgr.
Tillaga stjórnlagaráðs að ákvæðinu var svohljóðandi: „Auðlindir í náttúru Íslands, sem
ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið
auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær
eða veðsetja.“ Hér að framan hefur þegar verið fjallað um skýringu hugtakanna
náttúruauðlind og þjóðareign og vísast þangað. Jafnframt hefur verið gerð grein fyrir tillögu
um breytingu á orðalaginu „í einkaeigu“, nánar tiltekið þannig að þar komi í staðinn „háðar
einkaeignarrétti“. Þessu til viðbótar er lagt til að „auðlindirnar“ í 2. málsl. 1. mgr. verði
„þær“, þar sem með því verði skýrara að byggt er á umfjöllun í 1. málsl.
Varðandi veðsetningarbann 2. málsl. 1. mgr. segir í athugasemdum stjórnlagaráðs að
efnislega sé mælt fyrir um að auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, megi aldrei veðsetja
„beint eða óbeint“. Ekki er að fullu ljóst til hvers „óbein veðsetning“ vísar en ástæða er til að
ætla að með slíkri skýringu væri komið í veg fyrir veðsetningu ákveðinna nýtingarréttinda,
t.d. aflaheimilda, enda þótt þau séu skráð á tiltekið fjárverðmæti, t.d. fiskiskip. A f því myndi
leiða umfangsmiklar breytingar á gildandi rétti, án þess þó að fyrir liggi nokkurt mat á
áhrifum þess. Einnig er ljóst að stjórnlagaráð ákvað að fella orðalagið „beint eða óbeint“ út
úr ákvæðinu sjálfu, enda þótt það hafi haldist inni í skýringartexta.
Samkvæmt 4. mgr. 3. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð er óheimilt „að veðsetja
réttindi til nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð eru opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti
og stjórnvöld úthluti lögum samkvæmt, t.d. aflahlutdeild fiskiskips og greiðslumark
bújarðar. Hafi fjárverðmæti það, sem réttindin eru skráð á, verið veðsett er eiganda þess
óheimilt að skilja réttindin frá fjárverðmætinu nema með þinglýstu samþykki þeirra sem
veðréttindi eiga í viðkomandi fjárverðmæti.“ Samkvæmt þessu eru lagðar skorður við
sjálfstæðri veðsetningu ákveðinna nýtingarréttinda, t.d. aflaheimilda, sem slíkra en ef þau
eru skráð á tiltekið fjárverðmæti þá er heimilt að veðsetja það.
Í athugasemdum sem fylgdu framangreindri 3. gr. í frumvarpi til laga um samningsveð
(121. löggjafarþingi 1996, þskj. 350 - 234. mál), kemur fram að í ákvæðinu sé fjallað um
„þau tilvik þegar veðsett eru fjárverðmæti sem á eru skráð réttindi til nýtingar í
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atvinnurekstri og stjórnvöld úthluta lögum samkvæmt og halda skrár um. Sem dæmi slíkra
réttinda má nefna aflahlutdeild sem úthlutað er á skip, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 38/1990,
um stjórn fiskveiða, og greiðslumark sem úthlutað er á lögbýli samkvæmt ákvæðum
reglugerða sem stoð eiga í lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á
búvörum.“ Fram kemur að hvað aflahlutdeild fiskiskipa varði sé með ákvæðinu „sérstaklega
verið að undirstrika og leggja áherslu á það viðhorf löggjafans, sem fram kemur í 1. gr. laga
nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða [nú 1. gr. laga nr. 116/2006], að nytjastofnar á
Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar og að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt
þeim lögum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir
veiðiheimildum. Hér er því fyrst og fremst um takmarkaðan og tímabundinn nýtingarrétt að
ræða.“ Jafnframt segir svo um þetta efni: „Þá er og rétt að leggja áherslu á það að sá sem
tekur veðrétt í veiðiskipi eða bújörð tekur með sama hætti og eigandi skipsins eða
bújarðarinnar þá áhættu að hin úthlutuðu nýtingarréttindi verði skert vegna almennra
ráðstafana ríkisvaldsins eða þau jafnvel afnumin á gildistíma veðsamnings. Ákvæði 4. mgr.
3. gr. er ekki ætlað að hefta svigrúm löggjafans til slíkra almennra ráðstafana þannig að leitt
geti af sér bótaskyldu ríkissjóðs, hvorki gagnvart eigendum veiðiskipa og bújarða né heldur
þeim sem öðlast hafa takmörkuð réttindi yfir slíkum verðmætum.“
Gildandi ákvæði laga um samningsveð, nr. 75/1997, eru þannig ekki í ósamræmi við
veðsetningarbann í 34. gr. frumvarpi stjórnlagaráðs, enda hefur skýringartexti ráðsins svo
sem að framan greinir ekki úrslitaáhrif í því sambandi.
Um 2. mgr.
Í 2. mgr. er að finna nánari lýsingu á efni 1. mgr., með því að talin eru upp dæmi um
helstu tegundir auðlinda í þjóðareigu, þ.e. nytjastofnar í hafinu, aðrar auðlindir hafs og
hafsbotns innan íslenskrar lögsögu, utan netlaga, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki
eru háð einkaeignarrétti, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum. Hið sama á við
um réttindi sem slíkum auðlindum tengjast, þau teljast einnig til þjóðareignar.
Upptalningunni er ekki ætlað að vera tæmandi, sbr. það sem að framan greinir um hugtökin
náttúruauðlind og þjóðareign. Inn í ákvæðið 2. mgr. hefur verið bætt tilvísun til 1. mgr,
þannig að samhengi 1. og 2. mgr. sé skýrt.
Hér að framan hefur þegar verið fjallað um skýringu hugtaksins náttúrugæði og vísast
þangað. Þær breytingar leiddu til þess að hugtakið færðist aftar í setningunni en tillaga
stjórnlagaráðs gerir ráð fyrir. Þá hefur einnig verið gerð grein fyrir tillögum um að á eftir
orðalaginu „innan íslenskrar lögsögu“ komi viðbótin „utan netlaga“ og orðalaginu
„uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda.“ verði breytt nokkuð.
Markmið þeirra breytinga er tvíþætt. Í fyrsta lagi er kveðið skýrt á um að ekki sé raskað við
þeim einkaeignarrétti að auðlindum sem þegar hefur stofnast, hvort heldur það eru bein eða
óbein eignarréttindi. Þetta er gert með því að bæta inn orðalaginu „og önnur þau náttúrugæði
sem ekki eru háð einkaeignarrétti“. Jafnframt er upptalning á þjóðareign ýmissa
landsréttinda, þ.e. vatnsafli (virkjunarréttindum) og jarðefnum (námaréttindum) sem og
jarðhita bundin við þjóðlendur og með því skýrt að um eignarlönd gegnir öðru máli. Í öðru
lagi er kveðið skýrt á um þjóðareign á vatni, í stað orðalagsins „uppsprettur vatns- og
virkjunarréttinda“. Þess ber að geta hér að virkjunarréttindi eru ein tegund vatnsréttinda.
Hér er jafnframt lagt til að setningin „Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum
undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar“ í frumvarpi stjórnlagaráðs verði felld út. Að því er
varðar auðlindir undir yfirborði jarðar í þjóðlendum (sbr. vísan til almenninga í skýringum
stjórnlagaráðs) er hún óþörf, enda þjóðareign að því leyti ótvíræð samkvæmt ákvæðinu.
Eignarréttur að auðlindum undir yfirborði jarðar í eignarlöndum (sbr. einkajarðir í
skýringum stjórnlagaráðs) tilheyrir eiganda þess samkvæmt auðlindalögum, nr. 57/1998, en
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um túlkun ákvæðisins var áður fjallað. Sérstakt ákvæði um mögulega þjóðareign á slíkum
auðlindum, undir ótilgreindri dýpt, mætti skilja þannig að verið sé að draga úr núgildandi
eignarréttarvernd, en sem fyrr segir er skýrt af skýringum stjórnlagaráðs að slíkt er ekki
markmið tillagnanna. Hér er því lagt til að setningin verði felld niður og þess í stað segi svo:
„Í eignarlöndum takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega
hagnýtingu fasteignar.“ Í því felst ekki breyting á ríkjandi réttarástandi, sbr. dóma
Hæstaréttar frá 21. febrúar 2008, í málum nr. 644 og 645/2006 (jarðefni úr jarðgöngum) sem
áður hafa verið nefndir heldur árétting á meginreglum sem átt hafa tryggan sess í íslenskum
rétti.
Um 3. mgr.
Í 3. mgr. er kveðið á um að við nýtingu auðlindanna skuli hafa sjálfbæra þróun og
almannahag að leiðarljósi. Ákvæði 3. mgr. er stefnumarkandi og á sérstaklega við um
auðlindir í þjóðareign en almenna ákvæðið um nýtingu náttúrugæða, þ.m.t. náttúruauðlinda,
á sjálfbæran hátt er að finna í 3. mgr. 33. gr. frumvarpsins.
Með sjálfbærri þróun er vísað til til hugtaksins eins og það er skilgreint í
Brundtlandskýrslunni svokölluðu (1987) og meginreglna sjálfbærrar þróunar. Meðal
hugtaksskilyrða sjálfbærrar þróunar er að tryggja að jafnræði ríki innan hverrar kynslóðar og
milli kynslóða m.t.t. umhverfis og náttúruauðlinda. Að öðru leyti er vísað til umfjöllunar um
sjálfbæra þróun í athugasemdum sem fylgja 3. mgr. 33. gr. frumvarpsins og helstu
meginreglunnar umhverfisréttar, sjá athugasemdir við 35. gr. Meginreglurnar sem þar er
fjallað um eru meðal þeirra meginreglna sem miða að því að koma sjálfbærri þróun til
framkvæmdar. Til þess að nýting náttúruauðlinda verði raunverulega sjálfbær og í þágu
núlifandi og komandi kynslóða er nauðsynlegt að almenni löggjafinn útfæri nánar réttindi og
skyldur í almennum lögum í samræmi við þá stefnumörkun sem felst í 3. mgr.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo:
„Með almannahag er vísað til þess að þjóðin á auðlindirnar og gerir sem eigandi
þeirra tilkall til arðsins af þeim í samræmi við 1. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg
og stjórnmálaleg réttindi frá 1966, sem Íslendingar hafa undirritað og fullgilt.“
Um 4. mgr.
Í 4. mgr. 34. gr. er fjallað um vernd náttúruauðlinda og ábyrgð í því sambandi,
takmörkuð almannagæði, gjald fyrir afnot og hagnýtingu, hóflegan tíma slíkra leyfa og
jafnræði við veitingu þeirra. Loks er efni 1. mgr. ákvæðisins áréttað.
Krafan um sjálfbæra þróun og virðingu fyrir almannahag samkvæmt 3. mgr. kallar á
vernd auðlindanna, svo sem það er orðað í skýringum stjórnlagaráðs. Eðli máls samkvæmt
skiptir máli í þessu sambandi hvort auðlind er endurnýjanleg eða óendurnýjanleg, þ.e. hvort
nýting hennar mun óhjákvæmilega leiða til þess að hún gangi til þurrðar. Ábyrgðin hvílir
ekki einvörðungu á stjórnvöldum því sem þeir sem nýta auðlindirnar bera einnig
samfélagslega ábyrgð. Í þessu felst m.a. að viðeigandi stjórnvöldum ber að tryggja að farið
sé að ákvæðum almennra laga sem lúta að vernd náttúruauðlinda og þeim sem nýta þær ber
að sýna ákveðið samfélagslegt frumkvæði við alla auðlindanýtingu, í samræmi við sjálfbæra
þróun.
Í 2. málsl. 4. mgr. er heimildarákvæði þess efnis að stjórnvöld geti 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. Samkvæmt þessu ber almenna löggjafanum að
skilgreina með lögum hvaða náttúruauðlindir eða takmörkuð almannagæði heimilt er að nýta
á grundvelli tiltekinna afnota- eða hagnýtingarleyfa. Þar að auki þarf löggjafinn að tryggja
að fyrir hendi sé fullnægjandi lagaumhverfi svo mögulegt sé að taka gjald fyrir afnotin eða
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hagnýtinguna og að þau verði einvörðungu heimil til tiltekins tíma. Hér er öðrum þræði
verið að vísa til nytjagreiðslureglu (á ensku: users pay principle), sem er afbrigði af
greiðslureglu, og einnig þeirrar grunnhugsunar sem felst í sjálfbærri þróun, þ.e. að ákveðið
jafnræði ríki innan kynslóðar.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að dæmi um „önnur takmörkuð almannagæði“
eru innflutningskvóti, losunarkvóti og útvarpsrásir.
Um skýringu orðalagsins „gegn fullu gjaldi“ segir svo í skýringum stjórnlagaráðs:
Með „fullu“ gjaldi er átt við markaðsverð, þ.e. hæsta gjald sem nokkur er fús að
greiða t.d. á markaði eða uppboði eða í samningum við ríkið sem umboðsmann rétts
eiganda, þjóðarinnar. Til álita kom að segja heldur „gegn sanngjörnu gjaldi“ en það
orðalag þótti ekki eiga við þar eð í því getur þótt felast fyrirheit um frávik eða afslátt
frá fullu gjaldi. Með svipuðum rökum var ekki heldur fallist á orðalagið „gegn
hóflegu gjaldi“ eða „gegn gjaldi“. Til hliðsjónar var haft orðalag í
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar sem stendur óbreytt í frumvarpi Stjórnlagaráðs
Engan má skylda til að láta a f hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þ a rf til
þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.
Með fullu verði er samkvæmt skýringum við ákvæðið [72. gr. núgildandi
stjórnarskrár] átt við verðgildi eignarinnar fyrir eigandann, þ.e. markaðsverð hennar,
á þeim tíma sem eignarnám fór fram
Framangreindur skýringartexti stjórnlagaráðs miðar við fiskveiðiheimildir en fjallar ekki
almennt um möguleika á gjaldtöku fyrir nýtingu annarra þeirra auðlinda sem lýstar eru
þjóðareign samkvæmt frumvarpinu. Þar sem annað kemur ekki fram í skýringum
stjórnlagaráðs verður að gera ráð fyrir því að sama regla gildi um þær.
Að því er varðar vísan til eignarnáms í skýringu stjórnlagaráðs ber þess að geta að þar er
sá eðlismunur á að í þeim tilvikum eru greiddar bætur fyrir missi eignar, en ekki gjald vegna
nýtingar hennar eða hlutdeild í arði þar af.
Um orðalagið „til tiltekins hóflegs tíma í senn“ í 2. málsl. 4. mgr. 34. gr. segir í
skýringum stjórnlagaráðs að þar sé átt við að leyfi til afnota eða hagnýtingar megi ekki veita
til mjög langs tíma í senn. Í þessu felist að Alþingi meti hverju sinni hvað teljist vera
hóflegur leyfistími.
A f framangreindu leiðir af endurskoða þyrfti lagaumhverfi ýmissa auðlinda og gæta þess
að það fari ekki gegn 1. og 4. mgr. Hér má nefna lagaumgjörð virkjunarleyfa, þar sem í
gildandi raforkulögum nr. 65/2003 er ekki sérstaklega tekið fram að gefa skuli út
virkjunarleyfi til tiltekins tíma, enda þótt heimilt sé að skilyrða slík leyfi, sjá nánar 6. gr.
Loks er ljóst að bann 1. mgr. 34. gr. um bann við framsali til „varanlegra afnota“ og
skilyrði 4. mgr. ákvæðisins um „tiltekinn hóflegan tíma“ ber ekki að skýra svo að þar með sé
komið í veg fyrir að vinnsluaðili, sem starfar í skjóli opinbers leyfis, fái varanleg umráð yfir
þeim afrakstri eða afurð af náttúruauðlind sem leyfið kveður á um og leiðir af eðli
viðkomandi auðlindar. Hér má nefna 3. gr. laga nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og vinnslu
kolvetnis. Samkvæmt því er íslenska ríkið eigandi kolvetnis (utan netlaga) en er heimilt að
semja við handhafa vinnsluleyfis um að hann verði eigandi þess kolvetnis sem hann
framleiðir.
Í upphafi 3. málsl. 4. mgr. er vísað til þess að afnota- eða hagnýtingarleyfi skuli veita á
jafnræðisgrundvelli. Samkvæmt því ber að tryggja að úthlutun leyfa til afnota eða
hagnýtingar auðlinda standist jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, þannig að allir þegnar
landsins fái notið jafnræðis við úthlutun þeirra sameiginlegu gæða sem Ísland hefur yfir að
ráða.
Þetta er m.a. í samræmi við dóm Hæstaréttar í máli Valdimars Jóhannessonar gegn
íslenska ríkinu, mál nr. 145/1998, 3. desember 1998, og sjónarmið sem koma fram í áliti
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mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 24. október 2007 í máli Erlings Sveins
Haraldssonar og Arnars Snævars Sveinssonar gegn íslenska ríkinu. Þartöldu tólf
nefndarmenn af átján að lögin um stjórn fiskveiða brytu í bága við 26. gr. Alþjóðasamnings
um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi um bann við mismunun.
Í skýringum stjórnlagaráðs er
svohljóðandi reifun á rökstuðningi meirihluta
mannréttindanefndarinnar:
Nefndin vitnar til 1. greinar laganna um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, er segir:
„Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar.“ Síðan segir
meirihlutinn, að sú mismunun, sem gerð hafi verið í upphafi kvótakerfisins við
úthlutun veiðiheimilda og byggð var á veiðireynslu tímabilsins 1. nóvember 1980 til
31. október 1983, kunni að hafa verið sanngjörn og málefnaleg sem tímabundin
ráðstöfun. En með setningu laganna um fiskveiðistjórnun nr. 38/1990 hafi ráðstöfun
þessi ekki aðeins orðið varanleg, heldur breytt hinum upprunalegu réttindum til þess
að nýta opinbera eign í nýtingu einstaklingsbundinnar eignar. Þeir sem upphaflega
hafi fengið úthlutað veiðiheimildum og nýttu þær eigi, hafi getað selt þær eða leigt á
markaðsverði í stað þess að skila þeim aftur til ríkisins til úthlutunar til nýrra
veiðiréttarhafa í samræmi við sanngjarna og réttláta mælikvarða. Íslenska ríkið hafi
ekki sýnt fram á, að þessi úthlutunarmáti á veiðiréttarheimildum fullnægi þeim
kröfum, er gera verði um sanngirni.
Mannréttindanefndin taldi sig ekki þurfa að fjalla um það sérstaklega, hvort úthlutun
kvóta á takmörkuðum auðlindum samræmdist Sáttmálanum almennt, en í þessu
sérstaka kærumáli, þar sem veiðiheimildunum væri úthlutað varanlega til hinna
upphaflegu veiðiréttarhafa, andstætt hagsmunum kærendanna, væri ekki unnt að
telja, að slíkt kerfi væri byggt á sanngjörnum grundvelli. A f þessum sökum ályktaði
meirihluti mannréttindanefndarinnar, að brotið væri gegn jafnréttisákvæði 26. gr.
Alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.“
Auk framangreindrar tilvísunar til jafnræðisreglu stjórnarskrár kveður lokamálsliður 4.
mgr. 34. gr. á um að leyfi til nýtingar leiði aldrei til eignar eða óafturkallanlegs forræðis yfir
auðlind í þjóðareign eða öðrum takmörkuðum almannagæðum. Í því felst fyrirvari um og
árétting á meginreglu 1. mgr. ákvæðisins. Lagt er til að orðalagi 4. mgr. verði breytt lítillega
frá tillögu stjórnlagaráðs þannig að í stað „eignarréttar“ komi „eignar“. Jafnframt er hér gert
ráð fyrir að felld verði út orðin „yfir auðlindunum“ í lok ákvæðisins samkvæmt tillögu
stjórnlagaráðs, enda eiga önnur takmörkuð almannagæði einnig undir það. Með sama hætti
er orðalaginu „auðlinda eða annarra takmarkaðra almannagæða“ breytt í „auðlinda sem og
annarra takmarkaðra almannagæða“.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að tilgangurinn sé að tryggja stjórnskipulega
stöðu þess ákvæðis laga um stjórn fiskveiða sem kveður á um að úthlutun veiðiheimilda
myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Með
því sé girt fyrir „hættuna á að hún verði numin brott úr lögum.“ Hér má einnig nefna
samhljóða fyrirvara í 2. gr. laga nr. 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands.
Sama máli gegnir um aðrar náttúruauðlindir í þjóðareign. Hlutverk fyrirvarans er þannig
m.a. að tryggja að löggjafinn geti ekki með almennum lögum farið á svig við þá meginreglu
sem felst í 1. mgr.
Um 35. gr.
Ákvæði 35. gr. er nýmæli í stjórnarskrá og fyrst og fremst stefnumarkandi. Ákvæðið
tengist ákvæðum 33. og 34. gr. frumvarpsins. Það lýtur að nokkrum grundvallaratriðum
umhverfis- og náttúruauðlindaréttar sem hinn almenni löggjafi þarf að kveða nánar á um og
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útskýra. Þessi atriði eru hluti af því að tryggja hagsmuni núlifandi og komandi kynslóða í
samræmi við megininntak sjálfbærrar þróunar og endurspegla jafnframt alþjóðlegar
skuldbindingar á sviði umhverfis- og náttúruauðlindarréttar. Þar á meðal eru ákvæði
samnings um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að
réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum (Árósasamningur), sem Ísland er aðli að.
Efnisatriði ákvæðisins endurspegla einnig þá þróun sem hefur orðið á túlkun tiltekinna
ákvæða Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) eins og komið verður að. Samkvæmt þessu er í
1. mgr. fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda; í 2. mgr. um þátttökuréttindi og
úrskurðaraðila, og í 3. mgr. meginreglur umhverfisréttar. Eðli málsins samkvæmt þarf að
útfæra öll fyrrgreind atriði í almennum lögum og skilgreina nánar réttindi og skyldur. Það
hefur þó nú þegar verið gert að ákveðnu marki í íslenskri löggjöf, sjá m.a. ákvæði laga um
upplýsingarétt um umhverfismál, nr. 23/2006, um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000, um
umhverfismat áætlana, nr. 105/2006, og um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, nr.
130/2011.
Almennt er viðurkennt að aðgangur að upplýsingum og upplýsingamiðlun á sviði
umhverfismála sé grundvallarforsenda sem þjóni þeim tilgangi að treysta umhverfisvitund
almennings og möguleika á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi
og náttúruauðlindir.
Í samræmi við fyrrgreind sjónarmið er í 1. málsl. 1. mgr. lögð sú almenna skylda á
stjórnvöld að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru. Ákvæðið endurspeglar þá
grunnhugsun sem kemur fram í 5. gr. Árósasamningsins. Þar er fjallað um
upplýsingamiðlun, þ.m.t. um skyldu stjórnvalda til þess að safna kerfisbundið upplýsingum,
og miðlun þeirra til almennings, m.a. ef hættuástand skapast. Sambærilegt ákvæði er að
finna í 1. mgr. 10. gr. laga um upplýsingarétt um umhverfismál, nr. 23/2006. Þar segir að
stjórnvöldum beri að vinna að því að gera upplýsingar um umhverfismál aðgengilegar
almenningi. Jafnframt er það hluti af málsmeðferð mats á umhverfisáhrifum að upplýsa
almenning og auðvelda aðgengi að gögnum, þ.m.t. matsskýrslum. Um almennan aðgang að
upplýsingum, þ.m.t. upplýsingum um umhverfismál, er hins vegar fjallað í 15. gr.
frumvarpsins.
Í 2. málsl. 1. mgr. er að finna sérstaka útfærslu á upplýsingaskyldunni, þar sem bæði
stjórnvöld og aðrir, eins og við getur átt, bera ábyrgð á því að upplýsa almenning um
aðsteðjandi náttúruvá. Umhverfismengun er þar nefnd í dæmaskyni. Þó verður að hafa í
huga að hugtakið umhverfismengun hefur verið skilgreint nokkuð rúmt í lögum, sjá t.d.
skilgreiningu 5. mgr. 3. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, en gera
verður greinarmun á annars vegar almennri skilgreiningu á mengun og hins vegar því hvort
einstaklingar eða lögaðilar hafi farið á svig við einstök lagaákvæði, þar sem settar eru fram
tilteknar kröfur sem fara verður að svo mengun sé ekki ólögleg.
Hin almenna skilgreining laga nr. 7/1998 er samhljóða viðurkenndum alþjóðlegum
skilgreiningum. Fyrrgreindan 2. málsl. 1. mgr. verður því að setja í samhengi við alvarleika
mögulegra afleiðinga mengunar á umhverfi eða heilsu fólks eða dýra. Hún endurspeglar
einnig þá hugsun sem kemur fram í 2. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006. Mannréttindadómstóll
Evrópu (MDE) hefur með vísan til 2. og 8. gr. MSE komist að þeirri niðurstöðu að í ákveðnu
samhengi beri stjórnvöldum að aðhafast svo tilteknar upplýsingar séu fyrirliggjandi. Þetta
sjónarmið á einkum við ef um er að ræða sérstaklega hættulega starfsemi, starfsemi sem
getur haft mikil áhrif á umhverfi eða heilsu manna og dýra, og náttúruvá sem ekki er af
mannavöldum (sjá í þessu sambandi t.d. Guerra og fl. gegn Ítalíu (1998), og Budayeva og fl.
gegn Rússlandi (2008).
Samkvæmt 2. mgr. skal með lögum tryggja almenningi aðgang að undirbúningi
ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru og heimild til að leita til hlutlausra
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úrskurðaraðila. Hér eru áréttuð tvö mikilvæg atriði sem eru m.a. hluti af skuldbindingum
samkvæmt Árósasamningnum og falla undir form- eða málsmeðferðarreglur, sjá einkum 6.
og 9. gr. samningsins. Það er almenna löggjafans á ákvarða umfang þessara réttinda.
Rétt er að hafa í huga að ákvæði Árósasamningsins eiga fyrst og fremst við um
staðbundna starfsemi sem háð er sérstökum starfs- og/eða framkvæmdaleyfum. Ákvæði hans
fela ekki í sér sjálfstæðan rétt til að krefjast þess að umhverfi og náttúruauðlindir séu af
tilteknum gæðum, enda er ekkert efnisákvæði í samningnum sem styður slíka niðurstöðu.
Fyrrgreindar meginreglur, þ.m.t. réttur til að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif
hafa á umhverfi og náttúruauðlindir sem og raunveruleg úrræði til þess að fá slíkar
ákvarðanir endurskoðaðar af hlutlausum úrskurðaraðila, eru hins vegar mikilvægar. Þeim er
m.a. ætlað að stuðla að því að almenningur geti notið almennra og viðurkenndra
mannréttinda, þ.m.t. réttinda sem tryggð eru með ákvæðum MSE.
Fyrrgreindar málsmeðferðarreglur eru einnig taldar stuðla að aukinni umhverfisvitund,
vandaðri málsmeðferð, auknu réttmæti þeirra ákvarðana sem teknar eru sem og sjálfbærri
þróun.
Möguleikar almennings til þess að taka þátt í undirbúningi tiltekinna ákvarðana sem áhrif
hafa á umhverfi og náttúru eru nú að miklu leyti tryggðir í almennri löggjöf, sbr. einkum
ákvæði skipulagslaga, nr. 123/2010, hvað varðar undirbúning skipulagsákvarðana, ákvæði
laga nr. 106/2000, hvað varðar mat á umhverfisáhrifum og undirbúning tiltekinna
leyfisveitinga í samræmi við viðeigandi sérlög, og loks ákvæði laga um umhverfismat
áætlana, nr. 105/2006.
Í 2. mgr. 35. gr. er kveðið á um almenningi skuli heimilt að leita til hlutlausra
úrskurðaraðila. Um þetta er einnig fjallað um í Árósasamningum, sbr. 2. mgr. 9. gr.
Meginreglur íslensks réttarfars leiða til þess að samþykkja þarf sérstök lagaákvæði til þess
að veita öðrum en þeim sem eiga einstaklingsbundinna hagsmuna að gæta rétt til þess að
kæra ákvarðanir stjórnvalda til æðra stjórnvalds eða tiltekinna úrskurðarnefnda, sem og
skjóta þeim til dómstóla, eftir atvikum.
Nú þegar hefur löggjöf verið breytt á þann veg að umhverfisverndar-, útivistar- og
hagsmunasamtök með minnst 30 félaga eiga kærurétt í ákveðnum tilvikum án þess að sýna
fram á lögvarða hagsmuni og er þetta í samræmi við ákvæði laga nr. 130/2011 um
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.
Í skjóli núgildandi 60. gr. stjórnarskrár (sjá nánar 2. mgr. 100. gr. frumvarps þessa) skera
dómendur úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Það er meginregla íslensks
réttar að stjórnvaldsákvarðanir, sem ekki eru skýrlega undan þeirri dómsögu teknar, sæti þar
úrlausn.
Loks er þess að geta að MDE hefur lagt á það áherslu að undirbúningur ákvarðana sem
áhrif hafa á umhverfi, náttúru og heilsu sé vandaður. Meðal annars hefur dómstóllinn túlkað
tiltekin ákvæði MSE, einkum 8. gr., á þann hátt að þar verði stjórnvöld að taka mið af
hagsmunum einstaklinga, sem geta orðið fyrir áhrifum vegna framkvæmdar ákvarðana sem
áhrif hafa á umhverfi (sjá m.a. Hatton o.fl. gegn Bretlandi (2003).
Í 3. mgr. er vísað til þess að stjórnvöld skulu byggja á meginreglum umhverfisréttar við
töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi. Óumdeilt er að aðall umhverfis- og
náttúruauðlindaréttar eru ákveðnar meginreglur sem endurspegla markmið og áherslur og
eru liður í því að ná og viðhalda sjálfbærri þróun, þ.m.t. að tryggja jafnræði innan kynslóða
og á milli kynslóða.
Svo sem fram kemur í skýringum stjórnlagaráðs eru eftirfarandi atriði á meðal
meginreglna umhverfisréttar:
Varúðarregla. Þegar hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum áhrifum á umhverfi og
náttúruauðlindir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta
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kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem geta komið í veg fyrir áhrifin eða dregið úr
þeim.
Greiðsluregla. Í því skyni að tekið sé tillit til umhverfiskostnaðar skal beita
hagrænum stjórntækjum í samræmi við meginregluna um að sá sem mengar beri að
jafnaði þann kostnað sem hlýst af því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum
vegna mengunar.
Samþætting. Samþætta skal sjónarmið um umhverfisvernd við önnur sjónarmið
þegar undirbúnar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi.
Fyrirbyggjandi aðgerðir. Þegar teknar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi skal
eins og mögulegt er draga úr þeim, minnka þau eða koma í veg fyrir þau og að
umhverfi skerðist að magni eða gæðum.
Lausn umhverfisvandamála við upptök. Umhverfisvandamál skal eins og kostur er
leysa þar sem þau eiga upptök sín.
Einnig ber hér að nefna nytjagreiðslureglu, sem er ákveðin útfærsla á greiðslureglu, og
mælir fyrir um að notandi náttúruaðlinda greiði fyrir notkunina.
Fyrrgreindar fimm meginreglur eiga sér uppruna í alþjóðlegum skuldbindingum, þ.m.t.
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem hefur lagagildi hér á landi, og yfirlýsingum,
þ.m.t. Ríóyfirlýsingunni, og hafa að nokkru leyti verið útfærðar með einum eða öðrum hætti
í íslenskri löggjöf.
Með því að ákvarðanir sem áhrif hafa á náttúru Íslands og umhverfi skuli hvíla á
meginreglum umhverfisréttar er grundvöllur umhverfis- og náttúruverndar styrktur verulega,
til hagsbóta fyrir núlifandi og komandi kynslóðir. Til þess að meginreglurnar hafi tilætluð
áhrif þarf þó að skilgreina viðeigandi réttindi og skyldur í einstökum ákvæðum almennrar
löggjafar, til þess að stjórnvöld geti löglega byggt ákvarðanir sínar á þeim. Um fyrrgreindar
fimm meginreglur er nánar vísað til þess er fram kemur í frumvarpi til laga um meginreglur
umhverfisréttar, 133. löggjafarþing 2006-2007, þskj. 842 - 566. mál
Um 36. gr.
Ákvæði þetta er nýmæli. A f skýringum stjórnlagaráðs verður ráðið að markmið þess sé
að leggja ákveðinn grunn að almennum lögum um dýrarvernd og vera stefnumarkandi á því
sviði. Um þetta segir einnig svo í skýringum stjórnlagaráðs:
„Rétt þykir að setja í stjórnarskrá ákvæði til verndunar dýra, þótt stjórnarskráin sé
skrifuð fyrir og um menn. Í stjórnarskrá, þar sem kveðið er á um umgengni manna
hver við annan og við umhverfi sitt og náttúru, þykir Stjórnlagaráði eðlilegt að
kveða einnig á um umgengni við dýr.“
Stjórnlagaráð vísar til þess að ákvæði um dýravernd sé nú þegar að finna í ýmsum
stjórnarskrám og nefnir þar sem dæmi ákvæði í 1. mgr. 74. gr. þýsku stjórnarskrárinnar,
nánar tiltekið í 20. tölulið Ráðið telur einnig að umgengni mannsins við dýr tengist siðferði
hans sjálfs, sem stjórnarskrá hljóti að láta sig varða, og að ill meðferð á dýrum sé í andstöðu
við þær meginreglur sem stjórnarskrá Íslands byggir á.
Þannig er talið siðferðilega æskilegt að tryggja mönnum rétt til að lifa í samfélagi þar
sem hægt er að treysta því að ákvæðum laga sé ætlað að koma í veg fyrir illa meðferð dýra
og vernd dýrategunda í útrýmingarhættu.
Í samræmi við orðalag ákvæðisins er því ætlað að gilda um illa meðferð á dýrum, hvort
sem þau eru villt eða ekki. Það er verkefni hins almenna löggjafa að fjalla nánar um hvað í
illri meðferð felst en, svo sem segir í skýringum stjórnlagaráðs, er ætlunin að ná yfir hvers
konar níðingsskap gagnvart dýrum.
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Ákvæði 36. gr. samrýmist vel alþjóðlegri stefnumörkun á sviði dýraverndar en er þó ekki
takmarkað af henni. Hér má nefna sem dæmi yfirlýsingu Menningarmálastofnunar
Sameinuðu þjóðanna um réttindi dýra frá 1978, áherslur Evrópusambandsins og
Evrópuráðsins og þá alþjóðasamninga sem Ísland hefur gerst aðili að og varða dýravernd.
Þar vísast m.a. til Evrópusamnings um vernd dýra í millilandaflutningum frá 1968 og
Evrópusamnings um vernd dýra í landbúnaði frá 1976.
Þá ber að nefna að nokkrir alþjóðlegir samningar á sviði umhverfisverndar sem Ísland
hefur gerst aðili að fjalla um eða leggja bann við notkun tiltekinna veiðiaðferða og -tækja
þegar villt dýr eiga í hlut. Þar búa m.a. að baki rík dýraverndarsjónarmið. Í því sambandi má
m.a. nefna ákvæði samnings um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu frá 1979
(og ákvæði Alþjóðasamnings um stjórnun hvalveiða frá 1946 .
Svo sem áður greindi er 36. gr. ætlað að gilda um illa meðferð á dýrum. Því til viðbótar
er þar fjallað um vernd dýrategunda í útrýmingarhættu. Við mat á því hvort einstakar
dýrategundir eru í útrýmingarhættu ber að byggja á niðurstöðum vísindamanna, innlendra
jafnt sem erlendra. Samkvæmt þessu ber íslenskum stjórnvöldum að taka þátt í og jafnvel
eiga frumkvæði að því að vernda dýrategundir sem eru í útrýmingarhættu, m.a. að mati
alþjóðlegra aðila. Þetta er í fullu samræmi við ýmsa alþjóðlega samninga sem Ísland er aðili
að og er ætlað að tryggja vernd dýrategunda í útrýmingarhættu. Í þessu sambandi ber að
nefna áðurgreindan samning um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu frá 1979
sem og samning um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í
útrýmingarhættu frá 1973, með breytingum frá 1979. Alþjóðasamningar þessir hafa báðir að
markmiði að vernda dýrategundir í útrýmingarhættu, enda þótt aðgerðirnar sem grípa á til
séu að nokkru leyti ólíkar.
Í hugtakinu líffræðileg fjölbreytni, sem skilgreint er í samningi um líffræðilega
fjölbreytni frá 1992 felst að samningsaðilar verða að tryggja viðunandi vernd tegunda í
útrýmingarhættu, í samræmi við gildissvið samningsins. Að öðrum kosti er ekki mögulegt að
tryggja markmiðið um líffræðilega fjölbreytni. Ísland er einnig aðili að þessum samningi.
Um III. kafla.
Í skýringum stjórnlagaráðs við III. kafla segir:
„I Inngangur.
Í þessum kafla eru teknar saman greinar er varða verkefni og störf Alþingis og
alþingismanna, kosningar til Alþingis og lýðræðislega þátttöku almennings.
Ákvæði núgildandi stjórnarskrár um skipulag og starfshætti Alþingis taka nokkrum
breytingum þótt allmörgum greinum sé breytt í litlu eða engu. Þremur
meginverkefnum Alþingis, löggjafarstarfi, þingeftirliti og fjárstjórnarvaldi, er
sérstaklega lýst í grein um hlutverk þingsins. Reglum um meðferð þingmála er
breytt[...], samanber grein um meðferð lagafrumvarpa, auk þess sem sérstakri grein
um meðferð þingsályktunartillagna og annarra þingmála er bætt við.
Eftirlitshlutverk þingsins er styrkt með margvíslegum hætti og staða
stjórnarandstöðunnar og minnihlutans á þingi efld. Í því sambandi var höfð til
hliðsjónar Skýrsla stjórnlaganefndar ásamt opinberum skýrslum, fræðiritum og
greinum um hvað megi betur fara í störfum Alþingis og hvaða þætti þurfi að styrkja.
Frávik frá Skýrslu stjórnlaganefndar eru ekki mörg. Helst er að nefna reglur um
meðferð þingmála og ákvæði um fjárstjórn ríkisins. Skilyrði til greiðslna úr
ríkissjóði án heimildar í fjárlögum eru þrengd talsvert og heimild til að veita
ríkisábyrgð á skuldbindingum einkaaðila þarf að helgast af almannahagsmunum. Þá
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er sett á fót nefnd, Lögrétta, sem er kosin af Alþingi og gefur álit um stjórnskipulegt
gildi lagafrumvarpa. Er ætlunin að hún verði eins konar lagabætir.
Ýmis ákvæði eru sameinuð og einstök efnisatriði felld brott, t.d. 23. gr. (frestun
Alþingis), 25. gr. (framlagning forseta á stjórnarfrumvörpum), 28. gr.
(bráðabirgðalög) og 32. gr. (ein málstofa). Þá er 35. gr. (starfstími Alþingis) talsvert
einfölduð og ákvæðum stjórnarskrárinnar um kosningar til Alþingis breytt töluvert.
Nánar er fjallað um þessi atriði í athugasemdum hér að neðan.
II Um stöðu Alþingis í stjórnskipun Íslands og forsaga.
Alþingi er jafnan talin valdamesta stofnun ríkisvaldsins í íslenskum
stjórnskipunarfræðum.94 Alþingi er fyrst og fremst löggjafarsamkoma en með
löggjafarvaldinu leggur þingið einnig grunn að stjórnsýslu og dómgæslu ríkisins. Í
ljósi þingræðisreglunnar situr framkvæmdarvaldið í skjóli Alþingis og er undir
eftirliti og fjárstjórnarvaldi þess. Að virtri núgildandi stjórnarskrá og
framangreindum kenningum er ljóst að Alþingi er ekki einungis ætlað að vera
aðalhandhafi löggjafarvalds heldur ber því enn fremur að ráða miklu um
meginstefnu í stjórnarframkvæmdum og hafa lykiláhrif á stjórn landsins og
samskipti þess við önnur ríki.
Á undanförnum árum hefur því verið haldið fram í ræðu og riti að Alþingi geti ekki
sinnt verkefnum sínum sem skyldi og sé í raun orðið valdalítið gagnvart
framkvæmdarvaldinu, í reynd ráði framkvæmdarvaldið ferðinni í samskiptum
valdþáttanna. Vísað hefur verið til þess að samþætting framkvæmdar- og
löggjafarvalds sé orðin óhófleg og bitni á góðri stjórn landsins með ýmsum hætti,
m.a. að þingið sinni ekki eftirlitshlutverki sínu og stjórnarflokkar séu of valdamiklir
í skjóli meirihlutavalds síns. Það endurspeglist í því að þingið sé háð ríkisstjórninni
um upplýsingar, flest lagafrumvörp komi frá Stjórnarráðinu og ákveðin tákngerving
þessa er að þingrofsheimildin sé í höndum forsætisráðherra. Þessi þróun stjórnmála
og stjórnskipunar hafi leitt til þess að þjóðþingið hafi misst stóran hluta
löggjafarvalds síns yfir til framkvæmdarvaldsins sem veiki þingið verulega. Svipuð
þróun hefur átt sér stað í öðrum þingræðisríkjum, en ekki einungis hér á landi.
Efnahagshrunið haustið 2008 var sem olía á eld þessarar umræðu. Viðbrögð
Alþingis og stjórnvalda við hruninu voru að koma á fót þriggja manna nefnd,
svokallaðri rannsóknarnefnd Alþingis, með lögum um rannsókn á aðdraganda og
orsökum falls íslensku bankanna nr. 142/2008. Í skýrslu nefndarinnar, sem kom út í
byrjun árs 2010, var fundið að ýmsum atriðum í íslenskri stjórnsýslu, m.a. óljósri
ábyrgðarkeðju á vettvangi framkvæmdarvaldsins. Þá er í skýrslunni sett fram
gagnrýni á störf og starfshætti þingsins.
Viðbrögð Alþingis við skýrslunni voru m.a. að skipa níu manna þingmannanefnd
sem ætlað var að vinna úr og bregðast við skýrslu og ábendingum
rannsóknarnefndarinnar. Meðal verkefna hennar var að skoða starfshætti Alþingis.
Nefndin skilaði umfangsmikilli skýrslu þar sem gerðar voru tillögur um endurbætur
á lögum er varða fjármálastofnanir og stjórnsýslu, en einnig um bætta starfshætti
Alþingis og breytingu á lögum og reglum þar um.
Í meginniðurstöðum og ályktunum þingmannanefndarinnar kemur eftirfarandi fram:
Meginniðurstöður þingmannanefndarinnar varðandi Alþingi eru þær að auka þurfi
sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu, leggja beri meiri áherslu á
eftirlitshlutverk þingsins og auka fagmennsku við undirbúning löggjafar.
Þingmannanefndin telur brýnt að Alþingi taki starfshætti sína til endurskoðunar,
verji og styrki sjálfstæði sitt og marki skýr skil á milli löggjafarvaldsins og
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framkvæmdarvaldsins. Alþingi á ekki að vera verkfæri í höndum
framkvæmdarvalds og oddvitaræðis.96
Þá lagði þingmannanefndin til að sett yrði í stjórnarskrá ákvæði um hlutverk
Alþingis, að styrkja bæri eftirlitshlutverk þingsins, rétt alþingismanna til upplýsinga,
aðgengi að faglegri ráðgjöf og stöðu stjórnarandstöðunnar á Alþingi sem gegnir þar
mikilvægu aðhaldshlutverki. Taka ætti til endurskoðunar nefndaskipan Alþingis og
það verklag sem tíðkast hefur við framlagningu stjórnarfrumvarpa með það að
markmiði að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu. Leggja ætti
fram stjórnarfrumvörp með góðum fyrirvara svo alþingismenn hefðu tök á að kynna
sér þau og taka til faglegrar skoðunar og upplýstrar málefnalegrar umræðu. Þá gerði
nefndin það jafnframt að tillögu sinni að sett yrði á laggirnar sérstök nefnd sem yrði
falið að hafa eftirlit með löggjöf. Á bls. 193-208 í skýrslu þingmannanefndarinnar
má sjá yfirlit um þessar tillögur.
Í aðdraganda að störfum Stjórnlagaráðs var haldinn Þjóðfundur um
stjórnarskrármálefni hinn 6. nóvember 2010. Niðurstöður hans bera með sér kröfu
um temprun valds í stjórnskipun landsins og að skerpt verði á aðgreiningu löggjafarog framkvæmdarvalds. Niðurstaða Þjóðfundar var því í meginatriðum á þá leið að
styrkja þyrfti stöðu Alþingis og efla stjórnsýslu, svo sem fram kemur í Skýrslu
stjórnlaganefndar og er í takt við þau atriði er reifuð hafa verið hér að framan.
Við heildarbreytingar á kafla um störf og starfshætti Alþingis hafði Stjórnlagaráð
framangreind atriði að leiðarljósi.
III Hugm yndir og m arkm ið Stjórnlagaráðs.
Útgangspunktur Stjórnlagaráðs var frá byrjun að greina þyrfti betur á milli
löggjafar- og framkvæmdarvalds. Samhljóms gætti um að þingið væri veikt í
löggjafar- og eftirlitshlutverki sínu og að finna þyrfti leiðir til að styrkja stöðu þess
og sjálfstæði. Þá væri lykilregla í lýðræðisríki nútímans að valdi fylgdi ábyrgð.
Jafnframt ætti stjórnarskráin að vera skýr í lýsingu sinni á stjórnskipaninni og
auðskiljanleg almenningi.
Í Stjórnlagaráði voru kostir og gallar þingræðis og forsetaræðis ræddir ítarlega.
Helsti kostur forsetaræðis, þ.e. þess að kjósa framkvæmdarvaldið eða oddvita
framkvæmdarvaldsins beint, var talinn sá að rofin væri samþætting löggjafar- og
framkvæmdarvalds. Með því væri sjálfstæði þingsins aukið og skilið með afgerandi
hætti á milli valdþátta. Í umræðum endurspeglaðist helsti ókosturinn í áhyggjum af
samþjöppun valds sem hverfðist í kringum sterkan leiðtoga og ríkisstjórn hans. Slíkt
væri gagnstætt hugmyndum um aukna valddreifingu. Þá væri kosning
framkvæmdarvaldshafa í beinni kosningu róttæk breyting á stjórnarformi og
stjórnmálaumhverfi hér á landi og gæti leitt til þess að búið væri til tvöfalt
stjórnsýslukerfi þings annars vegar og ríkisstjórnar hins vegar.
Ekki voru taldar líkur á öðru en að þjóðkjörinn forsætisráðherra (eða forseti sem
væri oddviti ríkisstjórnar) yrði til skiptis úr röðum stærstu stjórnmálaflokka, eins og
raunin hefur orðið í t.d. Frakklandi og Bandaríkjunum. Þessi leið yrði því ekki til að
minnka völd eða vægi stjórnmálaflokka. Á hinn bóginn þyrfti meirihluti á Alþingi
annars vegar og ríkisstjórnar hins vegar ekki að vera sá sami. Slíkt kallaði á
tortryggni, átök og kröfu um samkomulag þeirra á milli, en jafnframt á virkara
eftirlit milli valdhafanna. Það gæti verið kostur eða galli eftir atvikum.
Stjórnlagaráð komst að þeirri niðurstöðu að þingræðisleiðinni skyldi fylgt, fyrst og
fremst með þeim rökum að þannig er haldið þeirri skipan sem tíðkast hefur og
algengust er í nágrannalöndum. Forsetaræði myndi kalla á umfangsmikla
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kerfisbreytingu sem e.t.v. yrði þá að aðalatriði þegar kæmi að því að taka afstöðu til
frumvarpsins í heild og leiddi athygli frá markmiðunum. Þá eru margar leiðir færar
til að styrkja þingræðið til að ná markmiðum Stjórnlagaráðs. Niðurstaða ráðsins
varð sú að fylgja hefðinni - þingræði - og var því starfið eftir það í samræmi við þá
niðurstöðu.
Styrking löggjafarvalds gagnvart fram kvæm darvaldinu
Meginregla þingræðis er að framkvæmdarvaldið, ríkisstjórnin, sitji í umboði
meirihluta Alþingis og að þingið geti með vantrausti sett ríkisstjórn af eða einstaka
ráðherra. Þingræði grundvallast á ákveðinni samvinnu eða samhljómi milli
valdþáttanna tveggja fremur en átökum. Markmið Stjórnlagaráðs er eins og áður
sagði að efla og styrkja Alþingi sem meginvettvang fulltrúalýðræðis.
Í fyrsta lagi er með frumvarpi þessu lögð til sú meginbreyting að Alþingi kýs
forsætisráðherra í beinni og opinni kosningu. Þingræðið verður ekki lengur aðeins
hugtak heldur tekur á sig mynd í formlegri stjórnskipulegri athöfn, samanber ákvæði
frumvarpsins um stjórnarmyndun í kafla um ráðherra og ríkisstjórn.
Forsætisráðherra og ríkisstjórn hans situr því í skjóli meirihluta þingsins, og er það
enn fremur ítrekað sérstaklega með samspili við skýrt ákvæði um vantraust.
Í öðru lagi er stefnt að því að bæta löggjafarstarf Alþingis. Alþingi er samkvæmt
frumvarpi þessu eini handhafi löggjafarvalds. Forseti er ekki lengur sagður fara með
löggjafarvald enda kemur hann ekki að framlagningu þingmála frá ríkisstjórn. [...]
Breytingar er varða löggjafarferlið eru [...] í samræmi við það markmið ráðsins að
þingið verði í auknum mæli vinnuþing að fyrirmynd norrænu þinganna. Þá er opnað
fyrir að fækka umræðum úr þremur í tvær. Slíkt fyrirkomulag er bæði í Finnlandi og
Svíþjóð. Áskilið er að frumvörpum skuli fylgja mat á áhrifum lagasetningarinnar,
eftir nánari ákvæðum í lögum. Loks getur [fjórðungur] þingmanna vísað því til
Lögréttu að meta hvort lagafrumvarp samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum
skuldbindingum ríkisins. Allt horfir þetta í átt að vandaðri vinnubrögðum og bættri
löggjöf.
Í þriðja lagi skal Alþingi nú aðeins rofið að ályktun þingsins sjálfs, en ekki
samkvæmt ákvörðun forsætisráðherra. Tekin eru af öll tvímæli um að
þingrofsrétturinn er í höndum Alþingis sjálfs.
Í fjórða lagi er afnumin heimild forsætisráðherra (að nafninu til forseta) til að gefa út
bráðabirgðalög. Ekki þykir samrýmast eðlilegum aðskilnaði valdþáttanna að halda í
þessa heimild enda ákveðið barn síns tíma.
Í fimmta lagi sitja ráðherrar ekki lengur á þingi og þingmenn sem verða ráðherrar
víkja úr þingsæti sínu. Með þessu er löggjafar- og framkvæmdarvaldið aðskilið
frekar, enda eru ráðherrar þá ekki lengur í þingflokkum og taka að jafnaði aðeins
þátt í umræðu í þinginu ef þeir eru til þess kallaðir. Þinginu er þannig gert
auðveldara að fylgjast með og gagnrýna frammistöðu ríkisstjórnar með sjálfstæðum
hætti.
Í sjötta lagi er eftirlit fjárlaganefndar þingsins með greiðslum úr ríkissjóði utan
fjárlaga stóreflt.
Í sjöunda lagi eru mikilvægar sjálfstæðar eftirlitsstofnanir þingsins festar í
stjórnarskrá, þ.e. Umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun.
Í áttunda lagi eru Alþingi fengin ýmis önnur og aukin verkfæri til eftirlits með
framkvæmdarvaldinu, eins og rakið er nánar hér að neðan.
Eftirlitsvald Alþingis

133

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
Eitt meginmarkmið Stjórnlagaráðs með breytingum á kafla er varða störf og
hlutverk Alþingis
er að styrkja eftirlitshlutverk þingsins gagnvart
framkvæmdarvaldinu. Þróun þjóðþinga nútímans er víðast hvar eindregið í þessa átt,
til að tempra sókn framkvæmdarvalds. Í núgildandi stjórnarskrá er eftirlitshlutverk
Alþingis ekki orðað með skýrum hætti þótt það megi leiða af ákvæðum hennar. Í
víðasta skilningi má lýsa markmiði þingeftirlits sem viðleitni til að tryggja
lýðræðislega, skilvirka og réttláta framkvæmd ríkisvaldsins. Því er ætlað að
sannreyna að stjórnvöld fari að gildandi reglum við beitingu valds. Gott og skilvirkt
þingeftirlit getur haft í för með sér lagabætur og framþróun í löggjöf og sýnt hvar
úrbóta er þörf í stjórnsýslunni svo dæmi séu tekin.
Vandamálið við þingræði eins og það hefur verið í framkvæmd á Íslandi er að erfitt
er að gera þá kröfu á meirihluta þings að hann hafi eftirlit með sjálfum sér á
vettvangi ríkisstjórnar. Auðveldar það ekki eftirlitið að ráðherrar eru að jafnaði
einnig alþingismenn og eiga seturétt á þingflokksfundum. Margvíslegar tillögur er
að finna í frumvarpi þessu um hvernig styrkja megi eftirlitshlutverk Alþingis innan
ramma þingræðisins. Má þar nefna ákvæði um stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem
er skylt að kanna athafnir ráðherra að kröfu [fjórðungs] þingmanna, ákvæði um
rannsóknarnefndir utanþingsmanna, um upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra,
árlega skýrslu um störf ríkisstjórnar til Alþingis o.s.frv.
Enn fremur eru eftirlitsstofnanir á borð við Umboðsmann Alþingis og
Ríkisendurskoðun stjórnarskrárbundnar samkvæmt frumvarpinu og lagt er til að
stofnuð verði Lögrétta sem hafi það hlutverk að kanna hvort frumvörp til laga
samrýmist stjórnarskrá.
Fjárstjórnarvald Alþingis
Alþingi fer með fjárstjórnarvald ríkisins. Að hafa raunverulegt fjárstjórnarvald er
sögulega eitt af helstu baráttumálum þjóðþinga og nátengt þróun þingræðisins. Rétt
þykir að mati Stjórnlagaráðs að styrkja fjárstjórnarvald Alþingis. Fjárstjórnarvaldið
er ekki orðað berum orðum í núgildandi stjórnarskrá heldur leiðir af [...] ákvæðum
hennar. Það skiptist í tvennt og fer Alþingi með báða þætti þess, annars vegar
skattlagningarvald og hins vegar fjárveitingarvald. Ákvæði um fjárstjórn ríkisins er
að finna í 40.-43. gr. núgildandi stjórnarskrár. Þá hafa 40. og 41. gr. staðið að mestu
óbreyttar frá árinu 1874 og 42. gr. frá árinu 1920. Ákvæðinu um
endurskoðunarmenn ríkissjóðs var hins vegar breytt verulega með
stjórnarskipunarlögum nr. 100/1995.
Að mati Stjórnlagaráðs, og að tillögu stjórnlaganefndar, er ekki talin þörf á
endurskoðun á ákvæðum er lúta að skattlagningu, þ.e. tekjuöflun ríkisins. Hins
vegar telur ráðið, á grundvelli gagna, að nokkuð hafi skort á festu í meðferð
fjárveitingarvaldsins, þ.e. hvað varðar greiðslur úr ríkissjóði. Sömu áhyggjur bar á
góma hjá stjórnlaganefnd, eins og fram kemur í skýrslu hennar. Fram kom í umræðu
að greiðslur utan fjárlaga sem aflað er heimildar fyrir eftir á í fjáraukalögum hafi
verið notaðar í allmiklum mæli til að stofna til nýrra verkefna og leysa rekstrarvanda
stofnana, þ.e. þegar stofnanir „keyra fram úr“ fjárlögum ef svo má að orði komast. Í
gögnum kemur einnig fram að jákvæðar breytingar hafi þó orðið smám saman á
sviði ríkisfjármála. Nútímalegri vinnubrögð hafa verið tekin upp í fjárlagagerð til að
tryggja yfirsýn opinbera geirans hér á landi. Mikilvægt er að þeir sem fara með
framkvæmd fjárlaga beri ábyrgð og standi þjóðþinginu skil á gjörðum sínum, svo
tekið sé undir orð stjórnlaganefndar. Reglur um framkvæmd fjárlaga og eftirlit
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verður að skoða í þessu ljósi, einkum hvernig farið er með greiðslur úr ríkissjóði
þegar heimildir fjárlaga hrökkva ekki til.
Sökum þessa taldi Stjórnlagaráð að efla þyrfti fjárstjórnarvald og eftirlit þingsins
hvað varðar útgjaldahlið ríkissjóðs og er það gert í frumvarpi þessu. Stjórnlaganefnd
lagði fram tillögur í þessa átt en frumvarp þetta gengur ívið lengra.
Í frumvarpinu er það nýmæli að ráðherra verður að leita samþykkis fjárlaganefndar
Alþingis fyrir fram til að geta innt af hendi greiðslur úr ríkissjóði utan heimilda
fjárlaga, vegna ófyrirséðra atvika eða ef almannahagsmunir krefjast þess. Leita
verður heimildar fyrir þessum greiðslum í fjáraukalögum. Með þessu fyrirkomulagi
er tryggt að þegar fjáraukalög koma til kasta Alþingis sé einungis verið að leita
blessunar á heimildum fyrir greiðslum sem fjárlaganefnd hefur þegar verið upplýst
um og samþykkt fyrir fram fyrir sitt leyti.
Einnig kom til álita að afnema með öllu heimild til útgáfu fjáraukalaga. Fallið var
frá því enda ófyrirséð hvaða áhrif það hefði á ríkisbúskapinn. Hins vegar er talið
æskilegt að fjármálaráðuneyti og Alþingi tæki upp það vinnulag að koma
óvissusjóðum (e. contingency funds) fyrir í fjárlögum. Slíkum sjóðum er ætlað að
mæta útgjöldum vegna forsendubreytinga, t.d. vegna þróunar efnahagsmála,
kjarasamninga eða álíka atriða. Er í þessu höfð hliðsjón af viðmiðum OECD og
ábendingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS) um að við gerð fjárlaga sé heppilegt
að taka upp slíka óvissusjóði. Hins vegar þykir ekki rétt að binda þetta vinnulag í
stjórnarskrá.
Þá var stuttlega rætt hvort stjórnarskrárbinda ætti hámarksfjárlagahalla, að
fyrirmynd frá stjórnlaganefnd, og setja þannig skorður við því að Alþingi samþykki
verulegan hallarekstur á ríkissjóði. Talið er að það dragi um of úr sveigjanleika í
ríkisfjármálum og hagstjórn, og þrengdi mjög möguleika til að bregðast við áföllum.
Aukið samráð/aukin áh rif minnihlutans
Staða stjórnarandstöðu, þ.e. minnihlutans á Alþingi, var talsvert rædd í
Stjórnlagaráði. Í samhengi við markmið ráðsins um að styrkja Alþingi gagnvart
framkvæmdarvaldi og auka gagnrýnið eftirlit þarf að styrkja stöðu minnihlutans,
enda er það hann sem að jafnaði hefur mest frumkvæði í aðhaldi með meirihlutanum
og ríkisstjórninni. Með slíkum breytingum má enn fremur vonast til að samráð og
samvinna aukist á þingi.
Frumvarpið felur í sér ýmsar breytingar í þessa átt. Má þar fyrst nefna kosningu
forseta Alþingis. Samkvæmt frumvarpinu skal hann kjörinn með 2/3 hluta atkvæða í
upphafi hvers kjörtímabils og skal sami háttur hafður á ef hann situr ekki út
kjörtímabilið sbr. 50. gr. Forseti Alþingis víkur jafnframt frá almennum þingstörfum
og hefur ekki atkvæðisrétt. Greinin er efnislega að mestu samhljóða tillögu
stjórnlaganefndar. Ætlunin er að mynda meiri sátt um forseta Alþingis og að í það
starf veljist alþingismaður sem nýtur trausts út fyrir raðir meirihlutans hverju sinni.
Forseti Alþingis undirritar jafnframt nýsett lög fyrir hönd þingsins og er staðgengill
forseta Íslands.
[Fjórðungi] þingmanna, eða eftir atvikum lægra hlutfalli, eru veitt ýmis réttindi. Þar
má nefna möguleika þingmanna á að krefjast upplýsinga frá stjórnsýslunni í auknum
mæli sbr. [93]. gr. eða að hafin verði rannsókn á athöfnum eða ákvörðunum ráðherra
á vettvangi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins. [Fjórðungur] þingmanna
getur óskað eftir áliti Lögréttu á því hvort frumvarp samrýmist stjórnarskrá og er
ekki unnt að afgreiða frumvarpið fyrr en álitið liggur fyrir.
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Að auki eru nú ýmis mál sem krefjast þinglegrar meðferðar og samþykktar aukins
meirihluta á þingi, svo sem í ákvæði um skipun embættismanna, en þar er kveðið á
um að ef forseti synjar skipun ráðherra í embætti dómara eða ríkissaksóknara
staðfestingar þurfi samþykki 2/3 hluta Alþingis til að skipunin taki gildi. Svipað
gildir um skipun í önnur æðstu embætti, en þar getur þriðjungur þingmanna staðið í
vegi fyrir því að ráðherra skipi einhvern annan en þann sem ráðningarnefnd mat
hæfastan.
Frumvarpið hefur samkvæmt framangreindu það að markmiði að styrkja stöðu
Alþingis, löggjafar- og eftirlitshlutverk þess og fjárstjórnarvald, skýra valdmörk og
þrígreiningu valdsins og styrkja stöðu minnihluta þingsins. Frumvarpinu er ætlað að
bæta starfshætti Alþingis, auka ábyrgð, skýra skyldur og stuðla að valddreifingu.
Einstökum greinum eru gerð betri skil í sérstökum athugasemdum við þær.
IV K osningar til Alþingis.
Almennt
Eitt af þeim verkefnum sem Stjórnlagaráði var sérstaklega falið var að taka til
umfjöllunar „ákvæði um kosningar og kjördæmaskipan“. Hér á eftir er lýst þeim
meginviðhorfum sem komu fram innan ráðsins og þeim meginmarkmiðum sem lögð
voru til grundvallar við vinnslu ákvæðanna. Ráðið tók mið af þeirri vinnu sem unnin
hafði verið af stjórnlaganefnd. Meðal annars er vísað til umfjöllunar í 7. kafla
Skýrslu
stjórnlaganefndar um
„alþingiskosningar,
kjördæmaskipan
og
alþingismenn“. Þá er einnig vísað til greinargerðar Birgis Guðmundssonar og
Grétars Þórs Eyþórssonar um „áhrif þess að jafna vægi atkvæða“ úr sömu skýrslu.
Þá hafði ráðið einnig hliðsjón af handbók alþjóðlegrar kosningamálastofnunar,
IDEA, um gerð kosningakerfa.
Gerð er grein fyrir ákvæðum Stjórnlagaráðs um breytta skipan kosninga til Alþingis.
Fyrst er að finna sögulegt yfirlit yfir þær breytingar sem gerðar hafa verið á
kosningaákvæðum stjórnarskrárinnar seinustu áratugina. Sú umfjöllun er fengin úr
Skýrslu stjórnlaganefndar. Næst er farið yfir meginákvæði og um leið er gerð
nokkur grein fyrir þeim umræðum sem fram fóru í ráðinu niðurstöðunni til
grundvallar. Allvíða er vikið að viðhorfum Þjóðfundar 2010 og lýsingin þá sótt í
Skýrslu stjórnlaganefndar. Nánari skýringar á grunnatriðum kosningakerfisins er að
finna í greinargerð með viðkomandi grein. Loks er í viðauka 1 dæmi um hvernig
útfæra mætti kosningalög í samræmi við þau stjórnarskrárákvæði sem lögð eru til
um kosningar til Alþingis.
Sögulegt yfirlit
Um kosningar og kjördæmi er nú fjallað í III. kafla stjórnarskrár, einkum í 31. gr.
Kjördæma- og kosningaskipun íslenskrar stjórnskipunar, mörk kjördæma og vægi
atkvæða hafa oftast orðið tilefni umræðna og breytinga á núgildandi stjórnarskrá.
Þróunin hefur verið í þá átt að jafna vægi atkvæða og stækka kjördæmin samhliða
breyttri dreifingu byggðar í landinu. Frá árinu 1944 hefur stjórnarskránni verið
breytt þrisvar í þessu skyni, árin 1959, 1984 og 1999.
Framan af var ekki fjallað um fjölda kjördæma og úthlutun þingsæta í íslensku
stjórnarskránni en ítarlegar reglur um efnið voru í kosningalögum. Stjórnarskráin frá
1874 mælti fyrir um að á Alþingi ættu sæti 30 þjóðkjörnir og sex konungkjörnir
alþingismenn og mátti breyta tölu hinna þjóðkjörnu þingmanna með lögum. Í
stjórnarskrána frá 1920 voru sett nánari fyrirmæli, m.a. að 34 þingmenn skyldu
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kosnir óhlutbundnum kosningum í sérstökum kjördæmum en sex þingmenn í
óhlutbundnum kosningum um land allt.
Árið 1934 var kjördæmaskipunin fyrst fest í sessi í stjórnarskrá og hefur síðan þurft
stjórnarskrárbreytingar til að hrófla við henni. Þingmenn urðu 49, afnumið var kjör
sex landskjörinna þingmanna og í þeirra stað komu ellefu uppbótarsæti sem skipt
var á milli kjördæma til þess að jafna atkvæðavægi að teknu tilliti til niðurstöðu
kosninga hverju sinni.
Árið 1942 var samþykkt önnur breyting á stjórnarskránni, þremur þingmönnum var
bætt við. Var 21 þingmaður kosinn í einmenningskjördæmum, tólf þingmenn með
hlutfallskosningu í sex tvímenningskjördæmum,
átta þingmenn með
hlutfallskosningu í Reykjavík og uppbótarsæti voru ellefu.
Árið 1959 var kosningakerfinu gjörbreytt með stjórnarskipunarlögum nr. 51/1959
þannig að 28 kjördæmi voru lögð niður og tekin upp hlutfallskosning í átta
kjördæmum, Reykjavíkurkjördæmi hélst óbreytt en eldri kjördæmi sem höfðu
miðast við sýslur eða kaupstaði voru sameinuð eftir landshlutum. Þingmönnum var
fjölgað um átta í 60, fjöldi þingmanna í hverju kjördæmi var á bilinu fimm til tólf.
Árið 1984 var kosningakerfinu breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 65/1984
þannig að 50 þingmenn voru kosnir í kjördæmunum átta og uppbótarsætin, sem nú
hétu jöfnunarsæti, höfð 13 talsins. Breytingunni var ætlað að jafna atkvæðavægi
milli flokka eins og hægt væri, án þess þó að útrýma misvægi atkvæða milli
kjördæma. Kerfið var m.a. gagnrýnt fyrir að vera flókið og illskiljanlegt.
Enn var kosningafyrirkomulaginu breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 77/1999 og
núverandi skipulagi komið á. Horfið var frá þeirri kjördæmaskipan sem innleidd var
1959 og tiltekið að kjördæmi skyldu vera sex eða sjö. Sú nýbreytni var tekin upp í
stjórnarskrána að krafist er 2/3 hluta atkvæða á Alþingi til að breyta lögum um
kjördæmamörk og tilhögun á úthlutun þingsæta en ekki þarf því að breyta
stjórnarskránni sjálfri. Þá er heimilt að fela landskjörstjórn að ákveða
kjördæmamörk í Reykjavík og nágrenni.
Þingmenn sem kosnir eru beint í kjördæmum eru 54 talsins en þingmenn í
jöfnunarsætum níu. Aðeins stjórnmálasamtök með a.m.k. 5% fylgi koma þó til
greina við úthlutun jöfnunarsæta. Með þessari breytingu voru reglur stjórnarskrár
um kosningar einfaldaðar og jöfnuður í vægi atkvæða aukinn þótt enn sé nokkurt
misvægi milli kjördæma eða allt að tvöfalt á milli kjördæma.
Meginm arkm ið
Eftirfarandi meginmarkmið voru einkum lögð til grundvallar við endurskoðun
kosningakerfisins í starfi Stjórnlagaráðs:
* Að efla lýðræði með því að auka bein áhrif kjósenda á val alþingismanna.
* Að jafna vægi atkvæða.
* Að um leið sé þess gætt að raddir sem flestra landsvæða heyrist á Alþingi.
* Að stuðla að því að hlutfall karla og kvenna sé sem jafnast á þingi.
Ráðið telur þessi markmið vera mjög í samræmi við viðhorf Þjóðfundar 2010, en
þau eru þannig dregin saman í Skýrslu stjórnlaganefndar:
Þjóðfundur er gagnrýninn á núverandi kjördæmaskipulag og kosningakerfi og
leggur áherslu á endurskoðun á reglum um kjördæmaskipan og framkvæmd
kosninga. Skýr krafa er um að landið verði eitt kjördæmi en hún er þó ekki einhlít.
Fram koma sjónarmið um að landið verði tvö kjördæmi, höfuðborgarsvæðið annars
vegar og landsbyggðin hins vegar.
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Athyglisvert er að jöfnun atkvæðisréttar og kjördæmaskipan komu oft upp í
umræðum um jafnréttismál, jöfnuð og réttlæti. A f því má draga þá ályktun að hluti
þjóðfundar telur jöfnun atkvæðisréttar vera ákveðið réttlætis- og/eða
mannréttindamál. Misjöfn sjónarmið er hins vegar að finna um hvað telst jöfnun
atkvæðisréttar.
Á þjóðfundi koma fram viðhorf um endurskoðun kosningakerfisins og margar
hugmyndir er lúta að útfærslu við framkvæmd kosninga, einkum um persónukjör
við kosningar til Alþingis. Þá er lagt til að framlög úr ríkissjóði til stjórnmálaflokka
verði takmörkuð eða þau afnumin, fjármagn til kosningabaráttu stjórnmálaflokkanna
verði lækkað og styrkir til þeirra gerðir opinberir. Einnig er lögð áhersla á að
útstrikanir hafi meira vægi sem og að farið verði varlega í að telja atkvæði ógild.
Tala þingmanna
Ítarlega var rætt hvort breyta ætti tölu þingmanna, einkum hvort ástæða væri til að
fækka þeim í ljósi þess að Stjórnlagaráð leggur til að ráðherrar sitji ekki á þingi og í
stað þeirra komi varaþingmenn til fullra starfa, en ráðherrar sitja sem kunnugt er að
jafnaði ekki í þingnefndum nú. Niðurstaða Stjórnlagaráðs er að leggja til að
þingmenn verði áfram 63. Er þá horft til þess að með tillögum ráðsins er þinginu
ætlað aukið hlutverk.
Kjördæmaskipan
Eins og áður kemur fram telur stjórnlaganefnd að „skýr krafa [hafi komið fram á
Þjóðfundinum] um að landið verði eitt kjördæmi en hún [var] þó ekki einhlít“. Í
frásögn af umræðum í nefndinni í Skýrslu stjórnlaganefndar kemur m.a. fram um
þetta efni:
Þekkt er það viðhorf að einungis sé hægt að taka kröfuna um landið sem eitt
kjördæmi til greina að fullnægðum ákveðnum skilyrðum með hliðsjón af almennum
kröfum lýðræðis. Í fyrsta lagi þurfi að auka áhrif kjósenda á val frambjóðenda við
kosningar. Framboðslistar stjórnmálasamtaka fyrir landið í heild yrðu langir og
uppröðun á þeim skipta sköpum fyrir skipan Alþingis. Áhrif kjósenda (samanborið
við prófkjör og uppröðun stjórnmálaflokka) myndu minnka við umrædda breytingu,
nema einnig yrðu gerðar breytingar á kosningafyrirkomulagi í átt til persónukjörs. Í
öðru lagi er bent á að ... [s]amhliða landinu sem einu kjördæmi sé því nauðsynlegt
að taka jafnframt upp kjördæmakjör sem geri byggðum og héruðum kleift að koma
á framfæri sjónarmiðum sínum og hagsmunamálum á löggjafarsamkomunni.108
Landskjör á sér nokkra sögu hérlendis og má rekja það aftur til hinna konungkjörnu
þingmanna sem voru við lýði allt til sambandsslitanna 1918. Þá tóku við um
skamma hríð sérstaklega landskjörnir þingmenn. Sú hugmynd skýtur aftur upp
kollinum í dæmi B í hugmyndum stjórnlaganefndar um fyrirkomulag kosninga.109
Sérstakir landslistar komu í kjölfar landskjörs og voru við lýði að nafninu til allt þar
til 1959.
Þau rök sem helst komu fram í Stjórnlagaráði til stuðnings þeim málstað að jafna
eigi atkvæðarétt og hafa landið eitt kjördæmi voru þessi:
* Jafn kosningaréttur er mannréttindamál.
* Þingmenn sem kosnir eru á landsvísu hugsa betur um hagsmuni heildarinnar.
* Landið hefur verið pólitískt eins og eitt kjördæmi allt frá 1987, því sé einsýnt
hvert stefni.
* Er þörf á að skipta kjósendum upp eftir landfræðilegum sjónarmiðum á dögum
greiðra samgangna og rafrænna samskipta?
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* Þjóðin er fámenn, vart fjölmennari en íbúar eins kjördæmis erlendis.
Gegn þessum rökum benti hluti ráðsfulltrúa á eftirfarandi:
* Stjórnsýslan er nánast öll á suðvesturhorni landsins og áhrif íbúa annarra
landsvæða á ákvarðanatöku því lakari. Íbúar landsbyggðar búa því ekki við pólitískt
jafnrétti. Það er einnig mannréttindamál að allir eigi sama aðgang að stjórnsýslu
óháð búsetu.
* Bent hefur verið á að sanngjarnt virðist að íbúar hvers landsvæðis hafi nokkuð um
það að segja hvernig kjördæmaskipan er hagað á þeirra búsvæði (nálægðarreglan).
* Kosningin til stjórnlagaþings sýndi að fulltrúar utan suðvesturhornsins ættu erfitt
uppdráttar ef kosið væri á landsvísu.
* Tengsl kjósenda við þingmenn myndu versna ef landið yrði gert að einu
kjördæmi.
* Þörf er á vandaðri athugun á leiðum til að jafna kosningarétt eins og kemur fram í
Skýrslu stjórnlaganefndar.
Niðurstaða ráðsins er sú að jafna vægi atkvæða en fara vissan meðalveg í því hvort
landið eigi að vera eitt kjördæmi eða ekki. Segja má að þessi meðalvegur felist í því
að gera frambjóðendum kleift að beina framboði sínu að afmörkuðum svæðum,
kjördæmum, en að kjósendum standi í raun allir frambjóðendur landsins til boða.
Þetta kallast „Kjördæmavarið landskjör“. Með þessu fyrirkomulagi telur ráðið að
jafnframt sé orðið við sjónarmiðum stjórnlaganefndar.
Persónukjör
Einn vandinn við umræðu um persónukjör eða persónukosningu er að afar
mismunandi merkingar eru lagðar í hugtakið. Hér verður það notað í þeirri
merkingu að kjósendur geti valið sér einstaka frambjóðendur úr einhverjum hópi,
stórum eða smáum, jafnframt að enginn í hópnum hafi nokkra forgjöf, eða staða
þeirra, röð eða annað veiti kerfisbundið forskot umfram aðra. Hópurinn getur verið
frá því að vera einn staðbundinn listi frambjóðenda upp í það að fela í sér alla
frambjóðendur hvar sem er á landinu og óháð listum og kjördæmum.
Á þingunum 2008-2009 og 2009-2010 voru lögð fram stjórnarfrumvörp um
„persónukjör“ bæði við þing- og sveitarstjórnarkosningar. Í þeim frumvörpum var
hópurinn sem kjósendur höfðu úr að velja í öðru tilvikinu frambjóðendur lista í einu
kjördæmi og í hinu framboðslisti í sveitarfélagi. Fram kom sú gagnrýni að val úr svo
þröngum hópum stæði ekki undir því nafni að vera persónukjör. Samkvæmt
ofangreindri skilgreiningu er það þó svo. Vakin er sérstaklega athygli á þessum
frumvörpum, einkum seinni gerð þeirra.
Hér að framan er vitnað til þeirra ummæla í stjórnlaganefnd að samhliða því að gera
landið að einu kjördæmi þurfi að gera „breytingar á kosningafyrirkomulagi í átt til
persónukjörs“. Í tillögum Stjórnlagaráðs er landið ekki gert að einu kjördæmi, en þó
þannig að í boði verða landslistar. Þannig er þetta í samræmi við sjónarmið
stjórnlaganefndar.
Miklar umræður fóru fram í ráðinu um persónukjör, kosti þess og galla og hve langt
ætti að ganga í þeim efnum. Ráðsfulltrúar vildu ganga mislangt í þeim efnum og
voru nokkrir valkostir ræddir:
* Að stjórnarskráin myndi ekki útfæra persónukjörið og löggjafanum falið
verkefnið.
* Að framboð gætu valið hvort þau byðu fram lokaðan (fyrirfram ákveðinn) lista
eða opinn lista sem kjósendur röðuðu á kjördag.
* Að öll framboð yrðu að bjóða fram opna lista.
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* Að persónukjör þyrfti ekki að ná svo langt að heimila kjósendum að velja
frambjóðendur þvert á lista.
Þröskuldur
Ítarlega var rætt hvort hafa ætti þröskuld í stjórnarskrá um lágmarksfylgi til þess að
samtök frambjóðenda fengju menn kjörna. Rökin á móti voru lýðræðisleg og sagt að
þröskuldur stríddi gegn hugsuninni um að allir kjósendur hefðu jafnan rétt. Gegn
þessu var því teflt að óæskilegt væri að þingflokkum fjölgaði og upp risu framboð
um sérmál sem drægi úr festu í stjórnmálum, stjórnarmyndanir yrðu erfiðari, litlir
flokkar gætu komist í sterka oddaaðstöðu o.s.frv.
Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá þarf 5% fylgi til að flokkur fái jöfnunarsæti.
Samtök sem ná því marki fá þá þegar a.m.k. þrjá þingmenn. Staðbundið framboð í
minnsta kjördæminu hefði getað hlotið eitt kjördæmisþingsæti með allt niður í u.þ.b.
1% af landsfylgi í síðustu þingkosningum. Að öllu samanlögðu er það niðurstaða
Stjórnlagaráðs að leggja til að ekki verði krafist lágmarksfylgis til að samtök hljóti
þingsæti.
Jöfnuður á milli kynja
Talsvert var rætt um hvernig stuðla skyldi að auknum jöfnuði milli kynja á Alþingi
með ákvæðum í stjórnarskrá eða í kosningalögum. Tvö Evrópuríki eru með
stjórnarskrárákvæði sem stuðla að jöfnuði kynjanna á löggjafarþingum. Í Frakklandi
er skyldan til að stuðla að sem jöfnustu kynjahlutfalli meðal frambjóðenda lögð á
stjórnmálaflokka og styrkir til þeirra lækkaðir ef þeir fylgja ekki ákveðnum
viðmiðum í þeim efnum. Í Serbíu er skylda að tryggja ákveðið hlutfall karla og
kvenna meðal frambjóðenda á listum. Í nokkrum öðrum ríkjum má finna svipuð
ákvæði í almennum kosningalögum.
Töluverður árangur hefur náðst í því að auka hlut kvenna á þingi með þeim
aðferðum sem rúmast innan núverandi kosningakerfis, t.d. með fléttulistum. Ljóst er
að með auknu persónukjöri minnka möguleikar framboða til að hafa áhrif á hverjir
veljast til þingsetu fyrir þeirra hönd. Tillögur Stjórnlagaráðs kveða á um að listar séu
opnir, þ.e. að röð nafna á þeim hafi ekki áhrif á úthlutun þingsæta. Enda þótt raða
mætti nöfnum á lista með hliðsjón af kynjasjónarmiðum væri það aðeins til
leiðbeiningar kjósendum. Því var rætt um það í ráðinu hvort unnt væri að setja
ákvæði sem skylduðu löggjafann til að tryggja sem jafnast hlutfall karla og kvenna
meðal þeirra sem næðu kjöri.
Fjallað var m.a. um ákvæði þess efnis að sæti skiptist sem jafnast milli kynja við
úthlutun þingsæta. Önnur leið er að bæta við þingsætum til að jafna hlutföllin, líkt
og heimilt var að gera í kosningum til stjórnlagaþings. Báðar leiðirnar gætu haft í
för með sér að einhver frambjóðandi gæti orðið af þingsæti vegna kyns. Bent var á
að setja mætti í kosningalög ákvæði sem tryggðu að framboð gæti, t.d. með sérstakri
yfirlýsingu til landskjörstjórnar, farið fram á að þingsætum til frambjóðenda þess
væri úthlutað jafnt til karla og kvenna þótt það kynni að þýða að á einhverju stigi
málsins væri einn frambjóðandi framboðsins tekinn fram fyrir annan, á grundvelli
kyns.
Samandregið var farið yfir hvar í kosningaferlinu mætti grípa inn í með kynjajöfnuð
í huga. Þetta kom fram:
* Að skylda framboð til að hafa sem jafnasta tölu karla og kvenna á listum sínum.

140

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
* Að heimila eða jafnvel kveða á um að hafa fléttulista, þ.e.a.s. að birta nöfn karla
og kvenna til skiptis á kjörseðlinum, hvort sem röðin sé aðeins til leiðbeiningar eða
hafi afleiðingar við úthlutun sæta.
* Að úthluta sætum með einhverjum þeim hætti að hlutföll kynjanna verði innan
skikkanlegra marka hvað sem líður fylgi einstakra frambjóðenda.
Stjórnlagaráði þykir rétt að fela löggjafanum að leita lausna, ekki síst með það í
huga að vandamálið kann að vera tímabundið. Það sem hentar nú væri e.t.v. óþarft
síðar eða aðrar leiðir þættu þá heppilegri. Ráðið leggur því til að í stjórnarskrá sé
einungis kveðið á um skyldu löggjafans til að stuðla að sem jöfnustu hlutfalli karla
og kvenna á Alþingi.
Kosningaréttur og kjörgengi
Annars staðar í tillögum Stjórnlagaráðs er lagt til að 46. gr. núgildandi stjórnarskrár,
um að Alþingi skeri sjálft úr um hvort alþingismenn séu löglega kosnir og hvort
alþingismenn hafi misst kjörgengi sitt, falli niður. A f þeim sökum þykir
Stjórnlagaráði nauðsynlegt að kveða á um hvaða stjórnvald felli slíkan úrskurð. Hér
er lagt til að landskjörstjórn fjalli um það. Í lögum um þjóðaratkvæðagreiðslur er nú
þegar kveðið á um þetta hlutverk landskjörstjórnar.
Rætt var um hvort veita ætti löggjafanum heimild til að veita fleirum en íslenskum
ríkisborgurum færi á þátttöku í alþingiskosningum en horfið frá því að sinni.
Samanburður við önnur lönd
Helstu nýmæli í frumvarpi Stjórnlagaráðs um kosningar til Alþingis eru eins og
þegar hefur komið fram:
* Fljótandi skil milli kjördæma og landskjörs.
* Persónukjör, þ.e.a.s. kjósendur ráði því hverjir nái kjöri af listum.
Að framan hefur verið drepið á sögu þessara þátta í kosningafyrirkomulagi
hérlendis. Eins konar landskjör var við lýði allt til 1959 og persónukjör hefur verið
til frá upphafi, en þó almennt séð í síveikari mæli.
Erlendis eru fjölmörg dæmi um landslistafyrirkomulag, jafnvel þannig að kjósendur
hafi sérstakt atkvæði til að velja á milli landslista óháð því hvernig þeir kjósa í
kjördæmakjöri. Þekktasta dæmið er þýska kerfið sem hefur verið tekið upp í
einhverri mynd víða, bæði í nýfrjálsum ríkjum Evrópu og einnig hinum megin á
hnettinum, á Nýja-Sjálandi. Þá er það og algengt að kjördæmis- og landskjör fari
með einhverju móti saman. Með nokkrum sanni má segja að uppbótar- eða
jöfnunarsætin íslensku séu af þeim toga. Slíkt fyrirkomulag er m.a. alls staðar á
Norðurlöndunum utan Finnlands. Venjulega er þá skýrt kveðið á um skiptingu sæta
í kjördæmissæti og landssæti. Hitt er sjaldgæfara að skilin þarna á milli séu fljótandi
eins og Stjórnlagaráð leggur nú til. Þó má nefna dæmi.
Eitt af þeim er Austurríki sem er sambandsríki níu sambandslanda. Fyrst ná þeir
frambjóðendur í kjördæmi kjöri sem reiknast hafa atkvæði sem nemur landstölu sem
er því sem næst meðaltal greiddra atkvæða að baki hverju sæti sambandslandsins.
Hafi atkvæði dreifst mikið í kjördæminu geldur það þess og fær fáa menn kjörna og
öfugt. Þau sæti sem ekki ganga þannig út koma af landslistum. Síðan gerist svipað
með tengsl landssætanna og alríkissæta.
Í Danmörku er afar flókið kosningakerfi.
Kjördæmi eru allstór, með 10-21 kjördæmissæti hvert, en boðið er fram í
svokölluðum „opstillingskredse“, sem geta verið heil sveitarfélög, hverfi í StórKaupmannahöfn eða á landsbyggðinni samsafn sveitarfélaga. Kalla má þetta
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nærkjördæmi.
Að
nokkru
leyti
má
líkja
nærkjördæmunum
við
einmenningskjördæmi þar sem tala þeirra innan hvers (yfir)kjördæmis er ámóta
þingsætatölu kjördæmisins. Frambjóðendum er stillt upp í einstökum
nærkjördæmum, einu eða fleirum eða í öllum nærkjördæmum sama kjördæmis, allt
að vali þeirra sem að framboðunum standa.
Þegar kemur að úthlutun ræðst það nokkuð af sjálfum úrslitunum hvernig sætin
skiptast á milli nærkjördæmanna og yfirkjördæmanna (sem svara þá til landsins í
heild hjá okkur).
Helstu hliðstæðuna við hugmyndir Stjórnlagaráðs er að finna í fyrirkomulaginu í
Hollandi. Við kosningar til þjóðþings er Holland eitt kjördæmi með 150
þingmönnum. Engu að síður má stilla upp listum eftir svæðum. Kjósendur merkja
ekki við lista heldur aðeins við einn af frambjóðendum. Samanlögð atkvæði greidd
frambjóðendum hvers lista ráða þingsætatölu hans en sætin hljóta þeir sem flesta fá
krossana.
Aftur er þetta þannig að kjördæmin, svæðin, fá fulltrúa í samræmi við vinsældir
þeirra á landsvísu. Heita má að þetta sé sama fyrirkomulag og að er stefnt í tillögum
ráðsins ef frá er skilið það frávik sem felst í hinum bundnu sætum.
Hitt nýmælið er persónukjörið. Um það má vísa á athugasemdir við áðurnefnd
stjórnarfrumvörp um persónukjör frá 136. og 137. þingi, en þar er gerð ítarleg grein
fyrir persónukjöri og útfærslu þess víða erlendis. Í frumvarpi Stjórnlagaráðs er þó
boðið upp á að gengið sé lengra í útfærslu persónukjörs en víða annars staðar.
Meginreglan er sú að kjósandi geti valið frambjóðendur af hvaða lista sem er innan
síns kjördæmis eða af hvaða landslista sem er eða hvort tveggja. Þó er Alþingi
heimilt að þrengja þetta val og einskorða það við lista sömu samtaka. Því er
nauðsynlegt að fjalla nánar um fyrirkomulagið sem lagt er til. Ráðið hefur einkum
rætt hvort persónukjör ætti að einskorða við val á frambjóðendum innan sömu
samtaka (og þá af kjördæmis- eða landslista hvers þeirra) eða leyfa val þvert á
flokka.
Ráðið leitaði álits sérfræðinga og komu fram vissar áhyggjur af því að með vali
þvert á lista væri kjósandinn að skipta atkvæði sínu á milli tveggja eða fleiri flokka.
Þetta kynni að leiða til þess að fylgissveiflur milli flokka yrðu minni í kosningum.
Kjósandi sem væri óánægður með þann flokk sem hann kaus síðast kynni að láta
duga að minnka lítillega stuðning sinn við flokkinn og veita öðrum flokkum (eða
réttara sagt frambjóðendum þeirra) hlutdeild í atkvæði sínu í stað þess að skipta
alfarið um flokk. Einföld líkindafræðileg athugun sýnir að skipting atkvæða milli
flokka kynni að draga úr fylgissveiflum ef gengið er út frá ýtrustu forsendum eins
og að allir kjósendur velji þvert á lista sem virðist ólíklegt. Þvert á móti er reynslan
almennt sú erlendis þar sem persónukjör tíðkast í einhverjum mæli að langflestir
kjósendur velja frambjóðendur innan eins flokks, velja jafnvel lista flokksins í heilu
lagi.
Á hitt er að líta að þótt sveiflur milli flokka myndu e.t.v. minnka eitthvað kæmi á
móti að persónukjöri er ætlað að auka fjölbreytni í þingmannavali. Sveiflurnar
kynnu því að koma fram í örari breytingum á þingliði fremur en endilega í
heildarfylgi flokka. Jafnframt má spyrja hvort það sé almennt kostur eða galli að
fylgissveiflur séu hóflegar.
Önnur gagnrýni er sú að með vali þvert á lista verði kerfið óheyrilega flókið. Svo er
ekki. Kjörseðillinn verður nákvæmlega eins hvort sem val kjósenda einskorðast við
ein samtök eða leyft er að velja þvert á lista.
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Persónukjör sem leyfir val þvert á lista er ekki algengt en engu að síður má nefna
dæmi, hvort sem er úr þingkosningum, fylkisþingakosningum, héraðskosningum
eða sveitarstjórnarkosningum.
Nýjustu dæmin um slíkt fyrirkomulag eru frá landsþingkosningum í Bremen og
Hamborg 2011. Í báðum tilvikum er fyrirkomulag allt mjög líkt því sem lagt er til í
frumvarpsdrögunum, svo sem að bæði er um kjördæmi að ræða en líka landslista.
Kjósendur fara með fimm atkvæði í Bremen en tíu atkvæði í Hamborg og mega í
öllum aðalatriðum dreifa þeim á milli allra lista og frambjóðenda þeirra. Þar er
gengið lengra að því leyti að kjósendur mega verja atkvæðum sínum að hluta til í að
kjósa persónur og að hluta til lista.
Í könnun sem gerð var 2005 í Bremen meðal 150 kjósenda þegar núverandi
fyrirkomulag var fyrst rætt sögðust um 70% telja persónuval mjög gott eða fremur
gott fyrirkomulag en tæp 20% heldur slæmt eða afleitt. Aðrir voru óvissir. Almennt
var ánægja með fyrirhugaða kerfisbreytingu, um 70%, en um 10% leist illa á.
Í þessum kosningum til landsþinganna í Hamborg og Bremen 2011 skiptust
kjósendur því sem næst til helminga að því leyti að velja einstaka frambjóðendur
eða kjósa heila flokkslista.117 Í Hamborg notaði tæplega fjórðungur kjósenda sér
það í einhverjum mæli að velja frambjóðendur þvert á lista. Í Bremen var hlutfallið
hærra, um 30%.
Í spurningakönnun teymis frá Háskólanum í Hamborg á kosningunum þar í borg
kom m.a. fram:118
* Um 60% aðspurðra kjósenda töldu sig vera vel upplýst um kosningakerfið.
* 40% kjósenda í þessari könnun kusu aðeins flokkslista en 60% merktu alfarið eða
líka við frambjóðendur. Meðal kjósenda í heild voru hlutföllin nær jöfn.
* Um 7% þeirra sem ekki kusu (en þeir voru margir, um 43% kjósenda) töldu
kosningakerfið, eða skilningsskort á því, meginástæðu þess að þeir kusu ekki. Sumir
aðrir töldu það meðal ástæðna. Hér skal minnt á að kerfið var gjörbreyting frá því
sem áður tíðkaðist.
* Vitaskuld setja þeir sem ekki kjósa sig lítið inn í kerfið. Einungis helmingur vissi
hve marga krossa mátti nota. Til viðmiðunar má nefna að aðeins 40% gátu nefnt
einhvern aðalframbjóðanda í þessum kosningum.
* A f þessum sem ekki kusu töldu samt nær 45% nýja kerfið gott, tæp 30% hvorki né
og afgangurinn, um 30%, taldi það nýja verra en það gamla. Nær 55% þessa sem
hirtu ekki um að kjósa töldu samt að nýja kerfið „færði kjósendum vald“.
Stjórnlagaráð leggur áherslu á að stjórnmálasamtök gegni mikilvægu hlutverki í
lýðræðissamfélagi. Persónukjör, hversu langt sem gengið er í þeim efnum, breytir
því ekki að frambjóðendur verði að vera á listum og þar með bjóða sig fram í
umboði þeirra samtaka sem að listunum standa. Hér er ekki lögð til sú ýtrasta gerð
persónukjörs, eins og t.d. hefur tíðkast í Írlandi í nær heila öld, að frambjóðendur
bjóða sig alfarið fram sem einstaklingar, enda þótt þeir megi geta flokksaðildar á
kjörseðlinum. Raunar er framboð með þeim sama hætti í þeim löndum þar sem
kosið er einmenningskjöri eins og er meginreglan í hinum engilsaxneska heimi.
Færa má rök fyrir því að persónukjör geti styrkt flokkana með því að þeir laði að sér
meira af hæfu fólki, fólki sem ekki hefur hingað til viljað fara þá hefðbundnu leið að
komast á þing með því að þokast upp framboðslista flokkanna þar til komið er í
„öruggt“ sæti.
Það er niðurstaða Stjórnlagaráðs eftir að hafa gaumgæft kosti þess og galla að leyfa
val þvert á samtök að leggja það engu að síður til sem aðalreglu að slíkt verði
heimilað. Á hinn bóginn telur ráðið að kanna þurfi þetta sérstaka atriði sérstaklega
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áður en endanleg ákvörðun er tekin. Á þeim nauma tíma sem ráðið hefur haft hefur
ekki gefist tækifæri til þess. Því er lögð til sú meginregla í stjórnarskrárfrumvarpinu
að kjósanda eigi að standa til boða frambjóðendur á öllum listum í sínu kjördæmi og
að auki á öllum landslistum. Hins vegar sé Alþingi heimilað að ganga skemmra og
einskorða valmöguleika kjósandans við lista sömu samtaka. Því gæti farið fram
ítarleg athugun á kostum og göllum vals þvert á lista áður en fyrstu kosningalög
yrðu sett á grundvelli nýrrar stjórnarskrár. Þyki þá ekki tímabært að taka upp þetta
víðara val getur löggjafinn útvíkkað valkostina síðar án þess að breyta þurfi
stjórnarskrá. Löggjafanum er falið mat um þetta atriði.
V. Um lýðræðislega þátttöku almennings
Almennt
Eitt af þeim verkefnum sem Stjórnlagaráði var sérstaklega falið var að taka til
umfjöllunar lýðræðislega þátttöku almennings, m.a. um tímasetningu og
fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu, þar á meðal um frumvarp til
stjórnarskipunarlaga.119 Hér á eftir er lýst þeim meginviðhorfum sem komu fram
innan ráðsins og þeim meginmarkmiðum sem lögð voru til grundvallar við vinnslu
ákvæðanna. Ráðið tók mið af þeirri vinnu sem unnin hafði verið af stjórnlaganefnd
og er vísað til umfjöllunar í Skýrslu stjórnlaganefndar um sögulega þróun beins
lýðræðis.120 Þá er einnig vísað til samanburðarrannsóknar Dóru Guðmundsdóttur á
þjóðaratkvæðagreiðslum í Evrópu sem finna má í sömu skýrslu.121 Þá notaðist
nefndin einnig við skýrsluna Direct Democracy: The International IDEA Handbook.
ViðhorfÞjóðfundar
A f niðurstöðum Þjóðfundar má ráða eindregna kröfu um aukna aðkomu þjóðarinnar
að ákvörðunum í mikilvægum málum. Þjóðfundur leggur til að stjórnarskrárbundinn
verði réttur þjóðarinnar til að kjósa um mikilvæg málefni er hana varða og að skýr
lög liggi fyrir um framkvæmd þeirra kosninga. Slíkt þjóðaratkvæði á að mati
Þjóðfundar að binda hendur Alþingis. Almenningur hafi því ákveðið „synjunarvald“
í ágreiningsmálum ef svo má að orði komast.
Þjóðfundur leggur líka til þjóðarfrumkvæði, þ.e. að þjóðin geti farið fram á
þjóðaratkvæðagreiðslu með ákveðnum lágmarksfjölda undirskrifta. Þá er gerð
tillaga um að rafrænar kosningar verði notaðar við þjóðaratkvæðagreiðslur.
Á Þjóðfundi var lítillega rætt hvernig stjórnarskrá er breytt svo og hver aðkoma
þjóðarinnar er að slíku ferli. Áhersla kemur fram um að endurskoðun stjórnarskrár
fari fram með jöfnu millibili, að stjórnarskrárbreytingar eigi að lúta ströngu ferli og
að stjórnarskrá verði ekki breytt nema með þjóðaratkvæðagreiðslum. Þá skuli
stjórnarskrárákvæði um breytingar á stjórnarskrá vera skýr. Umræður þessar um
málsmeðferð við stjórnarskrárbreytingar bera með sér að Þjóðfundurinn hefur talið
að breytingar á stjórnarskránni eigi ekki að vera léttvægt verkefni.
Viðhorf innan Stjórnlagaráðs
Fullyrða má að þorri stjórnlagaráðsfulltrúa hafi verið á þeirri skoðun að auka bæri
aðkomu almennings að töku mikilvægra ákvarðana sem varða almannahag. Innan
ráðsins voru höfð uppi þau sjónarmið að líta bæri á beint lýðræði sem viðbót við
fulltrúalýðræðið. Aukin aðkoma almennings að ákvarðanatöku yki lýðræðislegan
þroska, stuðlaði að aukinni ábyrgð kjósenda og skapaði aukna sátt í samfélaginu.124
Gegn þessu var m.a. lýst þeim áhyggjum að þjóðaratkvæðagreiðslur gætu hindrað
möguleika stjórnvalda til að taka óvinsælar en nauðsynlegar ákvarðanir, þær
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tryggðu réttindi minnihlutahópa gegn ofbeldi meirihlutans illa og gætu verið notaðar
sem leið stjórnmálamanna til að koma sér undan ábyrgð.125 Vísað er til skýringa
við einstakar greinar vegna þeirra viðhorfa sem uppi voru um einstaka efnisþætti
tillagnanna.
Tilgangur og markmið
Það var meginmarkmið í vinnu Stjórnlagaráðs að auka möguleika almennings á
aðkomu við töku ákvarðana. Um leið var það markmið ráðsins að minnka líkur á því
að með beinu lýðræði myndi:
1. reynast erfitt fyrir stjórnvöld að taka umdeildar en nauðsynlegar ákvarðanir,
2. skapast hætta á því að meirihluti kjósenda beitti minnihluta kjósenda ofbeldi,
3. það færast í vöxt að stjórnmálamenn vikju sér undan ábyrgð með því að vísa
málum í þjóðaratkvæði.
Megininntak tillagna
Tillögur Stjórnlagaráðs ganga út á eftirfarandi skref:
1. (Málskotsréttur kjósenda) Að hluti kjósenda geti knúið fram atkvæðagreiðslu um
nýsamþykkt lög.
2. (Tillöguréttur kjósenda) Að hluti kjósenda geti lagt fram þingmál, frumvarp eða
þingsályktunartillögu, til afgreiðslu á Alþingi.
3. (Þjóðarfrumkvæði) Að hluti kjósenda geti lagt fram tilbúið frumvarp og knúið
fram þjóðaratkvæðagreiðslu.
4. (Stjórnarskrárbreytingar) Að breytingar á stjórnarskrá verði að jafnaði bornar
undir þjóðaratkvæði.
Til viðbótar ofantöldum meginskrefum má nefna tvö til viðbótar sem snúa að
ákveðnum takmörkunum á þjóðaratkvæðagreiðslum og nánari útfærslum á þeim:
5. (Takmörkun málaflokka) Að ákveðnir málaflokkar verði undanskildir
þjóðaratkvæðagreiðslum að frumkvæði almennings.
6. (Lagaumgjörð) Að sett verði lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna og
nauðsynlega umgjörð um beina þátttöku almennings í ákvarðanatöku.
Nauðsyn þess að breyta stjórnarskrá
Núgildandi stjórnarskrá tilgreinir þjóðaratkvæði í þremur tilfellum, um
brottvikningu forseta Íslands úr embætti, þegar forseti synjar lögum staðfestingar og
vegna breytingar á kirkjuskipan.126
Þá eru í gildi lög nr. 91/2010 um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. Í þeim lögum
er kveðið á um heimild meirihluta þings til að láta fara fram ráðgefandi
þjóðaratkvæðagreiðslu. Samkvæmt greinargerð með lögunum getur hvorki Alþingi
né neinn annar boðað til lagalega bindandi þjóðaratkvæðis að óbreyttri stjórnarskrá.
Í greinargerðinni segir m.a.:
Sem áður segir eru engin ákvæði um það í stjórnarskránni að Alþingi geti ákveðið
að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin málefni eða hver yrðu áhrif
niðurstöðu slíkrar atkvæðagreiðslu. Því er Alþingi í sjálfsvald sett hvort það ákveður
að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram og getur samþykkt ályktun þess efnis eftir
venjulegum reglum. Á hinn bóginn er ljóst að niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu
getur ekki orðið lagalega bindandi fyrir handhafa ríkisvaldsins, enda gerir
stjórnarskráin ekki ráð fyrir því að hendur löggjafans eða annarra handhafa
ríkisvalds verði bundnar af slíkum atkvæðagreiðslum. Til þess að niðurstaðan bindi
hendur löggjafans þyrfti að koma til breyting á stjórnarskránni. 127
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A f þessu er ljóst að ef hluti kjósenda á að geta krafist þjóðaratkvæðis um
nýsamþykkt lög þarf til þess stjórnarskrárbreytingu. Samkvæmt 25. gr. og 38. gr.
núgildandi stjórnarskrár hafa þingmenn, ráðherrar og forseti einir rétt til að bera upp
þingmál. Eigi að veita ákveðnum hluta kjósenda heimild til að leggja mál fyrir
Alþingi þarf því heimild fyrir því í stjórnarskrá.
Frumkvæðisréttur almennings felur í sér heimild hluta kjósenda til að leggja fram
fullbúið frumvarp sem leggja þarf í þjóðaratkvæði, bindandi eða ráðgefandi, innan
ákveðins tíma. Með sömu rökum og beitt er að ofan er ljóst að heimild fyrir slíkri
þjóðaratkvæðagreiðslu þurfi að vera til staðar í stjórnarskrá eigi atkvæðagreiðslan
að vera bindandi.
Þá er ljóst að ef engar takmarkanir eru tilteknar í stjórnarskrá, á þeim málaflokkum
sem bera má upp í þjóðaratkvæði, má ekki setja slík ákvæði í almenn lög. Því ákvað
Stjórnlagaráð að einskorða möguleg þjóðaratkvæði við þau málefni sem vörðuðu
almannahag og undanskildi þar að auki nokkra málaflokka í samræmi við tillögur
stjórnlaganefndar.128
Loks telur Stjórnlagaráð rétt að tiltaka í frumvarpinu að setja eigi almenna
lagaumgjörð um þjóðaratkvæði, tillögurétt og frumkvæði kjósenda. Ráðið telur að
slík lagasetning sé nauðsynleg og að hún nái til mikilvægra framkvæmdaratriða, svo
sem forms undirskrifta og tímalengdar undirskriftarsöfnunar, og þess hver kemur
fram fyrir hönd kjósenda. Án slíks ákvæðis geta slík lög verið talin brjóta í bága við
ákvæði frumvarpsins um þjóðaratkvæði að öðru leyti.“
Um 37. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er ekki að finna sérstakt ákvæði þar sem helstu hlutverk
Alþingis eru dregin saman, heldur vikið að einstökum verkefnum þess í nokkrum ákvæðum.
Markmiðið með 37. gr. er að afmarka betur skilin á milli verkefna löggjafans og annarra
handhafa ríkisvalds.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 37. gr. kemur fram að fyrirmyndir að ákvæðinu sé að
sækja í tillögu stjórnlaganefndar og tillögu þingmannanefndar Alþingis um viðbrögð við
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Í skýringunum er áréttað að ákvæði um helstu hlutverk
þingsins séu á víð og dreif í núgildandi stjórnarskrá og ákvæði um eftirlitshlutverk þingsins
séu óskýr.
Í uppbyggingu stjórnkerfisins felst þó einnig ákveðin tæknileg útfærsla lýðræðislegra
stjórnarhátta eins og vikið var að í skýringum við I. kafla frumvarpsins hér að framan. Með
því að stjórnarskráin mælir fyrir um að ýmsum málefnum verði aðeins ráðstafað með lögum,
þ. á m. fjárstjórn ríkisins, tryggir það ásamt þingræðisreglunni löggjafarvaldinu ákveðna
lykilstöðu gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins, þ.m.t. framkvæmdarvaldinu. Staða
framkvæmdarvaldsins í stjórnkerfinu og hvernig það hagar stjórnsýslu sinni hlýtur því mjög
að mótast af þessari stöðu þess gagnvart löggjafarvaldinu — Alþingi. Framkvæmdarvaldið
er því háð í tvennum skilningi. Annars vegar með þeim hætti að löggjafinn mótar verkahring
framkvæmdarvaldsins þar sem ákvæðum stjórnarskrár sleppir. A f því leiðir að
framkvæmdarvaldið fær ekki aðhafst nema í umboði löggjafans, og því er skylt að hrinda í
framkvæmd þeim lögum, sem löggjafinn hefur samþykkt. Jafnframt ber því að halda sig
innan þeirra marka, sem lögin setja. Hins vegar leiðir af þingræðisvenjunni að skipan æðstu
stjórnar framkvæmdarvaldsins hverju sinni — ríkisstjórnarinnar - er undir því komin að
þingið vilji styðja hana eða a.m.k. þola í embætti. Á þessum grundvelli ber ríkisstjórnin
pólitíska ábyrgð gagnvart þinginu og því eru tryggð ýmis stjórnarskrárbundin úrræði til að
fylgja þeirri ábyrgð eftir og veita ríkisstjórninni aðhald. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur
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enn fremur fram að þessi skilgreining á hlutverki Alþingis í 37. gr. sé vel til þess fallin að
afmarka betur skil á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvarlds. Vísað er til þess að slíka
afmörkun sé m.a. að finna í sænsku og finnsku stjórnarskránum.
Með þessu móti eru löggjafanum fengin undirtökin í meðferð ríkisvaldsins, og á þennan
hátt birtist e.t.v. hvað skýrast á hvern hátt lýðræðisleg stjórnskipun og réttaröryggi
borgaranna er innbyggð í stjórnkerfið sjálft: Sú stofnun ríkisins, sem þetta vald er falið, er
valin með reglulegu millibili í almennum kosningum þar sem kjósendur búa við
fjölflokkakerfi. Í skýringum stjórnlagaráðs við 37. gr. er í samræmi við það áréttað það
grundvallaratriði raunverulegs fulltrúalýðræðis að Alþingi sæki vald sitt til þjóðarinnar en
ekki til stjórnmálaflokka, hagsmunahópa eða þriðju aðila.
Í 37. gr. frumvarpsins er áréttað að fjárstjórn ríkisins sé á valdi Alþingis. Er það í
samræmi við gildandi stjórnskipun og nánar útfært í 68.-72. og 74. gr. frumvarpsins.
Fjárstjórnarvald Alþingis er tvíþætt. Annars vegar felst það í gerð og samþykkt áætlunar um
tekjur og gjöld ríkisins skv. 1. mgr. 42. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 68. gr. frumvarpsins. Hins
vegar felst það í eftirliti með framkvæmd fjárlaga og endurskoðun á fjárreiðum ríkisins eftir
nánari fyrirmælum í lögum skv. 43. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 74. gr. frumvarpsins.
Handhöfn löggjafans á fjárstjórn ríkisins skýrist af áhrifum hennar bæði á almenning og á
alla framkvæmdarstjórn ríkisins - og reyndar sveitarfélaga að hluta - og stendur þannig í
beinum tengslum við aðra grundvallarþætti lýðræðisskipulagsins og mótar inntak þeirra að
verulegu leyti. Með nokkurri einföldun má e.t.v. segja að tenging fjárstjórnarvaldsins við
aðra þætti stjórnskipulagsins birtist í því, að æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins ríkisstjórnin - bera á grundvelli þingræðisvenjunnar ábyrgð á framkvæmd fjárlaga gagnvart
Alþingi og á grundvelli lýðræðisskipulagsins stendur þingið almenningi skil gjörða sinna
með reglulegu millibili.
Nánar er vikið að valdheimildum Alþingis að því er varðar ákvörðunarvald um fjárstjórn
ríkisins í athugasemdum við 68.-72. og 74. gr. frumvarpsins.
Um 38. gr.
Ákvæðið er samhljóða 36. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 38. gr. kemur fram að ákvæðið sé samhljóða tillögu
stjórnlaganefndar og núgildandi stjórnarskrá. Vísað er til dönsku stjórnarskrárinnar þar sem
það teljist til landráða að raska friði þjóðþingsins, gefa skipun þar um eða hlýða henni. Ekki
sé sambærileg ákvæði að finna í sænsku eða finnsku stjórnarskránum.
Í skýringunum kemur einnig fram að stjórnlagaráð hafi rætt hvort nota ætti orðið
„öryggi“ fremur en „frið“. Fallið hafi verið frá því þar sem merking orðsins „öryggis“ hafi
þótt of þröng. Þá hafi jafnframt myndast fordæmi um túlkun ákvæðis 36. gr. núgildandi
stjórnarskrár sem ekki hafi þótt ástæða til að raska.
Um 39. gr.
Ákvæði 39. gr. frumvarps þessa felur í sér verulegar breytingar frá því
kosningafyrirkomulagi sem mælt er fyrir um í 31. gr. núgildandi stjórnarskrár. Með
ákvæðinu er tekið upp kosningakerfi sem kalla má „kjördæmavarið landskjör“ sem ætlað er
að koma á persónukjöri og tryggja sem jafnast vægi atkvæða. Með bréfi stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 28. febrúar 2012, var stjórnlagaráð kvatt saman að nýju til
sérstaks fjögurra daga fundar. Verkefni fundarins var að fjalla um spurningar og ábendingar
nefndarinar um hugsanlegar breytingar á upphaflegum tillögum stjórnlagaráðs. Stjórnlagaráð
skilaði svo umsögn sinni um spurningar og ábendingar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
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með bréfi, dags. 11. mars 2012. Í frumvarpi þessu er stuðst við þann valkost um orðalag á
39. gr. sem ráðið setti fram í bréfi sínu. Svo orðað er ákvæðið knappara en í upphaflegum
tillögum ráðsins auk þess sem stjórnlagaráð leitaðist við að orða skýrar einstaka atriði sem
um var spurt í erindi þingnefndarinnar.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um það kosningakerfi sem lagt er til í 39. gr.:
„Lagt er til kosningakerfi sem kallað hefur verið „kjördæmavarið landskjör“. Hér á
eftir má sjá lýsingu á grunnatriðum, kjördæmum og framboðum, persónukjöri,
kjördæmatryggingu, svo og svigrúmi löggjafans, ásamt umfjöllun um hvern
efnisþátt og yfirlit yfir þær umræður sem fram fóru innan ráðsins.
K jördæm i og framboð
Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Þau skulu flest vera átta. Fjöldi þeirra
og mörk eru eftirlátin löggjafanum að ákveða. Þeir sem aðhyllast að landið sé eitt
kjördæmi eiga það undir Alþingi hvort og hvenær sú ósk rætist. Með sama hætti
taka þeir sem telja nauðsynlegt að byggðir landsins eigi beina fulltrúa á þingi vissa
áhættu.
Frambjóðendur mega bjóða sig fram á a) lista í kjördæmi, b) lista í kjördæmi og um
leið á landslista sömu samtaka eða c) einungis á landslista. Gagnvart kjósendum er
landið að hluta til eitt kjördæmi, þar sem þeim standa frambjóðendur á landslistum
til boða, en þeir geta einnig valið frambjóðendur og lista í sínu kjördæmi eins og
verið hefur. Hin hliðin snýr að frambjóðendum. Þeir geta beint framboði sínu að
þeim kjósendum sem standa þeim landfræðilega næst.
Spyrja má hvort fyrirkomulagið eigi sér fyrirmynd erlendis. Svo er og er þá helst að
líta til Hollands. Þar má segja að samspil þess að landið sé eitt kjördæmi en framboð
að einhverju leyti staðbundin sé ekki ósvipað því sem hér er lagt til. Er þó Holland
margfalt fjölmennara en Ísland. Fyrirkomulagið í Danmörku er líka í þessa áttina.
Það að tala kjördæmissæta sé breytileg og ráðist af kosningaúrslitum gerist í
allmörgum ríkjum og má nefna Austurríki sem dæmi.
Persónukjör
Kjósendur geta valið frambjóðendur, einn eða fleiri, af hvaða lista sem er í sínu
kjördæmi eða af landslistum nýti löggjafinn sér heimild til að ganga svo langt. Ef
ekki getur hann sett í lög að valið einskorðist við lista sömu samtaka.
Persónukjör í einhverju formi er ekki óþekkt hérlendis. Þingmenn voru allt til 1959
almennt valdir með persónukosningu í formi ein- eða tvímenningskjördæma. Svo er
enn gert þar sem kosið er til sveitarstjórna svokallaðri óbundinni kosningu, enda eru
þá engir listar í framboði. Strax við upphaf listakosninga, fyrir rúmri öld, var reynt
að viðhalda persónukjörsþættinum með því að gera kjósendum kleift að breyta
röðun á listum. Sá möguleiki hefur þó vart verið nýttur enda áhrifalítill. Aðeins einu
sinni hefur það gerst að þingmannsefni hafi ekki náð kjöri vegna breytinga kjósenda
á lista. Á árabilinu 1959-2000 var næsta vonlaust að breyta röðun á listum en með
lagabreytingu um aldamótin urðu áhrifin nokkur enda hefur það gerst fjórum
sinnum síðan að frambjóðendur hafi þurft að víxla sætum fyrir tilverknað kjósenda.
Í tillögum ráðsins er skrefið stigið til fulls þar sem ætlunin er að kjósendum sé
alfarið falið að velja frambjóðendur.
Stjórnarskrártillagan útilokar ekki að listar séu með einhveijum hætti raðaðir, t.d.
gætu þeir verið settir upp sem e.k. fléttulistar, konur og karlar til skiptis. Röðin er þó
aðeins til leiðbeiningar kjósendum en hefur ekki önnur áhrif. Setja verður ákvæði
um fyrirkomulag röðunar í kosningalög. Kjósandi getur leitt hjá sér að raða með því
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að merkja við lista einan sér og eftirlætur þá öðrum röðunina. Spyrja má hví ekki sé
leyft að bjóða fram forraðaðan lista þar sem merking við listann einan hafi eitthvert
vægi í röðun. Slíkt kom vissulega til álita en reynslan, bæði hérlendis og erlendis,
sýnir að þá er persónukjörið næsta marklaust. Í reynd mun röðunin á hinum
forröðuðu listum ráða ferðinni. Slíkt fyrirkomulag myndi ekki falla undir þá
skilgreiningu á persónukjöri sem reifuð var að framan.
Ákvæði frumvarpsins um persónukjör, sem hér eru lögð til, kveða á um að
kjósendum sé heimilað að velja frambjóðendur af landslistum svo og listum innan
síns kjördæmis. Eins og fram kemur síðar verða í reynd væntanlega flestir
frambjóðendur á landslistum þótt þeir séu líka á kjördæmalistum. Það persónukjör
sem hér er lagt til gengur því mun lengra, hvort sem leyft er val þvert á samtök eða
ekki, en stjórnarfrumvarpið um persónukjör frá árinu 2009 þar sem kjósendur gátu
aðeins valið af einum lista og það aðeins helming nafna á honum. Um rök með og á
móti þessu valfrelsi er rætt í almennum athugasemdum með þessum kafla
frumvarpsins.
Persónukjör merkir ekki að flokkar komi ekki við sögu í sambandi við framboð.
Samtökum um framboð, flokkum eða öðrum slíkum samtökum, er eftir sem áður
ætlað að velja með einhverjum hætti þá frambjóðendur sem standa kjósendum til
boða. Þeim er jafnframt heimilað að birta frambjóðendur í leiðbeinandi röð.
Kjósendum er einnig heimilt að velja lista í heilu lagi. Að lokum er það mikilvægt
atriði að mælt er fyrir um hlutfallskosningu þar sem samtökin, flokkarnir, hljóta
þingsæti í sem fyllstu samræmi við heildarfylgi þeirra. Þetta útilokar t.d.
meirihlutakosningu þar sem fylgismestu samtökin fá öll sæti.
Það er ekki mælt fyrir um það í þessum stjórnarskrártillögum hvaða merkingar- og
uppgjörsaðferð skuli beitt. Löggjafanum er eftirlátið það að mestu. Ákvæðin geta
rúmað hvort sem er merkingar með einum eða fleiri krossum við frambjóðendur eða
að þeim sé raðað með raðtölum. Þá getur uppgjörsaðferðin verið með ýmsu móti, sé
merkt með krossum verður vart annað séð en að samtala krossanna ráði uppgjörinu,
en ýmsar aðferðir koma til álita við uppgjör á röðun. Nefna má sem dæmi að
raðtölunum verði umbreytt í stig (Borda-aðferð) eða þær túlkaðar sem
forgangsröðun, Single Transferable Vote (STV).
K jördæm atrygging
Í kosningalögum má tryggja kjördæmunum lágmarkstölu sæta. Ráðstafa má allt að
30 þingsætum í þessu skyni. Ekkert kjördæmi fái fleiri slík trygg sæti en svarar til
kjósendafjölda þeirra. Þetta er aðeins lágmarkstrygging. Að jafnaði munu
kjördæmin fá fleiri sæti. Kjördæmi getur jafnvel fengið fleiri þingsæti en svarar til
kjósendafjölda ef þar eru frambjóðendur sem höfða til kjósenda út fyrir kjördæmi
sitt. Allir frambjóðendur sömu samtaka hvar sem er á landinu munu væntanlega
standa kjósendum til boða. Væntanlega munu flestir frambjóðendur - a.m.k. í
byrjun - vilja tengja sig kjördæmum verði landinu skipt í kjördæmi. Þeir gætu engu
að síður laðað til sín kjósendur úr öðrum kjördæmum með því að vera jafnframt á
landslista eins og heimilað er samkvæmt tillögum Stjórnlagaráðs. Þannig gæti
kjördæmi fengið fleiri þingsæti en svarar til kjósendatölu þess eins. En það er þá að
vilja kjósenda annars staðar að af landinu en ekki fyrir skikkan kosningakerfisins
eins og nú er að nokkru leyti. Hitt getur vissulega gerst að kjördæmi fái færri sæti en
svarar til stærðar kjördæmisins, hvort sem það er vegna þess að frambjóðendur
kjördæmisins höfða ekki í nægilegum mæli til kjósenda eða að kjósendum þyki
frambjóðendur í öðrum kjördæmum fýsilegri. Ákvæðinu um „kjördæmatryggingu“
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er ætlað að sjá við þessu með því - eins og nafnið gefur til kynna - að tilteknum
lágmarksfjölda þingsæta skuli ávallt úthlutað til frambjóðenda sem eru merktir
kjördæminu. Í upphafi er gert ráð fyrir að bundnu sætin séu einkum ætluð til að
tryggja hlut landsbyggðar en síðari tíma þróun í dreifingu þingmanna á kjördæmi
við það kosningakerfi sem lagt er til mun væntanlega ráða hvort og hvernig
löggjafinn kýs að nota ofangreinda heimild.
Ákvæði frumvarpsins segja að heimilt sé að verja allt að 30 þingsætum, eða rétt
tæplega helmingi þeirra allra, í þessu skyni. Ekki er mælt fyrir um það hvernig þeim
skuli skipt á kjördæmin fyrir utan það að aldrei má eyrnamerkja kjördæmi fleiri slík
bundin sæti en það getur staðið undir miðað við kjósendafjölda alls og er þá miðað
við tölu kjósenda á kjörskrá að baki hverju hinna 63 þingsæta.
Hér eru vissulega ýmis álitamál. Ákvæðið um bundin sæti flækir kosningalög
óhjákvæmilega og stríðir þar með gegn því sjónarmiði að þau séu sem
auðskiljanlegust. Á hitt verður jafnframt að líta að sé landinu skipt upp í kjördæmi
er vart rökrétt að kjördæmi geti verið næsta rúið þingsætum falli atkvæði með
ólíklegum hætti. Spyrja má hvort 30 sæti, eða nær helmingur allra þingsæta, séu
eðlilegt hlutfall. Þarna var farinn meðalvegur milli þeirra sjónarmiða að hafa enga
slíka tryggingu og hinna að hlutfallið ætti að vera allt að því jafnhátt og segja má að
sé í núverandi kerfi þar sem öll þingsætin eru bundin kjördæmum. Á það skal lögð
áhersla að ákvæðið er hugsað sem trygging, öryggisákvæði, sem vart muni reyna á
skiptist atkvæði með líklegum hætti.
Að lokum skal bent á að þetta tryggingarákvæði á aðeins við sé landinu skipt í
kjördæmi.
Svigrúm löggjafans
Að mati Stjórnlagaráðs er það svigrúm sem löggjafanum er eftirlátið við nánari
útfærslu kosningakerfisins rúmt. Hér nægir að nefna eftirfarandi:
1. Þinginu er gefið allt vald til að skilgreina kjördæmi og ákveða tölu þeirra, þ.m.t.
að skipta landinu ekki upp í kjördæmi.
2. Ekkert er sagt um kosningaaðferðina utan að hún skal vera hlutfallsleg. Víða er
mælt fyrir um notkun dHondtsreglu, Sainte-Lague, aðferð stærstu leifa eða aðra
aðferð í stjórnarskrám.
3. Nær allir þættir í útfærslu persónukjörsins eru eftirlátnir þinginu, þ.m.t. það
mikilvæga atriði hvort leyfa eigi val þvert á samtök eða einskorða valmöguleikana
við frambjóðendur innan einna samtaka.
4. Allt sem máli skiptir um niðurröðun bundnu sætanna, sem má að nokkru líkja við
kjördæmissæti nú, er í höndum þingsins sem hefur ekki verið áður.
5. Löggjafanum er gert að stuðla að jöfnuði kynja á þingi, en hvernig það skuli
útfært er á hans valdi.
Skýringar við einstakar m álsgreinar
Með þjóðkjörnum þingmönnum er í 1. mgr. átt við að þingmenn skuli kosnir beint, í
almennum kosningum. Hugtakið „hlutbundin kosning“ er fellt brott enda hefur
merking þess ávallt verið heldur óljós. Á hinn bóginn er síðar í greininni fjallað um
að kosningin skuli vera hlutfallsleg. Samkvæmt frumvarpinu skulu þingmenn áfram
kosnir til fjögurra ára í senn. Þetta kemur ekki í veg fyrir að þingmenn kunni að
missa umboð sitt við þingrof eða önnur tilfelli sem stjórnarskráin tilgreinir.
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Í 2. mgr. er að finna efnislega nýja málsgrein sem kveður á um að atkvæðavægi
kjósenda alls staðar á landinu skuli vera það sama. Hér er átt við að einum hópi
kjósenda sé ekki fyrir fram og kerfisbundið veitt meira vægi en öðrum, umfram það
sem leiðir af námundunarskekkju við úthlutun þingsæta.
Í 3. mgr. er efnisbreyting frá núgildandi stjórnarskrá þar sem löggjafanum er
eftirlátið hver fjöldi kjördæma og mörk þeirra skuli vera. Þó er kveðið á um að þau
skuli flest vera átta. Löggjafinn getur líka ákveðið að hafa landið eitt kjördæmi.
Hafa ber í huga að kjördæmi hafa aðra merkingu í því fyrirkomulagi sem lagt er til
með frumvarpi þessu frá því sem nú er við lýði.
Nauðsynlegt þótti að skjóta inn nýju ákvæði í 4. mgr. um tilhögun framboða. Í
núgildandi stjórnarskrá kemur hugtakið ekki við sögu en lengi hefur verið talið að
fyrrgreint hugtak um „hlutbundna kosningu“ merki að boðnir skuli fram listar, ekki
einstaklingar. Þá er það nýmæli að heimilt sé að leggja fram sérstaka landslista með
þeim frambjóðendum sem kjósa að tengja sig ekki ákveðnum kjördæmum, svo og
þeim frambjóðendum af kjördæmalistum sem þess óska. Báðir listarnir verða þá að
tilheyra sömu samtökum. Ekki er heimilt að sömu nöfn séu að öðru leyti á tveimur
listum. Líklegt er að flestir muni nýta sér þennan kost þannig að landslisti verði í
raun heildarlisti flestra frambjóðenda hverra samtaka. Tekið skal fram að
kjördæmalistar hverfa að sjálfsögðu verði landinu ekki skipt upp í kjördæmi. Ekki er
kveðið á um það hve mörg nöfn þurfi eða megi vera á hverjum framboðslista. Það er
eftirlátið löggjafanum að setja um það reglur hvernig samtök frambjóðenda megi
skipta frambjóðendum á einstaka lista, kjördæmalista eða landslista. Rétt er að það
sé mikill sveigjanleiki til þess að gefa samtökum kost á að beina sjónum að
staðbundnum framboðum annars vegar eða landsframboðum hins vegar.
Í 5. mgr. kemur fram meginleiðbeiningin um það hvernig kosning fer fram. Í 1.
málsl. felast fyrirmæli um að kosningalög skuli gefa kjósanda kost á að velja
frambjóðendur, hveija sem er af listum í kjördæmum þeirra svo og af landslistum. Í
[3]. málsl. er löggjafanum heimilað að þrengja valkostina og einskorða þá við
frambjóðendur innan sömu samtaka. Í lögum má mæla fyrir um fjölda þeirra sem
velja má eða hafa töluna ótakmarkaða. Þá er löggjafanum jafnframt í sjálfsvald sett
með hvaða hætti kjósandi skal tjá val sitt á frambjóðendum, svo sem með krossum
eða með raðtölum. Kjósanda skal einnig heimilt að kjósa með því móti að merkja
við einn, en aðeins einn lista, eins og fram kemur í 2. málsl. málsgreinarinnar. Gildir
þá einu hvort slíkur listi er kjördæma- eða landslisti. Teljast þeir þá velja alla
frambjóðendur sem á listanum eru og kemur það þá í stað þess að velja einstaka
frambjóðendur. Þegar kemur að uppgjöri atkvæða er þetta mikilvægt atriði sem
gefur fyrirmæli um að röð nafna á lista sem merkt er við í heilu lagi skipti engu máli
við úthlutun þingsæta.
Í 6. mgr. er kveðið á um að kosning til Alþingis skuli vera hlutfallsleg. Er þar vísað
til þess að þingmannatala hverra samtaka frambjóðenda skuli vera í hlutfalli við
atkvæðafylgi þeirra á landinu öllu. Orðalagið er sótt í ákvæði núgildandi
stjórnarskrár um úthlutun jöfnunarsæta. Krafan um hlutfallskosningu útilokar t.d.
meirihlutakosningu þar sem það framboð sem flest fær atkvæði hlýtur öll sætin.
Persónukjör, hvort sem er innan lista sömu samtaka eða ekki, eins og kveðið er á um
í 7. mgr., er lykilatriði í frumvarpi þessu. Þegar komið er að úthlutun þingsæta
liggur fyrir mælikvarði á atkvæðastyrk hvers frambjóðanda og það fylgi sem þeir
hafa fengið í gegnum atkvæði sem eru greidd listum beint, enda segir að með
merkingu við lista sé verið að greiða öllum frambjóðendum listans atkvæði. Hér er
vísvitandi talað um atkvæðastyrk en ekki atkvæðatölu. Ástæðan er sú að mælingin á
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stöðu eða styrk frambjóðenda getur ýmist verið með krossum, stigum eða
forgangsröð af einhveiju tagi. A f sömu ástæðu er talað um að við úthlutunina skuli
gengið „út frá“ atkvæðastyrknum, enda ekki hægt að segja berum orðum að hún
skuli vera í hlutfalli við styrkinn. Með þessari málsgrein er löggjafanum gefið mikið
svigrúm til að útfæra uppgjörið allt eftir því hvaða kosningaaðferð hann vill að beitt
sé.
Í 8. mgr. er löggjafanum veitt sú heimild að binda allt að 30 þingsæti við ákveðin
kjördæmi. Málsgreinin kveður aðeins á um lágmarkstölu sæta. Að jafnaði koma
mun fleiri sæti úr kjördæmunum nema hreinir landslistar verði mjög vinsælir.
Ákvæðið er einkum sett inn til að unnt sé að tryggja landsbyggðinni viðunandi
hlutfall þingmanna miðað við hlutfall kjósenda. Í seinni málslið er leiðbeining til
löggjafans um það hvers verður að gæta við skiptingu hinna bundnu sæta á milli
kjördæmanna. Leiðbeiningin er í raun útfærsla á því meginákvæði sem felst í 2.
mgr. um að vægi atkvæða skuli vera jafnt. Séu t.d. 10% allra kjósenda landsins í
tilteknu kjördæmi getur það í mesta lagi fengið 10% allra þingsæta sem bundin sæti.
Þar sem 10% af 63 eru 6,3 má í mesta lagi binda 6 þingsæti í slíku kjördæmi. Að
öðru leyti er ekki mælt fyrir um hvernig hinum bundnu sætum skuli skipt á milli
kjördæma. Ekki er óeðlilegt að fámennari kjördæmi fái hlutfallslega fleiri bundin
sæti en þau fjölmennari, jafnvel að jöfnu sætunum sé skipt án tillits til kjósendatölu,
t.d. jafnt. Löggjafanum eru þó settar nokkrar skorður af ákvæðum
frumvarpsgreinarinnar um jafnt vægi atkvæða. Þau þingsæti sem ekki eru bundin
kjördæmum sérstaklega gegna því hlutverki að tryggja jöfnuð milli framboða, ella
væri ákvæðið um jafnt vægi atkvæða ekki uppfyllt.
Með 9. mgr. er gerð skýr krafa um það að í kosningalögum skuli stuðlað að sem
jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á þingi. Löggjafanum er falið að leita leiða í því
skyni.
Ákvæði sama efnis og í 10. mgr. er að finna í núgildandi stjórnarskrá og er jafnframt
í A- dæmi stjórnlaganefndar. Með stjórnarskrárbreytingu 1999 var það lagt
í vald löggjafans að ákveða fjölda þingsæta í hverju kjördæmi, þó þannig að minnst
fimm kjördæmissæti séu í hverju þeirra. Sömuleiðis verði sett í lög nánari fyrirmæli
um kjördæmaskipan og fyrirkomulag kosninga, þar á meðal verði kjördæmamörk
utan Reykjavíkur og nágrennis og reglur um úthlutun þingsæta lögbundnar.
Með þessu móti er hægt að breyta vissum atriðum, er lúta að kjördæmaskipan og
kosningafyrirkomulagi, án þess að til þurfi stjórnarskrárbreytingu. Þó er áskilið að
breytingar á lögmæltum kjördæmamörkum og tilhögun á úthlutun þingsæta, sem
fyrir er mælt í lögum, verði aðeins gerðar með 2/3 atkvæða á Alþingi. 130
Þá er til viðbótar kveðið á um að mikilvægar breytingar á kosningakerfinu verði
ekki gerðar ef minna en sex mánuðir eru til loka kjörtímabils. Verði breyting á
kjörtímabilinu á innan við sex mánuðum frá samþykkt slíkra breytinga taka þær
ekki gildi fyrr en að kosningum loknum.“
Um 40. gr.
Ákvæðið er samhljóða 45. gr. núgildandi stjórnarskrár að öðru leyti en því að í 2. mgr.
40. gr. frumvarpsins hefur verið bætt ákvæði um lengd kjörtímabils en að því er vikið í 31.
gr. núgildandi stjórnarskrár.
Um 41. gr.
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Greinin er samhljóða 33. gr. núgildandi stjórnarskrár með þeirri breytingu einni að
ákvæði um að nánari reglur um alþingiskosningar skulu settar í lögum hefur verið fært yfir í
39. gr. frumvarpsins sem fjallar um alþingiskosningar.
Um 42. gr.
Ákvæðið er efnislega samhljóða ákvæðum 34. og 50. gr. núgildandi stjórnarskrár að öðru
leyti en því að lagt er til að í 3. mgr. 42. gr. sé sérstaklega kveðið á um það að varamaður
taki sæti þess alþingismanns er missir kjörgengi en sú viðbót er í samræmi við gildandi rétt. Í
ákvæðinu er fjallað um þau skilyrði sem uppfylla þarf til þess að njóta kjörgengis við
kosningar til Alþingis og vikið að því hvernig með skuli fara þegar alþingismaður missir
kjörgengi.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 42. gr. segir m.a.:
„Ákvæðið er lítillega breytt. Um kjörgengi er fjallað í 34. gr. og um missi
kjörgengis í 50. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í tillögum stjórnlaganefndar eru
ákvæðin óbreytt. Í frumvarpi sStjórnlagaráðs hefur ákvæðum um kjörgengi og missi
kjörgengis verið sett í eina grein. 1. mgr. og 2. mgr. eru efnislega samhljóða en í 3.
mgr. er málfar einfaldað og fært til nútímahorfs. Síðasti málsliður er nýr en tekinn er
af allur vafi um að varamaður þingmanns taki sæti glati hann kjörgengi. Þetta er
ekki sagt berum orðum í núgildandi stjórnarskrá en er talið leiða af eðli máls. Lagt
er til að orðalag um þetta verði gert skýrt þannig að ljóst sé hvað átt er við og til
samræmis við önnur ákvæði, t.d. þegar þingmenn verða ráðherrar.
Í umræðu sStjórnlagaráðs kom fram að ákvæðið um missi kjörgengis ætti minni rétt
á sér nú en áður, sérstaklega ef möguleikar til persónukjörs verða auknir. Kjósendur
eigi að hafa forræði á því hverja þeir velja til þingstarfa. Á móti var nefnt að þeir
sem hafa hlotið dóm og snúið við blaðinu eiga möguleika á að fá uppreisn æru og
yrðu kjörgengir upp frá því. Var niðurstaðan sú að menn glötuðu kjörgengi með
sambærilegum hætti og nú gildir.“
Rétt er að árétta að ákvæði 42. gr. þarf að skoða í samhengi við önnur ákvæði er lúta að
skilyrðum fyrir framboði til Alþingis, einkum 39. gr. sem gerir ráð fyrir því að
frambjóðendur séu á framboðslistum og að nánari reglur um alþingiskosningar skuli settar í
lögum. Löggjafanum er þannig eftir sem áður heimilt að setja nánari reglur um það hvernig
standa skuli að framboðum, t.d. með hæfilegum skilyrðum um fjölda meðmælenda með
framboðum o.s.frv.
Um 43. gr.
Greinin inniheldur ný ákvæði um hlutverk landskjörstjórnar og um það hvernig leyst er
úr álitaefnum um gildi forsetakosningar, kosninga til Alþingis og þjóðaratkvæðagreiðslna. Í
gildandi stjórnarskrá er kveðið á um það í 46. gr. að Alþingi skeri sjálft úr, hvort þingmenn
þess séu löglega kosnir. Stjórnlagaráð lagði til að þetta ákvæði félli brott og að þess í stað
yrði kveðið á um að landskjörstjórn yrði falið það verkefni. Þótti ráðinu jafnframt ástæða til
að kveða á um að hið sama skyldi gilda um allar atkvæðagreiðslur með þátttöku þjóðarinnar,
þ.e. auk alþingiskosninga, kosningu forseta Íslands svo og um þjóðaratkvæðagreiðslur um
einstök mál.
Í tillögu stjórnlagaráðs var gert ráð fyrir því að úrskurðum landskjörstjórnar skv. 43. gr.
yrði skotið til dómstóla eins og hverjum öðrum stjórnvaldsúrskurði.
Hér ber hins vegar að gæta að því að í 44. gr. frumvarps þessa er kveðið á um að Alþingi
skuli koma saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hverjar alþingiskosningar. Sá frestur
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myndi í mörgum tilfellum vera ónægur ef lögmæti alþingiskosninga yrði véfengt og borið
undir landskjörstjórn og dómstóla eftir almennum reglum. Myndi þá sú staða koma upp að
Alþingi yrði stefnt saman enda þótt enn ætti eftir að leysa úr ágreiningi um lögmæti
kosninganna. Niðurstaða Hæstaréttar Íslands um að ógilda kosningarnar gæti svo leitt til
stjórnskipulegrar óvissu um ákvarðanir sem þingið hefði tekið frá því að því var stefnt
saman og þar til dómur hæstaréttar var upp kveðinn.
Með það fyrir augum að stytta þann tíma sem óvissa um lögmæti kosninga getur ríkt er
gerð sú tillaga í frumvarpi þessu að úrskurðum landskjörstjórnar um lögmæti
forsetakosningar og kosninga til Alþingis verði skotið beint til Hæstaréttar Íslands eftir því
sem nánar verður mælt fyrir um í lögum. Gert er ráð fyrir því að í almennum lögum yrði
nánar kveðið á um aðild að málskoti til Hæstaréttar Íslands og um það á hvaða grundvelli
slíkt málskot getur átt sér stað. Öðrum úrskurðum landskjörstjórnar yrði hins vegar skotið til
dómstóla eftir þeim reglum sem almennt gilda á hverjum tíma um endurskoðun dómstóla á
stjórnvaldsákvörðunum líkt og tillaga stjórnlagaráðs gerði ráð fyrir.
Um 44. gr.
Með ákvæði 44. gr. er gerð nokkur breyting á 35. gr. núgildandi stjórnarskrár. Með
breytingunni er orðalag einfaldað auk þess sem Alþingi er veitt rýmri heimild til þess að
ákveða sjálft með lögum samkomutíma sinn.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
„Breytt ákvæði og einfaldað til muna frá núgildandi 35. gr. stjórnarskrár sem fjallar
um starfstíma Alþingis.
Í ákvæðinu segir nú að Alþingi komi saman hvert ár fyrsta dag október eða næsta
virkan dag ef helgidagur er og stendur til jafnlengdar næsta árs hafi kjörtímabil
alþingismanna ekki áður runnið út eða þing verið rofið. Þá er sagt að samkomudegi
reglulegs Alþingis megi breyta með lögum. Í tillögu stjórnlaganefndar er greinin
efnislega samhljóða auk þess sem lagt er til að skipta eigi hverju kjörtímabili í
löggjafarþing. Ákvæði Stjórnlagaráðs byggist að hluta til á tillögu stjórnlaganefndar,
en er einfaldað til muna.
Talið var óþarfi að skilgreina samkomudag reglulegs Alþingis nákvæmlega í
stjórnarskrá sem og starfstíma, heldur væri nægjanlegt að það yrði gert í
þingskapalögum. Þingið hefur sjálfdæmi í þeim efnum. Hins vegar var bent á að
meirihluti þings gæti beitt minnihluta ofríki með breytingum á starfsfyrirkomulagi
Alþingis. Eigi að síður var valin sú leið að mæla skuli nánar fyrir um starfstíma
þingsins í lögum en þess í stað sett heimild í ákvæði um þingsetningu að þriðjungur
þingmanna gæti óskað eftir að þing yrði kallað saman og sett. Í ákvæði um setningu
þingsins er að auki gerð sú breyting að forseti Íslands stefni Alþingi saman. Sú
ábyrgð færist frá sitjandi forsætisráðherra eins og talin er vera raunin samkvæmt
núverandi fyrirkomulagi. Eftir sem áður kemur þingið ætíð saman tveimur vikum
eftir kosningar, hvort sem þær eru reglulegar í lok kjörtímabils eða í kjölfar
þingrofs.
Í þessu tilliti má nefna að ákvæði sænsku stjórnarskrárinnar um starfstíma þingsins
eru einföld. Sagt er að þjóðþingið, Ríkisdagur (s. Riksdag), komi saman ár hvert í
Stokkhólmi, nema þingið eða forseti þess ákveði annað vegna frelsis eða öryggis
þess. Ákvæði finnsku stjórnarskrárinnar eru ítarlegri en þar kallar forseti
lýðveldisins þingið saman. Samkvæmt þýsku grunnlögunum starfar þingið samfellt
allt kjörtímabilið, ekki er gert ráð fyrir löggjafarþingum og þingið getur sjálft
ákveðið þinghlé.
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Kosningar fara alla jafna fram á laugardögum. Könnun á lögmæti kosninganna og
útgáfa kjörbréfa á sér stað áður en Alþingi kemur saman, þ.e. tveimur vikum eftir
kosningar eins og áður er sagt, í samræmi við þá tillögu Stjórnlagaráðs að
landskjörstjórn kanni lögmæti kosninga en ekki kjörbréfanefnd Alþingis eins og nú
er.“
Um 45. gr.
Ákvæði 45. gr. fjallar um samkomustað Alþingis líkt og 37. gr. núgildandi stjórnarskrár.
45. gr. frumvarps þessa felur í sér þá efnisbreytingu frá núgildandi ákvæði að Alþingi er
sjálfu fært ákvörðunarvald um að ákveða samkomustað utan Reykjavíkur en það vald er nú í
höndum forsætisráðherra með atbeina forseta lýðveldisins.
Í skýringum stjórnlagaráðs er vísað til þess að stjórnlaganefnd hafi lagt til þá
efnisbreytingu að Alþingi en ekki forseti Íslands gæti ákveðið að þingið kæmi saman á
öðrum stað á Íslandi en í Reykjavík. Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo:
„Stjórnlagaráð telur rétt að Alþingi geti sjálft ákveðið annan fundarstað en í
Reykjavík við sérstakar kringumstæður. Sá staður einskorðist ekki við Ísland.
Ómögulegt er að segja fyrir um hvaða kringumstæður gætu réttlætt í framtíðinni að
þingið komi saman annars staðar en hér á landi, en ætla má að það yrði aðeins í
ýtrustu undantekningar- og neyðartilvikum, svo sem vegna stríðsástands eða mikilla
náttúruhamfara.“
Um 46. gr.
Ákvæði 46. gr. felur í sér nokkra efnisbreytingu frá 22. gr. núgildandi stjórnarskrá. Í
núgildandi ákvæði er kveðið á um að forseti lýðveldisins stefni saman Alþingi eigi síðar en
tíu vikum eftir almennar alþingiskosningar. Í 46. gr. frumvarps þessa er ekki vikið að
tímafrestum í þessu sambandi en í 44. gr. frumvarpsins kemur hins vegar fram að Alþingi
komi saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hveijar alþingiskosningar. Í 2. mgr. 46. gr. er
að finna það nýmæli að forseti Alþingis eða fjórðungur þingmanna geti lagt til við forseta að
stefna saman þinginu en í 2. mgr. 23. gr. núgildandi stjórnarskrá er fjallað um heimild
þingmanna til þess að krefjast þess að forseti stefni saman Alþingi hafi hann áður frestað
fundum þess skv. 1. mgr. sömu greinar.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs að öðru leyti en því að í tillögu ráðsins var í
2. mgr. 46. gr. gert ráð fyrir því að 1/3 hluti þingmanna gæti lagt til við forseta að kalla þing
saman. Er í því sambandi horft til þess hlutfalls sem miðað er við í tilmælum Evrópuráðsins
nr. 1601/2008, um réttindi og ábyrgð stjórnarandstöðunnar í störfum þinga í lýðræðisríkjum,
sbr. gr. 2.2.5, gr. 2.2.7, gr. 2.2.8, gr. 2.3.2 og gr. 2.5.4 í tilmælunum. Ákvæðið er eftir sem
áður í anda hugmynda stjórnlagaráðs enda kemur fram í skýringum ráðsins sem fylgdu
greinargerð með tillögu þess að ráðið teldi rétt að minnihluti þingmanna ætti kröfu til að
kalla þing saman ef meirihlutinn léti það hjá líða og því væri um minnihlutavernd að ræða.
Sú minnihlutavernd er aukin með þeirri breytingu sem hér er lögð til.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir enn fremur um ákvæðið:
„Stjórnlagaráð telur það samrýmast vel hlutverki forseta sem verndara menningar og
lýðræðis að stefna saman og setja Alþingi. Ábyrgð á því verkefni skal því fylgja
forsetaembættinu en ekki sitjandi forsætisráðherra eins og talin er vera raunin
samkvæmt núverandi fyrirkomulagi. Þá er eðlilegt að sami aðili rjúfi þing og setji
það þannig að samræmi sé við ákvæði um þingrof.“
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Um 47. gr.
Ákvæði 47. gr. felur ekki í sér efnislega breytingu frá 47. gr. núgildandi stjórnarskrá.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir að í ákvæðinu felist orðalagsbreytingar frá núgildandi
ákvæði. Í skýringunum segir svo:
„Á meðal ráðsfulltrúa var bent á að orðið drengskapur væri karllægt. Orðið eiður
kom til umræðu og var talið ákveðnara en „heit“ og vera viðeigandi í þessu
samhengi. Hins vegar barst athugasemd um að orðið eiður hefði öðlast fasta
merkingu í lagamáli. Samkvæmt Íslenskri orðabók merkir orðið eiður hátíðleg
yfirlýsing sem maður gefur og vísar um leið til e-s sem honum er dýrmætt, t.d. guðs
síns eða drengskapar síns, svardagi. Ráðið taldi orðið eiður samkvæmt þessu ekki
endilega vísa til trúar og þóttu því vera meiri hagsmunir að fella óþarflega karllæg
orð út úr stjórnarskrá. Slíkt væri betra.
Í Lögfræðiorðabókinni segir um eiðstafi: svardagi, eiðsformáli. Niðurstaðan var því
sú að nota orðalagið „að undirrita eiðstaf“ að stjórnarskránni. Þá sé gætt að því til
samræmis við önnur ákvæði þessa frumvarps að ráðherrar og forseti undirrita
eiðstaf.“
Um 48. gr.
Ákvæðið er lítillega breytt frá 48. gr. núgildandi stjórnarskrár. Markmiðið með ákvæðinu
er eftir sem áður að tryggja sjálfstæði þingmanna. Til áréttingar á sjálfstæði alþingismanna
er í frumvarpinu lagt til að kveðið sé með almennum hætti á um að þingmenn séu ekki
bundnir við nein fyrirmæli frá öðrum, í stað þess að mæla fyrir um að þingmenn séu eigi
bundnir við neinar reglur frá kjósendum sínum, líkt og gert er í núgildandi ákvæði.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir m.a.:
Stjórnlagaráð leggur til að orðalagið „reglur frá kjósendum sínum“ breytist í
„fyrirmæli frá öðrum“. Alþingismenn eiga ekki að vera bundnir af neinum
fyrirmælum frá öðrum og ekki þörf á að tiltaka kjósendur sérstaklega sem hóp í því
sambandi.“
Um 49. gr.
Líkt og 49. gr. núgildandi stjórnarskrár er ákvæðinu ætlað að tryggja friðhelgi
alþingismanna. Þá hefur 2. mgr. 49. gr. jafnframt ákveðin tengsl við ákvæði 14. gr.
frumvarps þessa um tjáningar- og upplýsingafrelsi.
Samkvæmt gildandi rétti hefur verið talið að ákvæði 2. mgr. 49. gr. núgildandi
stjórnarskrár yrði beitt um ráðherra með löggjöfnun. Því til stuðnings hefur verið bent á að
samkvæmt gildandi rétti eigi ráðherrar sæti á Alþingi og taki þátt í þingstörfum, sbrf. 51. gr.
stjórnarskrárinnar. Samkvæmt frumvarpi þessu munu ráðherrar ekki taka sæti á Alþingi og
því ekki sjálfgefið að ákvæði 2. mgr. 49. gr. frumvarpsins yrði talið ná yfir ummæli þeirra á
þingi. Í tillögu stjórnlagaráðs var ekki vísað til ráðherra í 49. gr. en af skýringum ráðsins er
hins vegar ljóst að vilji þess stóð til þess að ráðherrar nytu verndar ákvæðisins. A f þessum
sökum er í frumvarpi þessu lagt til að ráðherra sé sérstaklega getið í 2. og 3. mgr. 49. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
„Ákvæðið er í samræmi við tillögu stjórnlaganefndar um að tiltekið sé að ekki megi
höfða sakamál á hendur þingmanni. Horfir sú breyting til skýrleika þar sem áður
stóð aðeins „mál“. Eftir sem áður er heimilt að höfða einkamál á hendur
alþingismanni án samþykkis þingsins.
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Lagt er til það nýmæli í 3. mgr. að þingmaður geti sjálfur afsalað sér friðhelgi. Þá
eru nokkrar orðalagsbreytingar lagðar fram.
Í umræðum í Stjórnlagaráði kom fram að mikilvægt væri að tryggja málfrelsi
þingmanna í ræðustól. Þá kom einnig fram að ráðherrar sem ekki eru þingmenn
þyrftu að njóta málfrelsis í ræðustól þingsins og ákvæðið þyrfti að ná til þess.
Til álita kom hvort gera ætti kröfu um aukinn meirihluta í þinginu til að leyfa
málshöfðun á hendur þingmanni fyrir ummæli á þingi, að sænskri og finnskri
fyrirmynd. Í Þýskalandi er hins vegar engin friðhelgi gagnvart meiðyrðum (þ.
verleumderische Beleidigungen). Þá var enn fremur rætt um hvort beiting
rannsóknarheimilda gagnvart þingmönnum ætti að vera háð samþykki þingsins, t.d.
hleranir, húsleitir eða þess háttar, þar sem mögulegt er að saksóknari eða lögregla
skipti sér af störfum löggjafarvaldsins með óeðlilegum hætti frá
stjórnskipunarlegum sjónarmiðum. Í því tilviki væri friðhelgi þingmanna ansi
víðtæk umfram aðra borgara.
Það sjónarmið kom fram í umræðunni að óeðlilegt væri að alþingismenn gætu
viðhaft meiðyrði um fólk utan þings úr ræðustól þingsins án þess að þurfa að sæta
ábyrgð. Þá gætu menn gripið til þess að uppljóstra viðkvæmum upplýsingum, en í
því tilviki gæti Alþingi samþykkt að aflétta friðhelgi þingmanna. Að umræðu
lokinni var afstaða tekin til ólíkra hagsmuna og talið að hagsmunir þingmanna og
almennings af málfrelsi úr ræðustól vægju þyngra.
Að lokum má geta þess að rætt var hvort alþingismenn afsöluðu sér friðhelgi með
því að játa sekt sína. Fram kom það sjónarmið að játning í sakamálaréttarfari væri
að jafnaði ekki talin nægileg ein og sér til sakfellingar án annarra gagna til
stuðnings. Því var talinn leika vafi á um hvenær játning ætti að vera talin fullgild
samkvæmt ákvæðinu til að friðhelgi yrði aflétt og ekki talið rétt að setja það inn í
stjórnarskrá.“
Um 50. gr.
Ákvæði 50. gr. fela í sér nýmæli sem ætlað er að auka traust almennings til
alþingismanna og auka trúverðugleika þeirra. Með ákvæðinu er stefnt að því að koma í veg
fyrir að þingmenn taki ákvarðanir á grundvelli persónulegra hagsmuna sinna eða vensla.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
Í 1. mgr. er mælt fyrir um hæfi alþingismanna til að taka þátt í meðferð þingmála og
í 2. mgr. er regla sem áskilur að í lögum sé kveðið á um skyldu þingmanna til að
veita upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni sína. Markmið ákvæðisins er að auka
traust almennings til þingmanna og trúverðugleika þeirra. Þá sé óeðlilegt að aðrar
reglur gildi við meðferð valds hjá þingi en t.a.m. í stjórnsýslunni þegar mál er
verulega tengt þingmanni, t.d. vegna vensla eða annarra hagsmuna.
Stjórnlagaráð tekur undir álit og tillögu stjórnlaganefndar og telur eðlilegt að
stjórnarskrá kveði á um sérstakt hæfi þingmanna, þ.e. skyldu þeirra til að víkja sæti,
hvort heldur er í þingnefnd eða í almennri meðferð, þegar mál snertir þá
persónulega. Ljóst er að nánari reglur um þetta atriði verður að setja með almennum
lögum, t.d. í þingskapalögum eða sérlögum, og er þá unnt að líta til fyrirmynda úr
stjórnsýslunni og stjórnsýslurétti.
Orðalagið „sérstakra og verulegra“ hagsmuna er talsvert opið og verður að meta í
hverju tilviki fyrir sig og getur 3. gr. stjórnsýslulaga nr. [37/1993] verið leiðarljós í
þessu sambandi. Ekki er átt við hagsmuni sem eru mjög lítilfjörlegir eða
smávægilegir. Aðalatriðið er að ekki er átt við almennt hæfi heldur sérstakt og þarf
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því að vera um sérstaka, verulega og persónulega hagsmuni að ræða. Þátttaka
þingmanns í meðferð tekjuskattslaga, laga um Fæðingarorlofssjóð og
hjúskaparlöggjöf myndi t.a.m. ekki valda vanhæfi þingmanna. Umtalsverð
hlutabréfaeign í tilteknu fyrirtæki sem samþykkja á lög um um ríkisábyrgð gætu hér
talist slíkir sérstakir og verulegir hagsmunir, en gert er ráð fyrir ákveðnu
hagsmunamati þar um og er ákvæðið opið að því leyti. Þá er útilokað að telja upp
þær aðstæður sem geta valdið vanhæfi í framtíðinni.
Þá er mikilvægt að vafaatriði um hæfi þingmanna leiði ekki til óvissu um
stjórnskipulegt gildi laga og því er tekið fram í síðasta málslið að vanhæfi
þingmanns leiði ekki til þess að lög sem hann hefur tekið þátt í að semja verði talin
brjóta í bága við stjórnarskrána.
Í 2. mgr. er að finna nýmæli þar sem gengið er lengra en í Skýrslu stjórnlaganefndar.
Markmið ákvæðisins er að tryggja ákveðið gagnsæi í meðferð almannavalds. Ætla
verður hér að átt sé við verulega hagsmuni, t.d. verulega eignarhluti í fyrirtækjum
eða fasteignum eða eftir atvikum ýmis félagsleg tengsl en gert ráð fyrir að
löggjafinn taki af skarið um nánari útfærslu í almennum lögum um skyldu
þingmanna til að veita upplýsingar um hagsmuni sína. Eru reglur um
hagsmunaskráningu alþingismanna þegar fyrir hendi og geta þær verið leiðbeinandi
í þessu efni.
Reglur í 1. mgr. og 2. mgr. tengjast innbyrðis en ætla má að hin síðarnefnda styrki
reglu um sérstakt hæfi þingmanna.
Í samræmi við almennar reglur er gert ráð fyrir að alþingismenn gæti að hæfi sínu
sjálfir og hvort þeir víki sæti við atkvæðagreiðslu. Er það þingmannsins og
þingflokks hans að ákveða viðbrögð ef á döfinni eru þingmál þar sem fyrirséð er að
þingmaðurinn sé vanhæfur. Getur komið til þess að varamaður verði kallaður inn ef
um mikilvæg mál er að ræða. Ekki þótti þó ástæða til að kveða á um í stjórnarskrá
að kalla mætti inn varamann í einstökum málum, enda myndi slíkt flækja mjög
umsýslu og vinnu þingsins.“
Um 51. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er ekki að finna ákvæði um styrki til frambjóðenda eða
stjórnmálaflokka. Ákvæði 51. gr. felur því í sér nýmæli sem ætlað er að auka gagnsæi í
stjórnmálum og sporna gegn of miklu vægi fjármuna í kosningabaráttu. Ákvæðið tengist
ákvæði 20. gr. um félagafrelsi.
Ákvæðið er nánast óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs. Í skýringum ráðsins við ákvæðið
segir m.a.:
„Greinin er ný og byggð á tillögu stjórnlaganefndar með breytingum, að hún nái
ekki einungis til stjórnmálasamtaka heldur einnig til frambjóðenda. Stjórnlagaráð
telur nauðsynlegt að setja slíka reglu í stjórnarskrá, sérlega í ljósi ákvæða um aukið
vægi persónukjörs í frumvarpinu. Sama er talið gilda um starfsemi skipulagðra
stjórnmálasamtaka. Ákvæðið stuðlar að auknu gegnsæi, en viðleitni í þá átt hefur
verið rauður þráður í þeim tillögum sem Stjórnlagaráð hefur unnið að undanfarna
mánuði.
Í IV. kafla laga nr. 162/2006 er fjallað um skyldu stjórnmálasamtaka til þess að
opinbera endurskoðuð reikningsskil sín, sbr. 9. gr. sem kveður á um að þessum
upplýsingum skuli skilað fyrir 1. október ár hvert. Eðlilegra er að flokkum og
frambjóðendum verði að meginreglu gert að birta upplýsingar um framlög og styrki
svo fljótt sem auðið er.
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Almenna reglan í mörgum ríkjum Evrópu er að auglýsingar stjórnmálaflokka í
ljósvakamiðlum eru bannaðar, að öllu leyti eða að hluta. Svo er ekki á Íslandi. Á
fundum starfshóps þess sem stendur að tillögunni var rætt um hvort banna ætti
auglýsingar frá stjórnmálasamtökum. Að loknum samræðum um ýmsar hliðar þessu
tengdu, og með tilliti til yfirlýsinga álitsgefandi sérfræðinga var ákveðið að heimila
löggjafanum að útfæra með hvaða hætti skyldi leitast við að takmarka auglýsingar.“
Eins og fram kemur í framangreindum athugasemdum stjórnlagaráðs gerði það ráð fyrir
því að flokkum og frambjóðendum yrði „að meginreglu gert að birta upplýsingar um
framlög og styrki svo fljótt sem auðið er“. A f þessum sökum gerði stjórnlagaráð ráð fyrir því
að í 2. mgr. 51. gr. yrði kveðið á um að upplýsingar um framlög yfir ákveðinni
lágmarksupphæð skyldu birtar ,jafnóðum“ samkvæmt nánari fyrirmælum í lögum. Hér er
hins vegar lagt til að orðið „jafnóðum“falli út. Ástæða þess er einkum sú að stjórnlagaráð
gerir ráð fyrir því í framangreindum athugasemdum að upplýsingarnar verði „að
meginreglu“ birtar svo fljótt sem unnt er. Samkvæmt þessu virðist stjórnlagaráð sjálft gera
ráð fyrir því að einhver frávik kunni að vera réttlætanleg við vissar aðstæður. Þetta
sjónarmið stjórnlagaráðs verður hins vegar ekki ráðið af texta ákvæðisins eins og hann leit út
í tillögu þess þar sem fyrirvaralaust var kveðið á um birtingu upplýsinganna ,jafnóðum“
Ákvæði 51. gr. eins og það birtist hér gerir þannig ráð fyrir því að hinum almenna löggjafa
sé veitt nokkuð svigrúm í þessum efnum, svo sem til þess að kveða á um að í vissum
tilvikukm séu fjárframlög birt eftir að reikningar frambjóðanda eða flokka hafa verið
yfirfarnir.
Rétt er að árétta að við lagasetningu á grundvelli 51. gr. verður að huga að samspili
ákvæðisins við félagafrelsisákvæði 20. gr. frumvarpsins sem takmarkar svigrúm löggjafans
til reglusetningar um félög og starfsemi þeirra.
Um 52. gr.
Fjallað er um kjör forseta Alþingis í 52. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í frumvarpi þessu er
gerð tillaga um ítarlegra ákvæði sem felur í sér efnisbreytingu frá gildandi. Má þar helst
nefna þá reglu að gerð er krafa um stuðning aukins meirihluta við kjör forseta Alþingis. Með
þessu er stefnt að aukinni valddreifingu og auknu samráði innan þingsins. Hin megin
breytingin frá gildandi rétti er sú að lagt er til að kjörinn forseti Alþingis láti af almennum
þingstörfum.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs að öðru leyti en því að í frumvarpinu er
áréttað að sú regla að forseti Alþingis láti af almennum þingstörfum eigi einungis við um
kjörinn forseta en ekki þann sem stýrir fundum þingsins þar til kjör fer fram.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir m.a.:
Forseti þingsins er nú jafnan kosinn úr röðum stjórnarmeirihluta og er með
atkvæðisrétt eins og aðrir þingmenn.
Stjórnlaganefnd lagði til að kjósa ætti forseta Alþingis með 2/3 hluta atkvæða
þingmanna í því skyni að hann sé fulltrúi allra þingmanna en ekki aðeins
þingmeirihluta eða jafnvel ríkisstjórnar. Telur Stjórnlagaráð þessa breytingu til
samræmis við markmið sín um aukna valddreifingu og aukið samráð innan þingsins.
Þá sé nauðsynlegt að ekki standi styr um verk- og fundarstjórn forseta og breytingin
því til þess fallin að auka veg þingsins.
Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins er þingforseti því kjörinn með 2/3 hluta atkvæða í
upphafi hvers kjörtímabils. Auk þess að stýra störfum þingsins ber forseti ábyrgð á
rekstri Alþingis og hefur æðsta vald í stjórnsýslu þess. Í sænsku stjórnarskránni
segir að þingið kjósi úr röðum þingmanna forseta þingsins, ásamt þremur
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varaforsetum, fyrir hvert kjörtímabil. Forseti þingsins skal víkja úr sæti sem
þingmaður, og varamaður taka sæti hans, á meðan hann gegnir embætti. Í finnsku
stjórnarskránni er einnig áskilið að þingforseti taki ekki þátt í umræðum eða
atkvæðagreiðslum þingsins.
Stjórnlagaráð telur að ákvæði sambærileg sænsku og finnsku stjórnarskránum um að
forseti taki ekki þátt í almennum þingstörfum geti styrkt embætti þingforseta og
aukið möguleika hans á að ná sáttum milli meirihluta og minnihluta. Þá auðveldi
slíkt ákvæði þinginu að ná 2/3 hluta í forsetakjöri. Í samræmi við framangreint, og
að honum beri að vera forseti alls þingsins, er honum ætlað að víkja frá almennum
þingstörfum á meðan hann gegnir embættinu, sbr. 3. mgr. Þá skiptir máli í þessu
sambandi að forseti Alþingis undirritar lög f.h. þingsins samkvæmt grein um
staðfestingu laga og að hann er staðgengill forseta Íslands.
Í umræðu kom fram að erfitt sé að spá um hversu langan tíma kjör forseta tekur en
búast má við að það sé að einhverju leyti undirbúið fyrir fram. Reynir þar á að
þingið komi fram af ábyrgð og sé tilbúið að velja þann sem það helst treystir til að
halda á málum, án verulegra átaka eða flokkadrátta. Samkvæmt gildandi reglum
stýrir starfsaldursforseti þingi uns þingforseti hefur verið kosinn. Í þingsköpum segir
að þegar Alþingi kemur saman við þingsetningu að loknum alþingiskosningum skuli
aldursforseti stjórna fundinum þangað til forseti þingsins er kosinn og standa fyrir
kosningu hans. Hafi tveir þingmenn eða fleiri setið jafnlengi á þingi skal sá teljast
aldursforseti sem eldri er. Telur ráðið rétt að þessi regla gildi áfram.
Rætt var hvort þörf væri á viðlagaákvæði um kosningu forseta ef 2/3 atkvæða
næðust ekki að baki einum frambjóðanda. Var talið að slíkar „bakdyr“ yrðu að
aðaldyrum ef þær væru fyrir hendi. Með því að forseti víkur frá almennum
þingstörfum og hefur ekki atkvæðisrétt er talið að þingið eigi að geta náð
samkomulagi og að rétt sé að gefa því engan annan kost.
Í 2. mgr. eru varaforsetar nefndir sem staðgenglar þingforseta, t.d. ef undirrita þarf
samþykkt lagafrumvörp áður en þau eru lögð fyrir forseta Íslands til staðfestingar og
forseti Alþingis er fjarstaddur eða forfallaður. Að sama skapi myndu varaforseti og
forseti Alþingis (sem staðgengill forseta Íslands) skrifa undir lög ef forseti Íslands er
forfallaður. Varaforsetar eru kjörnir samkvæmt þingskapalögum og jafnframt þarf
að kveða þar nánar á um kjör forseta. Fyrsti varaforseti er fyrsti staðgengill forseta
Alþingis og svo koll af kolli í forfallatilvikum. Forseti og varaforsetar mynda
forsætisnefnd sem er ein af þeim fjórum fastanefndum þingsins sem nefndar eru í
frumvarpi þessu.“
Um 53. gr.
Ákvæðið er samhljóða 58. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
„Óbreytt ákvæði, en Alþingi er skyldað til að setja sér þingsköp í núgildandi 58. gr.
stjórnarskrárinnar. Stjórnlagaráð leggur ekki til breytingu á ákvæðinu.
Hér má geta þess að í Svíþjóð njóta þingskapalögin (s. Riksdagsordningen)
sérverndar þannig að aukinn meirihluta þarf til að samþykkja grundvallarbreytingar
á þeim. Að öðrum kosti þurfa slíkar breytingar að fara í gegnum sama ferli og
breytingar á stjórnarskránni (s. Regeringsformen). Venjulegar breytingartillögur má
einfaldur meirihluti þó samþykkja.
Til álita kom að lykilatriði þingskapalaga nytu sérverndar, t.a.m. með ákvæðum um
aukinn meirihluta sem þyrfti til að samþykkja breytingar, m.a. að sænskri
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fyrirmynd. Sú hætta er annars fyrir hendi að meirihluti þings geti beitt minnihluta
ýmsu ofríki með breytingum á þingsköpum. Þá var rætt hvort þingsköp ættu að vera
undanþegin synjunarvaldi forseta og þannig ekki unnt að skjóta þeim til
þjóðaratkvæðis. Ekki var talin ástæða til að breyta stjórnarskrá hvað þetta varðaði
enda talið að stjórnskipunarhefðir og venjur vernduðu rétt þingsins til að setja sér
sjálft þingsköp.“
Um 54. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er ekki að finna ákvæði um fastanefndir þingsins. Ákvæði 54.
gr. frumvarps þessa er liður í þeirri viðleitni að auka vægi og styrk þingnefnda og treysta
stöðu Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 54. gr. segir m.a.:
„Engin ákvæði eru í núgildandi stjórnarskrá um fastanefndir þingsins eða kosningu
þeirra. Hins vegar er ljóst að þingmenn hafa um langt skeið unnið málefnavinnu
þingsins í slíkum nefndum. Með nýsamþykktum lögum nr. 84/2011 voru gerðar
umfangsmiklar breytingar á núverandi þingskapalögum nr. 55/1991. Formenn allra
þingflokka stóðu að lagasetningunni. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að
lögum nr. 84/2011 kemur fram að frumvarpið feli í sér róttæka breytingu á
nefndakerfi þingsins. Nefndum er fækkað verulega en ekki verður bein samsvörun
milli ráðuneyta Stjórnarráðsins og málefnaskiptingar nefndanna, heldur ræður álag í
nefndastarfi meira um verkefnaskipulag þingsins. Þá kemur fram að breytingar
þessar styðjist að mörgu leyti við tillögur vinnuhóps forsætisnefndar Alþingis sem
komu fram í skýrslunni Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu.
Stjórnlagaráð studdist við framangreinda skýrslu í störfum sínum og er í grófum
dráttum sammála þeim breytingum er gerðar voru á starfsemi þingsins með lögum
nr. 84/2011 á þingskapalögum nr. 55/1991, sem voru samþykkt á meðan ráðið var
að störfum.134 Ráðið telur mikilvægt að auka vægi og styrk þingnefnda í viðleitni
til að styrkja löggjafarþingið gagnvart framkvæmdarvaldinu.“
Í skýringum stjórnlagaráðs segir ennfremur:
„Stjórnlaganefnd lagði til að fjárlaganefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og
utanríkismálanefnd væru sérstaklega tilteknar í stjórnarskrá. Þær nefndir eiga
stjórnskipunarstoð skv. frumvarpi þessu enda nefndar í öðrum ákvæðum auk
forsætisnefndar. Niðurstaðan varð sú að hafa ákvæðið einfalt og ekki þyrfti að
tiltaka eina nefnd umfram aðra í ákvæði þessu þannig að þingið hafi ákveðið
sjálfdæmi í þessum efnum enda kann starfsemi þingsins að þróast frá því sem nú er
þótt þingsköp hafi nýverið breyst. Hins vegar er ekki ætlunin að breyta því
fyrirkomulagi þingnefnda sem verið hefur skv. þingsköpum.“
Um 55. gr.
Í 57. gr. núgildandi stjórnarskrár er kveðið á um að fundir Alþingis skuli haldnir í
heyranda hljóði. Í 2. málsl. 57. gr. er hins vegar forseta og ákveðnum fjölda þingmanna veitt
heimild til þess að krefjast að utanþingsmönnum sé vísað burt, og sker þá þingfundur úr,
hvort ræða skuli málið í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum. Í 55. gr. frumvarps þessa er
ekki gert ráð fyrir slíkri heimild. Þá er jafnframt sérstaklega kveðið á um það í 2. mgr. 55. gr.
að þingnefnd geti ákveðið að fundur hennar verði opinn almenningi.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
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„Alþingi starfar í einni málstofu og meginreglan er að fundir þess séu opnir svo sem
kemur fram í í 32. og 57. gr. núgildandi stjórnarskrár. Kveðið er á um að fundir
Alþingis skuli haldnir í heyranda hljóði en að unnt sé að vísa utanþingsmönnum á
braut og sker þá þingfundur úr um hvort ræða skuli málið í heyranda hljóði eða fyrir
luktum dyrum. Samkvæmt tillögu stjórnlaganefndar eru ákvæði þessi sameinuð.
Í Stjórnlagaráði var ítarlega rætt um við hvaða kringumstæður gæti komið til þess að
þingfundi sé lokað. Sjónarmið komu fram um að mjög sérstakar kringumstæður
gætu réttlætt lokun þingfunda. Vegna kröfu um gegnsæi í vinnubrögðum er afar
mikilvægt að þingfundi sé aðeins lokað í ýtrustu neyð og undantekningartilvikum,
enda er réttur almennings til að fylgjast með störfum þingsins meðal
grundvallaratriða í lýðræðissamfélagi. Því var ákveðið að taka út 2. mgr. úr tillögu
stjórnlaganefndar enda hefur þingfundum Alþingis ekki verið lokað í áratugi og ekki
fyrirséð sú knýjandi þörf sem réttlætt geti inngrip í opna og lýðræðislega
stjórnarhætti. Við neyðaraðstæður væri hægt að tryggja markmið ákvæðisins með
því að senda þingfund út rafrænt, svo sem á neti eða í sjónvarpi, þótt tímabundið
þyrfti að loka fyrir aðgang utanþingsmanna að þingpöllum.
Óþarft þykir að taka fram að Alþingi starfi í einni málstofu. Ekkert í frumvarpinu
gefur annað í skyn en að svo verði áfram.“
Um 56. gr.
Í 38. gr. og 55. gr. núgildandi stjórnarskrár er fjallað um rétt þingmanna og ráðherra til
framlagningar og flutnings þinmála. Í 25. gr. er jafnframt kveðið á um að forseti lýðveldisins
geti látið leggja fyrir Alþingi frumvörp til laga og annarra samþykkta en litið hefur verið svo
á að sá réttur sé í höndum ríkisstjórnar. Öll stjórnarfrumvörp eru samkvæmt tillögum
ráðherra lögð fram á grundvelli þessa ákvæðis. Með 56. gr. frumvarps þessa er gerð sú
breyting að sjálfstæður réttur ráðherra til þess að leggja fram lagafrumvörp og
þingályktunartillögur er felldur niður og þess í stað aðeins gert ráð fyrir að þeir leggi fram
frumvörp til laga og þingsályktunartillögur sem ríkisstjórn hefur samþykkt og þá án atbeina
forseta lýðveldisins. A f því leiðir að frumkvæðisréttur ráðherra er bundinn við þau mál sem
ríkisstjórnin er reiðubúin að styðja.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
„Samkvæmt gildandi rétti hafa alþingismenn og ráðherrar rétt til að flytja frumvörp
til laga og tillögur til ályktana, sbr. 38. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt 25. gr.
leggur forseti Íslands fram frumvörp til laga og annarra ályktana, en í reynd er þessi
réttur í höndum ríkisstjórnar til framlagningar svokallaðra stjórnarfrumvarpa. Þá
byggist ákvæðið einnig á núverandi 55. gr.
Réttur alþingismanna samkvæmt ákvæði þessu er óbreyttur frá því sem verið hefur,
sbr. 1. mgr., en bætt er við til fyllingar að alþingismenn geti einnig flutt önnur
þingmál, t.d. tillögur um vantraust og þingrof. Alþingi er fyrst og fremst
löggjafarsamkoma og því lykilatriði að þingmenn hafi óskoraðan rétt til
framlagningar lagafrumvarpa sem sé áréttaður í stjórnarskrá.
Samkvæmt 2. mgr. er réttur ráðherra til að flytja frumvörp að mestu óbreyttur en
sjálfstæður réttur ráðherra til að leggja fram frumvörp til laga og einstaka tillögur er
afnuminn að tillögu stjórnlaganefndar enda hefur heimildin lítið verið notuð.
Núgildandi 25. gr. er afnumin samkvæmt frumvarpi þessu og því þarf ekki lengur
atbeina forseta Íslands til að leggja fram stjórnarfrumvörp. Frumkvæðisréttur
ráðherra er því einskorðaður við stjórnarfrumvörp, þ.e. frumvörp sem borin eru upp
í ríkisstjórn og lögð fram á Alþingi, sbr. 87. gr. um ríkisstjórnarfundi. Frekar er rætt
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um þessa breytingu við athugasemdir við 89. gr. Málfrelsi ráðherra gildir um
stjórnarfrumvörp en þingið sjálft ákveður hvort og hvernig ráðherrar skuli njóta þar
frekari máls- og tillöguréttar. Samkvæmt 89. gr. ber ráðherrum skylda til að svara
fyrirspurnum og taka þátt í umræðum á Alþingi eftir því sem þeir eru til kvaddir. Þá
vísar orðalagið „geta lagt fyrir Alþingi“ í 2. mgr. til þess að ekki er loku fyrir það
skotið að aðrir en ráðherrar mæli fyrir stjórnarfrumvörpum, t.d. þingmaður úr þeirri
fastanefnd sem málið heyrir undir. Réttur ráðherra til að leggja fyrir frumvörp og
mæla fyrir þeim er því skýr samkvæmt frumvarpi þessu, en hann er ekki
jafnóskoraður og áður.
Framangreindar breytingar eru eðlilegar í ljósi þess að ráðherrar sitja ekki lengur á
þingi samkvæmt frumvarpi þessu, sbr. 89. gr.
Á fyrstu stigum í vinnu Stjórnlagaráðs var talið heppilegt að afnema heimild
ráðherra til þess að leggja fram frumvörp til laga og tillögur til ályktana. Þingmenn
ættu einir að hafa slíkan rétt og aðkoma ráðherra að þingstörfum ætti aðeins að
koma til eftir því sem þingið krefði og tæki sjálft ákvörðun um. Slíkar breytingar
væru í samræmi við markmið ráðsins að styrkja stöðu þingsins gagnvart
löggjafarvaldinu og efla löggjafarhlutverk Alþingis. Eftir álitsgjöf sérfræðinga var
hins vegar fallið frá framangreindu, m.a. í ljósi þess að í samanburði við önnur lönd
kæmi í ljós að hvarvetna væri það ríkisstjórnin sem hefði með höndum undirbúning
löggjafar og frumkvæðisrétturinn væri nátengdur því hlutverki. Vandi löggjafarmála
hér á landi tengdist í meginatriðum ekki því að flest lög sem Alþingi samþykkir ættu
rætur að rekja til stjórnarfrumvarpa, fremur væru gæði við undirbúning
lagasetningar ekki nægileg. 136 Þingmenn ættu eftir sem áður lokaorð um
lagasetningu og að vissu leyti væri núverandi skipan þáttur í ákveðinni
valddreifingu þannig að tveir handhafar ríkisvalds kæmu að því verki.“
Um 57. gr.
Ákvæði 57. gr. fjallar um meðferð lagafrumvarpa og felur í sér nokkrar breytingar frá 44.
gr. núgildandi stjórnarskrár. Í 57. gr. frumvarpsins er þannig mælt fyrir um að lagafrumvarp
skuli rætt við tvær umræður hið minnsta en í 44. gr. núgildandi stjórnarskrár er gerð krafa
um þrjár umræður. Þá er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir því að mat á áhrifum lagasetningar
skuli fylgja frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í lögum en því er ætlað að stuðla að
vandaðri lagasetningu. Að lokum er sú breyting gerð frá gildandi rétti að lagafrumvörp sem
ekki hafa hlotið lokaafgreiðslu á löggjafarþingi falla nú ekki niður fyrr en við lok
kjörtímabils. Með þessu er stefnt að því að auka líkurnar á því að frumvarp komist til
umræðu í þinginu og minnka líkurnar á því að frumvörp séu afgreidd í flýti vegna þess að
ella falli þau niður.
Stjórnlagaráð lagði upphaflega til að í 57. gr. yrði kveðið á um að frumvörp yrðu tekin til
athugunar og meðferðar í þingnefndum áður en þau yrðu rædd á Alþingi. Í bréfi sínu til
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 11. mars 2012, brást stjórnlagaráð hins
vegar við athugasemdum nefndarinnar og benti á að ef ákvæðið yrði orðað með þeim hætti
sem hér er gert ykist svigrúm löggjafans til þess að ákveða meðferð þingmála í þingsköpum.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að með 1. mgr. 57. gr. sé þinginu veitt svigrúm til
að breyta þingsköpum þannig að lagafrumvörp verði rædd við tvær umræður. Eftir sem áður
gæti þingið talið nauðsynlegt að ræða tilteknar tegundir frumvarpa við þrjár umræður og er
þinginu því eftirlátið mat á því hvað hyggilegast sé í þeim efnum.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að miklar umræður hafi farið fram um mikilvægi
þess að vel sé staðið að undirbúningi og gerð lagafrumvarpa. Hafi ábendingar sérfræðinga

163

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
stutt þá skoðun ráðsins að nánar þurfi að kveða á um slíkt í stjórnarskrá, m.a. með áskilnaði
um mat á áhrifum frumvarpa og með tilkomu Lögréttu. Um þetta segir nánar í skýringunum:
„Í 2. mgr. er áréttað mikilvægi þess að fyrir liggi vandað mat á hinum ýmsu áhrifum
frumvarps áður en til lagasetningar kemur, þ.á m. kostnaðaráætlun. Nánar verði
kveðið á um þau atriði sem meta skuli í lögum um þingsköp Alþingis. Í
Stjórnlagaráði var rætt um að slíkt mat gæti m.a. náð til samspils við önnur lög, áhrif
á hagstjórn, ríkisfjármál, umhverfi, jafnrétti kynjanna o.s.frv. Til er gátlisti
forsætisráðuneytis sem notaður er við undirbúning stjórnarfrumvarpa og gæti margt
af því sem þar er að finna átt við öll frumvörp, þ.e. frumvörp þingmanna ekki síður
en stjórnarfrumvörp.“
Í skýringunum kemur enn fremur fram að það hversu miklar kröfur séu gerðar til mats á
áhrifum lagafrumvarps verði eðli málsins samkvæmt mismunandi eftir umfangi og
mikilvægi máls en löggjafinn hafi lokaorð í þeim efnum.
Um 3. mgr. 57, gr. segir í skýringum ráðsins:
„Í 3. mgr. kemur fram að frumvörp sem ekki hafa hlotið lokaafgreiðslu falli niður
við lok kjörtímabils. Málsgreinin er að tillögu stjórnlaganefndar. Samkvæmt
núverandi fyrirkomulagi þarf að endurflytja lagafrumvarp á hveiju löggjafarþingi
hafi þau ekki verið afgreidd í fastanefnd, en það á einna helst við um
þingmannafrumvörp og frumvörp frá minnihluta þingmanna. Ætlunin er að slík
frumvörp eigi meiri möguleika til að komast í umræðu í þinginu með þessari
breytingu.“
Um 58. gr.
Ekki er sérstaklega kveðið á um meðferð þingsályktana og annarra þingmála en
lagafrumvarpa í núgildandi stjórnarskrá. Markmið 58. gr. er að varpa skýrara ljósi á meðferð
slíkra mála hjá Alþingi.
Líkt og í tilfelli 57. gr. frumvarpsins er ákvæði 58. gr. orðað með þeim hætti sem
stjórnlagaráð lagði til í svarbréfi sínu til stjórnskipunar- og eftilitsnefndar Alþingis, dags. 11.
mars 2012. Ákvæðið veitir þannig löggjafanum meira svigrúm en gert var ráð fyrir í
upphaflegum tillögum stjórnlagaráðs.Í skýringum ráðsins við ákvæði 58. gr. segir m.a.:
„Ekki er sérstaklega kveðið á um meðferð þingsályktana og annarra þingmála í
núgildandi stjórnarskrá. Stjórnlaganefnd lagði til það nýmæli í þessum efnum að
þingsályktunartillögur yrðu ræddar við tvær umræður. Þá yrðu tillögur um vantraust
á ríkisstjórn eða ráðherra, tillögur um skipun sjálfstæðra rannsóknarnefnda og
tillögur fastanefnda ræddar og afgreiddar við eina umræðu. Kom fram að með þessu
væri varpað skýrara ljósi á meðferð mála hjá þinginu.“
Jafnframt segir í skýringunum:
„Um þingsályktanir hafa farið fram tvær umræður og gerir Stjórnlagaráð ekki
tillögu um að breyta því skv. 2. mgr.
Í Skýrslu stjórnlaganefndar kemur fram að tryggja þurfi að þingmál sem þingmenn
leggja fram fáist rædd á Alþingi og lagt til að meðferð þingmála verði breytt á þann
hátt að þau falli ekki niður fyrr en við lok kjörtímabils.145 Stjórnlagaráði þótti þrátt
fyrir þetta rétt að kveða á um að tillögur til þingsályktana falli niður við lok
löggjafarþings hafi þær ekki verið afgreiddar. Í þessu felst ákveðin minnihlutavernd
þar sem þingmenn geta þá tekið tillögur sínar upp að nýju og vakið athygli á þeim á
hverju þingi í stað þess að hafa þær fastar í nefnd til loka kjörtímabils eins og ella
gæti verið hætta á. Lagafrumvörp falla hins vegar ekki niður fyrr en við lok
kjörtímabils, eins og kveðið er á um í grein um meðferð þeirra.
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Í 3. mgr. kemur fram að aðrar stjórnskipulega mikilvægar tillögur, þ.e. um vantraust
á ráðherra og um þingrof, séu ræddar og afgreiddar við eina umræðu. Um slíkar
tillögur er nánar fjallað í athugasemdum með 91. gr., um vantraust, og 73. gr., um
þingrof.“
Um 59. gr.
Ákvæðið er efnislega samhljóða 53. gr. núgildandi stjórnarskrár og sætir sömu skýringu
og verið hefur.
Um 60. gr.
Ákvæðið er byggt á 26. gr. núgildandi stjórnarskrár sem kveður á um staðfestingu laga
og afleiðingar þess ef forseti synjar frumvarpi staðfestingar. Þær breytingar felast í ákvæðinu
að kveðið er á um að það sé forseti Alþingis sem leggur samþykkt frumvörp fyrir forseta
Íslands til staðfestingar, gerð er sú krafa að forseti rökstyðji synjun um staðfestingu, kveðið
er á um frest til að bera lög undir þjóðaratkvæði og loks um heimild Alþingis til að fella lög
úr gildi innan fimm daga og afstýra þannig þjóðaratkvæðagreiðslu.
Er ákvæðið byggt á tillögu stjórnlaganefndar.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Óhætt er að segja að á enga grein stjórnarskrárinnar hafi verið deilt jafnmikið og þá
26. Sögulegan bakgrunn ákvæðisins má rekja til 22. gr. stjórnarskrár
konungsríkisins Íslands frá 1920 en hún var efnislega samhljóða 10. gr.
stjórnarskrárinnar frá 1874. Þá þurfti staðfestingu konungs til þess að samþykkt
Alþingis fengi lagagildi. Konungur hafði hreint og klárt synjunarvald og annaðist
birtingu laga og framkvæmd. Staðfesti konungur ekki lagafrumvarp Alþingis fyrir
næsta reglulegt þing féll frumvarpið niður. Í Danmörku var heimildin svo afnumin
árið 1953 og þar í landi er heimild til málskots nú í höndum þriðjungs þingmanna.
Við undirbúning lýðveldistökunnar var áskilið að ekki yrðu gerðar aðrar breytingar
á stjórnarskránni en þær sem beinlínis leiddu af sambandsslitum við Danmörku og
því að Íslendingar tækju með stofnun lýðveldis til fullnustu í sínar hendur æðsta
vald í málefnum ríkisins. Því taldi Alþingi sér ekki heimilt að gera neinar
grundvallarbreytingar
á
stjórnarskránni
við
lýðveldisstofnunina
1944.
Milliþinganefndin sem samdi frumvarp að stjórnarskrá lýðveldisins og skilaði af sér
árið 1943 skýrði málskotsréttinn með eftirfarandi hætti:
Ekki hefur þótt fært að veita forseta algert synjunarvald, eins og konungur hefur
haft. Forseta er fenginn réttur til að skjóta lagafrumvörpum Alþingis undir
alþjóðaatkvæði. Er þess þó að gæta, að frumvarpið öðlast lagagildi þegar í stað, þó
að forseti taki slíka ákvörðun, en fellur þá úr gildi aftur, ef það fær ekki meiri hluta
við atkvæðagreiðsluna. Ákvörðun um slíka staðfestingarsynjun eða málskot til
þjóðaratkvæðis tekur forseti án þess að atbeini ráðherra þurfi að koma til. En ef mál
er mikilvægt, gæti daglega af synjuninni leitt slíkt ósamkomulag milli forseta og
ráðherra, að til ráðherraskipta eða annarra aðgerða Alþingis kæmi.
Fræðimenn hafa deilt um hvort forseti hafi sjálfstæðan rétt til synjunar eða hvort
atbeina ráðherra þurfi til þess. Þijár synjanir forseta á lagafrumvörpum Alþingis,
árin 2004, 2010 og 2011, hafa í reynd fest réttinn í sessi enda hefur synjun forseta í
öll þrjú skiptin verið án atbeina ráðherra. Stjórnlaganefnd gerir ekki tillögu um að
fella málskotsrétt forseta niður heldur leggur til breytingar við að skýra ferlið,
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útfæra fresti, málsmeðferð og tiltaka þau mál sem eru undanskilin
þjóðaratkvæðagreiðslu.
Í núgildandi stjórnarskrá er forseti nefndur sem handhafi löggjafarvalds í 2. gr. og
því hefur verið haldið fram að staðfesting laga sé þáttur í því valdi forseta. Fátítt er
að þjóðhöfðingi sé nefndur sem handhafi löggjafarvalds í stjórnarskrá þótt slíkt
fyrirkomulag eigi sér hliðstæðu í dönsku og belgísku stjórnarskránni. Sjá nánar um
þetta í athugasemdum við 2. gr. frumvarps þessa. Í frumvarpi Stjórnlagaráðs er
gengið út frá því að málskot forseta sé framkvæmdarvaldsathöfn, þ.e. ákvörðun um
að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram um sett lög, sem halda gildi sínu uns
niðurstaða atkvæðagreiðslu liggur fyrir. Staðfesting forseta á lagafrumvarpi er því
ekki þáttur í lagasetningarvaldi. Í stjórnskipulagi ýmissa þeirra lýðveldisríkja sem
við berum okkur helst saman við er það ekki reyndin. Löggjafarvald er alfarið á
hendi þjóðþingsins en hlutverk þjóðhöfðingja við staðfestingu laga er bundið við
stöðu hans sem æðsta framkvæmdarvaldshafa. Hlutverk þjóðhöfðingja hefur fremur
þróast í þá átt að staðfesta að lög hafi verið sett með stjórnskipulega réttum hætti,
þ.e. að þau hafi hlotið rétta málsmeðferð skv. stjórnarskrá og þingsköpum og er því
liður í ákveðinni valdtemprun, ef svo má að orði komast.
Eftir samanburð við hlutverk forseta í öðrum ríkjum var fjallað um ýmsar
mögulegar útfærslur á hlutverki forseta sem öryggisventils gagnvart lagasetningu,
svo sem að staðfesta stjórnskipulegt gildi laga með undirritun sinni, þ.e. að þau séu
sett í samræmi við ákvæði stjórnarskrár um meðferð lagafrumvarpa og samþykkt
þeirra. Neiti forseti að undirrita lög þar sem þau séu ekki sett með stjórnskipulega
réttum hætti gangi þau aftur til löggjafans til endurnýjaðrar meðferðar. Þá var til
skoðunar hin svokallaða írska leið, ef forseti telur hættu á að lög brjóti í bága við
stjórnarskrána getur hann óskað úrskurðar stjórnlagadómstóls (Hæstaréttar) um
hvort lög standist stjórnarskrá áður en þau eru staðfest. Í því sambandi má benda á
að skv. frumvarpi þessu getur fimmtungur þingmanna eða þingnefnd óskað álits
Lögréttu á því hvort lög samræmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegar skuldbindingar,
sbr. 62. gr. Í umræðu kom upp sá möguleiki að forseti hefði heimild til að vísa
lögum aftur til þings. Þá neitar forseti að staðfesta lög en þau ganga aftur til
löggjafans sem hefur lokaorðið í málinu, samanber finnsku stjórnarskrána. Að
lokum var rætt í þaula hvort forseti gæti vísað lögum til þjóðaratkvæðis, ræddir
kostir og gallar þess fyrirkomulags og samspil við önnur úrræði til að vísa settum
lögum til þjóðaratkvæðis, þá oftast að kröfu tiltekins fjölda kjósenda eða minnihluta
þingmanna að danskri fyrirmynd.
Stjórnlagaráð leggur til í 65. gr. frumvarps þessa að 10% kjósenda geti krafist
þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt. Í upphaflegum tillögum var
jafnframt gert ráð fyrir að þriðjungur þingmanna hefði sömu heimild en frá því var
horfið. Í þessu ljósi fóru fram miklar umræður um hvort forsetinn ætti við slíka
skipan einnig að hafa sjálfstæðan málskotsrétt því að erfitt væri að sjá fyrir að
forseti myndi synja lögum staðfestingar ef 10% kjósenda færu fram á
þjóðaratkvæðagreiðslu. Eigi að síður var ákveðið að hrófla ekki við málskotsrétti
forseta enda yrði hann án takmarkana og einkum ætlaður til að forseti geti gripið til
hans í ýtrustu undantekningartilvikum. Það gæti átt við ef forseti teldi að of langan
tíma tæki fyrir þjóðina að bregðast við með undirskriftasöfnun eða ef lög væru af
einhverjum orsökum þess eðlis að þau ættu heima í þjóðaratkvæði þótt þau féllu
utan heimilda þjóðarinnar til að óska eftir slíkri atkvæðagreiðslu, samanber
takmarkanir í 67. gr.
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Tekið var undir rök stjórnlaganefndar að ákvæðið hefði fengið ítarlega umfjöllun
við stofnun lýðveldisins, það væri einn hornsteina embættis forseta Íslands og léki
grundvallarhlutverk í valddreifingu og aðhaldi forseta gagnvart Alþingi. Þá hefur
forseti lýðræðislegt umboð og er kjörinn af þjóðinni í beinum kosningum. Á móti
var sagt að forseti væri einn maður og að aðhald sem hvíldi á herðum eins
embættismanns gengi í raun þvert á þá stefnu að efla eftirlitshlutverk þingsins
gagnvart framkvæmdarvaldinu. Sökum þessa var eðlilegt að búa til skýra ferla enda
ákvörðun aðeins háð persónulegu mati hans. Forseta beri aukinheldur að rökstyðja
slíka ákvörðun og tilkynna Alþingi um hana.
Í 1. mgr. segir að er Alþingi hafi samþykkt lagafrumvarp undirriti forseti Alþingis
það. Litið er svo á að forseti Alþingis hafi ekki valfrelsi til undirritunar heldur hvíli
á honum skylda til að undirrita lög frá Alþingi þegar þau hafa verið samþykkt, að
því gefnu að ferill málsins á Alþingi hafi verið með stjórnskipulega réttum hætti og í
samræmi við lög. Sé forseti Alþingis fjarverandi eða forfallaður af öðrum ástæðum
eru varaforsetar staðgenglar hans, sbr. 52. gr. frumvarpsins um þingforseta.
Forseti Alþingis leggur frumvarpið að lokinni undirritun fyrir forseta Íslands til
staðfestingar innan tveggja vikna frá því að það var samþykkt á Alþingi. Veitir
undirritun forseta Íslands frumvarpinu lagagildi. Um birtingu, gildistöku og beitingu
laga er fjallað í athugasemdum við grein þar um.
Í 2. mgr. er að finna nákvæmari útfærslu á því ferli sem á sér stað ef forseti ákveður
að beita málskotsrétti sínum en er í núgildandi rétti. Er talið að ferlið þurfi að vera
skýrt og ótvírætt enda talsvert inngrip í störf Alþingis. Forseti þarf að taka ákvörðun
um synjun staðfestingar innan viku frá því að frumvarp berst honum frá Alþingi.
Taki hann ekki slíka ákvörðun er honum skylt að undirrita lögin og öðlast þau þá
lagagildi. Krafa er gerð um að ákvörðun um synjun staðfestingar sé tilkynnt forseta
Alþingis og að henni fylgi rökstuðningur. Ekki er tiltekið hvert innihald
rökstuðningsins skuli vera en ætlunin er að forseti Íslands útskýri hverjar
athugasemdir hans eru og ástæður fyrir því að grípa inn í lagasetningarferlið með
þessum hætti.
Þá er tilgreint að Alþingi getur fellt úr gildi lög sem forseti hefur synjað
staðfestingar, innan tiltölulega stutts frests, þ.e. fimm daga frá tilkynningu um
synjunina, og fer þá þjóðaratkvæðagreiðsla ekki fram. Ekki er æskilegt að Alþingi
geti fellt lögin úr gildi stuttu fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, t.d. á grundvelli
skoðanakannana.
Ljóst er að skýrar lagareglur þurfa að vera um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu í
kjölfar synjunar, en lagaáskilnaður er gerður í niðurlagi 2. mgr. Ekki er gerð krafa
um lágmarksþátttöku kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni til að lögin séu felld eða
samþykkt. Það er í samræmi við stefnu Stjórnlagaráðs og ráðleggingar alþjóðlegra
samtaka á sviði kosninga og lýðræðis að hafa ekki slíka þröskulda í
þjóðaratkvæðagreiðslum.“
Um 61. gr.
Með 61. gr. frumvarps þessa eru fyrirmæli stjórnarskrár um birtingu laga, sbr. 27. gr.
núgildandi stjórnarskrár, gerð ítarlegri. Markmið greinarinnar er að stuðla að réttaröryggi
borgaranna. Um leið er í ákvæðinu komið í veg fyrir að stjórnvöld geti haft hag af því að láta
fyrirfarast að birta lög.
Stjórnlagaráð lagði til að í 2. málsl. 1. mgr. 61. gr. segði að lögum og
stjórnvaldsfyrirmælum mætti aldrei beita með íþyngjandi hætti fyrr en eftir birtingu þeirra. Í
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skýringum ráðsins kemur fram að því orðalagi hafi verið ætlað að taka upp þá efnisreglu sem
birtist í 8. gr. laga nr. 15/2005, um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað. Í 8. gr. laga nr.
15/2005 er ekki kveðið á um að beita megi óbirtum lagaákvæðum sem teljast ívilnandi fyrir
borgarana, heldur kemur þar fram að óbirt lög bindi stjórnvöld frá gildistöku þeirra. Um þá
reglu segir í athugasemdum greinargerðar er fylgdi frumvarpi til laganna: „Styðst ákvæðið
þannig við þau rök að stjórnvöld geti ekki borið það fyrir sig að farist hafi fyrir að birta
fyrirmæli sem veita almenningi eða borgurunum tiltekin réttindi. Það er á ábyrgð stjórnvalda
að sjá til þess að fyrirmæli séu réttilega birt og því óeðlilegt að þau geti borið fyrir sig eigin
vanrækslu við framkvæmd birtingar. Við þetta bætist að stjórnvöld eru almennt í þeirri
aðstöðu að þekkja viðkomandi fyrirmæli þótt þau hafi ekki verið birt með formlegum hætti.
Samkvæmt ákvæðinu binda fyrirmæli stjórnvöld frá gildistöku þeirra, án tillits til þess hvort
þau hafi verið réttilega birt.“ Í frumvarpi þessu er valin sú leið að nota sama orðalag og gert
er í 8. gr. laga nr. 15/2005 svo ekki liggi vafi á því að ákvæði 61. gr. sé ætlað að mæla fyrir
um sömu efnisreglu.Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir jafnframt:
„Í greininni er hnykkt á því grundvallaratriði réttarríkisins að lög og önnur
stjórnvaldsfyrirmæli hafi ekki áhrif fyrr en eftir að þau hafa verið birt. Eitt af
skilyrðum réttarríkisins er að lög séu gædd ákveðnum tæknilegum eiginleikum til að
þau nái þeim frumtilgangi sínum að hafa áhrif á háttsemi fólks. Birting laga er
aukinheldur forsenda réttaröryggis og að almenningur geti fylgst með að handhafar
ríkisvalds fari að lögum. Að mati ráðsins er birting laga því skilyrði fyrir því að
lögum verði beitt sem og ítrekað hefur verið staðfest í dómaframkvæmd. Þá er
efnislega tekin upp skýring við núgildandi 27. gr. stjórnarskrárinnar sem sett er fram
í Skýrslu stjórnlaganefndar.“
Í skýringum stjórnlagaráðs er því næst vísað til þess að 61. gr. sé samkvæmt orðalagi
sínu víðtækari en 27. gr. núgildandi stjórnarskrár sem aðeins vísar til laga en ekki
stjórnvaldsfyrirmæla og þjóðréttarsamninga. Í skýringunum segir svo:
„Í frumvarpi þessu er skyldan til birtingar einnig látin ná til stjórnvaldsfyrirmæla og
þjóðréttarsamninga sem er nýmæli en í samræmi við framkvæmd. Þá er tekið fram
að í lögum skuli ekki aðeins kveðið á um birtingarhátt heldur einnig um gildistöku
laga.“
Um 62. gr.
Ákvæði 62. gr. um Lögréttu er nýmæli. Markmið ákvæðisins er að stuðla að vandaðri
meðferð lagafrumvarpa.
Ákvæðið í 62. gr. frumvarpsins er óbreytt frá tillögum stjórnlagaráðs að öðru leyti en því
að í tillögu ráðsins var gert ráð fyrir því að 1/5 hluti alþingismanna gæti óskað eftir áliti
Lögréttu en í frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að miðað sé við fjórðung alþingismanna. Er í
því sambandi horft til þess hlutfalls sem miðað er við í tilmælum Evrópuráðsins nr.
1601/2008, sbr. skýringar við 46. gr. frumvarpsins hér að framan. Jafnframt var sú
orðalagsbreyting gerð að í 3. mgr. 62. gr. frumvarpsins segir að um Lögréttu skuli nánar
mælt fyrir í lögum. Í tillögum stjórnlagaráðs var ákvæðið orðað svo að um „störf‘ Lögréttu
skyldi mælt fyrir í lögum. Ástæða þess að orðið „störf“ er hér fellt niður er sú að ráða má af
skýringum stjórnlagaráðs að ætlun þess hafi verið að löggjafinn gæti sett nánari reglur um
starfsemi Lögréttu heldur en fellur beinlínis undir hugtakið „störf‘, þ. á m. um
starfsgengisskilyrði þeirra sem sitja í Lögréttu.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæði 62. gr. er vísað til hugmyndar stjórnlaganefndar
um ráðgefandi stjórnlagaráð sem sett var fram í skýrslu nefndarinnar, dags. 24. febrúar 2011.
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Jafnframt er vísað til þess að á þjóðfundinum árið 2010 hafi verið uppi hugleiðingar um
stofnun fjölskipaðs stjórnlagadómstóls. Í skýringunum segir svo m.a.:
„Í Svíþjóð og Finnlandi eru til stofnanir sem gefa álit um það hvort lagafrumvörp
standist stjórnarskrá. Í Svíþjóð nefnist nefndin lagaráð en í Finnlandi er gert ráð fyrir
að þingnefnd, stjórnlaganefnd, gegni því hlutverki. Í Svíþjóð er skylt að leita álits
lagaráðs áður en frumvörp um tiltekin mál eru afgreidd í þinginu, þ.á m. mál er
varða tjáningarfrelsi og prentfrelsi, aðgang að opinberum skjölum, sjálfvirka vinnslu
persónugagna og skuldbindingar sveitarfélaga og skatta á þeirra vegum. Í hinu
sænska lagaráði sitja dómarar og eftir atvikum fyrrverandi dómarar í Hæstarétti og
stjórnsýsludómstólnum. Það kann þó að vera óheppileg skipan í Lögréttu þar sem
sömu aðilar þurfa mögulega að fjalla um sömu álitaefni á vegum dómstóla.
Í íslenskri stjórnskipan er ekki að finna stofnun sem hefur það hlutverk að meta
stjórnskipulegt gildi ákvarðana löggjafans fyrir fram, þ.e. áður en frumvörp eru
orðin að lögum. Aðeins kemur til kasta endurskoðunarvalds dómstóla á
stjórnskipulegu gildi laga eftir að lög hafa verið samþykkt, staðfest og þeim beitt. Þá
er það skilyrði skv. almennum reglum réttarfars að borgarar hafi lögvarða hagsmuni
af úrlausn slíkra mála, ella hafa dómstólar ekki heimild til að fjalla um þau. Því
kann að vera mikið hagræði að stofnun sem hefur með höndum það verkefni að
meta stjórnskipulegt gildi laga. Að stjórnarskrárbinda slíka stofnun felur í sér að
framkvæmd verður í föstum skorðum, verklag og málsmeðferð gert skýrt og
aðgengilegt með lögum og þar að auki kann hún að koma í veg fyrir vandamál sem
kunna að skapast í framtíðinni og valda ríkinu tjóni.
Í 1. mgr. kemur fram að í Lögréttu skuli sitja fimm menn kosnir til fimm ára í senn.
Stjórnlagaráð telur að skipa eigi til fimm ára í stað fjögurra til að skipun tengist ekki
kjörtímabilum Alþingis. Reikna má með að Alþingi kjósi löglærða einstaklinga og
jafnvel sérfróða í stjórnskipunarrétti, en ekki þykir rétt að gefa sérstök fyrirmæli um
slíkt. Löggjafinn getur þó tekið slíka afstöðu sjálfur enda skal nánar mælt fyrir um
hlutverk Lögréttu í lögum, sbr. 3. mgr. Löggjafinn getur einnig ákveðið víðtækara
hlutverk til handa Lögréttu þannig að hún endurmeti einnig áhrif fyrirhugaðrar
lagasetningar á ólíka hagsmuni og önnur sérfræðileg atriði en Stjórnlagaráð leit
einkum til hins stjórnskipulega mats við tillögugerð sína.
Lögrétta mun m.a. geta metið hvort form- og efnisleg skilyrði lagafrumvarpa séu í
samræmi við það sem stjórnarskrá áskilur“
Álit Lögréttu er ráðgefandi og er niðurstaða þess ekki bindandi. Þannig gæti Alþingi
ákveðið að samþykkja lagafrumvarp sem Lögrétta hefði áður talið að bryti í bága við
stjórnarskrána. Að sama skapi verða dómstólar heldur ekki bundnir af niðurstöðum Lögréttu
og gætu komist að ólíkri niðurstöðu um stjórnskipulegt gildi laga.
Fjórðungur þingmanna eða þingnefnd getur því óskað eftir því að Lögrétta gefi álit sitt á
frumvarpi sem til umfjöllunar er í þinginu. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að með
þessu sé átt við hvort frumvarpið brjóti í bága við stjórnarskrá eða þjóðréttarlegar
skuldbindingar ríkisins. Ekki sé gert ráð fyrir að unnt sé að spyrja Lögréttu annarra
spurninga, t.d. um árekstur við önnur lög eða efni frumvarps að öðru leyti en því sem máli
skiptir fyrir stjórnskipulegt gildi þess.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo:
„Meðan Lögrétta fjallar um lagafrumvarp er ekki unnt að afgreiða það frá Alþingi,
sbr. 3. málsl. 2. mgr., þ.e. ljúka seinni umræðu um málið með atkvæðagreiðslu.
Umfjöllun Lögréttu getur því tafið lög frá Alþingi en það er talin vel ásættanleg fórn
í þágu vandaðrar lagasetningar. Með orðinu „þingnefnd“ í 2. mgr. er átt við eina af
fastanefndum Alþingis.
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Ekki er tekin afstaða til þess hvernig Alþingi bregst við áliti Lögréttu í ákvæðinu
sjálfu, enda er það ekki bindandi. Almennt má telja að ef Lögrétta telji frumvarp
andstætt stjórnarskrá eða þjóðréttarlegum skuldbindingum hljóti þingið að bregðast
við þeim athugasemdum með því að taka frumvarp til þinglegrar meðferðar á nýjan
leik. Vægi álita Lögréttu yrði fyrst og fremst háð trúverðugleika hennar,
málsmeðferð og efnislegum rökstuðningi en löggjafinn þyrfti að meta niðurstöðu í
hverju tilviki fyrir sig og hvaða aðgerðir væru heppilegar í framhaldinu. Hið sama á
í raun við um álit Lögréttu á þá leið að stjórnskipulegir annmarkar frumvarps væru
ekki fyrir hendi.“
Eins og vikið er að hér að framan gerir frumvarpið ráð fyrir því að mælt verði nánar fyrir
um Lögréttu í almennum lögum þar sem m.a. er hægt að kveða á um almenn hæfisskilyrði.
Til að tryggja samræmi í störfum Lögréttu til lengri tíma, og til að tryggja að þeir sem þar
eiga sæti búi yfir nauðsynlegri þekkingu og hæfni, er hér gert ráð fyrir að sú heimild yrði
nýtt og að í lögum verði a.m.k. mælt fyrir um tiltekin lágmarks hæfisskilyrði sem
einstaklingar verði að uppfylla til að koma til greina við skipun í Lögréttu.
Um 63. gr.
Hér er lagt til nýtt ákvæði í stjórnarskrá. Markmið 63. gr. er að stuðla að markvissara
eftirliti þingsins með stjórnsýslunni og vandaðri og skýrari meðferð mála er lúta að
ráðherraábyrgð.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs að öðru leyti en því í tillögu ráðsins var gert
ráð fyrir að stjórnskipunar - og eftirlitsnefnd yrði skylt að hefja könnun samkvæmt
ákvæðinu að kröfu þriðjungs þingmanna. Í frumvarpi þessu er hins vegar miðað við fjórðung
þingmanna. Er í því sambandi horft til tilmæla Evrópuráðsins nr. 1601/2008, um réttindi og
ábyrgð stjórnarandstöðunnar í störfum þinga í lýðræðisríkjum, sbr. athugasemdir við 62. gr.
frumvarpsins hér að framan.
Í skýringum stjórnlagaráð kemur fram að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd eigi að gegna
mikilvægu stjórnskipulegu hlutverki þar sem hún getur átt frumkvæði að athugun á
embættisfærslu ráðherra eða rannsókn, þegar hún telur ástæðu til, og ber jafnframt að verða
við kröfu fjórðungs þingmanna um að hefja slíka athugun. Í skýringunum segir svo:
„Ákvæðið er fengið úr tillögum vinnuhóps forsætisráðuneytisins er skilaði
umfangsmikilli skýrslu, Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, og er vísað til
hér að framan .
Í Skýrslu stjórnlaganefndar er lagt til að komið verði á fót fastanefnd Alþingis sem
hafi það verkefni að sinna eftirlitshlutverki þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu.
Nefndin verði sá vettvangur innan þingsins þar sem beinar eftirlitsaðgerðir eru
ræddar. Tekur Stjórnlagaráð undir með stjórnlaganefnd og telur að þingeftirlit með
stjórnsýslunni verði markvissara með tilkomu nefndarinnar, auk þess sem meðferð
ráðherraábyrgðarmála verði vandaðri og skýrari. Ákvæðið er tekið upp að mestu
óbreytt frá tillögum stjórnlaganefndar.
Með lögum nr. 84/2011, sem breyttu þingskapalögum nr. 55/1991, var komið á fót
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd með sambærilegt hlutverk og Stjórnlagaráð hafði
lagt til, sbr. 7. gr. Lögin voru samþykkt samfara starfi ráðsins. Í athugasemdum að
frumvarpi því er varð að lögum nr. 84/2011 kemur eftirfarandi fram um störf
nefndarinnar:
Ætla verður þó að þingeftirlitið að því er varðar mikilvægustu mál sem upp koma
og stjórnsýslu ráðherra sem sætir mestri gagnrýni verði fyrst og frem st hjá
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eftirlitsnefndinni, en eftirlitsstörf fagnefnda lúti fremur að framkvæmd laga á
málefnasviði þeirra og eftirfylgni á samþykktþingsins.
Tilvist stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í frumvarpi þessu á því ekki að leiða til
þess að aðrar fastanefndir sinni ekki sínu þingeftirliti heldur fremur að nefndir hafi
áfram eftirlit hver á sínu málasviði.
Nefndin á sér hliðstæðu í Noregi og Danmörku. Í áðurnefndum tillögum starfshóps
forsætisnefndar Alþingis er vísað til þess að reynsla nágranna okkar af þróun og
framkvæmd reglna og lagaákvæða um þingeftirlit sé um margt áhugaverð og
eðlilegt að litið sé til þessara landa við endurskoðun á lagaumhverfinu hér á landi. Í
skýrslu starfshópsins kemur fram að nefndin telur að hlutverk stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar verði sambærilegt og í Noregi:
Norska fyrirkomulagið um þingeftirlit hefur tekið miklum stakkaskiptum á síðustu
árum og áratugum. Fjölmargar nefndir hafa verið settar á laggirnar til að skoða
lagaumhverfi þingeftirlits með það í huga að meta hvort eitthvað mætti betur fara.
Þar hafa bæði stjórnmálamenn og sérfræðingar komið að verki. ... Afrakstur
þeirrar rannsóknarvinnu hefur skilað sér í breytingum á stjórnarskrá og lögum sem
hafa haft það að markmiði að styrkja og þétta lagaumhverfi þmgeftirlits. ... Þær
miklu rannsóknir sem liggja að baki norska fyrirkomulaginu um þingeftirlit gera að
verkum að þar er að finna óhemju mikilvægar heimildir um hugsunina að baki slíku
kerfi sem nýta mætti til grundvallar fyrir mögulegar umbætur á lagaumhverfi
þingeftirlits hér á landi.
Verkefni nefndarinnar eru í samræmi við framangreint, m.a. yfirferð árlegrar skýrslu
ríkisstjórnar, sbr. 94. gr. sem og yfirferð skýrslna og gagna frá eftirlitsstofnunum
þingsins, þ.e. Umboðsmanni Alþingis og Ríkisendurskoðun. Nefndinni er ætlað að
sjá um undirbúning ákvörðunar hvort hefja skuli rannsókn á meintum
embættisbrotum, þ.e. um hvort reyna þurfi á stjórnskipulega ábyrgð einstakra
ráðherra eða ríkisstjórnar, sbr. 95. gr. um ráðherraábyrgð. Þá sér nefndin um að
skipa rannsóknarnefndir í málum sem hún hefur til umfjöllunar. Þess má jafnframt
geta að í nýsamþykktum þingskapalögum er gert ráð fyrir að nefndin muni fara með
þingmál sem snúa að breytingum á stjórnarskrá landsins.
Nauðsynlegt þykir að minnihluti þingmanna geti einnig haft frumkvæði að
þingeftirliti og felst í þessari grein frumvarpsins talsverð réttarbót hvað það varðar.“
Um 64. gr.
Ákvæði 64. gr. felur í sér breytingu á 39. gr. núgildandi stjórnarskrár sem kveður á
heimild Alþingis til að skipa nefndir alþingismanna til að rannsaka mikilvæg mál er
almenning varða. Í 64. gr. frumvarps þessa er það ekki gert að skilyrði að nefndarmenn í
rannsóknarnefndum séu þingmenn. Er í þeim efnum litið til þess að heimild 39. gr.
núgildandi stjórnarskrár hefur lítið verið notuð og Alþingi frekar farið þá leið að skipa
nefndir utanþingmanna til að rannsaka mál.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs. Í skýringum þess við ákvæðið segir að um
sé að breytingu á 39. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í skýringum ráðsins segir svo orðrétt:
„Eitt af þeim tækjum sem Alþingi hefur til að sinna eftirlitshlutverki sínu gagnvart
framkvæmdarvaldinu eru sérstakar rannsóknarnefndir skipaðar þingmönnum, sbr.
39. gr. núgildandi stjórnarskrár. Úrræðið hefur hins vegar lítið verið notað.158
Alþingi hefur á síðari árum fremur farið þá leið að skipa nefndir utanþingsmanna til
að rannsaka mál sem koma upp í stjórnsýslunni og tengjast meðferð opinbers valds
eða sem varða almannahagsmuni. Í Skýrslu stjórnlaganefndar er lögð til breyting á
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39. gr. núgildandi stjórnarskrár þess efnis að ekki verði áskilið að í
rannsóknarnefndum sitji alþingismenn.
Meðan á starfi Stjórnlagaráðs stóð, nánar tiltekið 16. júní 2011, voru sett sérstök lög
nr. 68/2011 um rannsóknarnefndir. Í lögunum er mælt fyrir um hæfi nefndarmanna,
rannsóknarheimildir, réttarstöðu einstaklinga gagnvart rannsóknarheimildum og
fleiri atriði. Tilurð laganna má m.a. rekja til tilmæla vinnuhóps forsætisnefndar um
eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, þar sem fjallað var sérstaklega um
skipun rannsóknarnefnda utanþingsmanna. Stjórnlagaráð notaði m.a. skýrslu
hópsins við mótun einstaka ákvæða er miða að því að efla eftirlitsvald þingsins.
Það er niðurstaða ráðsins, í samræmi við álit stjórnlaganefndar, að breyta beri 39. gr.
núgildandi stjórnarskrár á þá leið að ekki sé áskilið að þingmenn sitji í
rannsóknarnefndum. Talið er óþarft að ákvæðið sé ítarlegt um þetta efni, heldur
megi skilgreina hlutverk, rannsóknarheimildir og skipan með lögum líkt og gildir
um aðra rannsóknaraðila, t.d. lögreglu, sem og hefur nú verið gert með lögum nr.
68/2011. Heimildin til skipunar rannsóknarnefnda sem slík eigi þó að vera
stjórnarskrárbundin. Þá kann samfélagsþróun að kalla á breytta tilhögun, skipan og
heimildir rannsóknarnefnda og því er mikilvægt að löggjafinn geti lagað störf þeirra
að breyttum þörfum. Sökum þessa þótti Stjórnlagaráði orðalagið í 2. málsl.
núgildandi stjórnarskrár fremur þröngt, „að heimta skýrslur munnlegar og
bréflegar“, og ekki talið heppilegt að skilgreina aðeins eina af þeim heimildum sem
nefndin kann að þurfa til að upplýsa mál á fullnægjandi hátt. Þá þótti orðalagið
„embættismönnum og einstökum mönnum“ ekki heppilegt. Var talið nægja að mæla
fyrir um þær heimildir í lögum og því niðurstaða ráðsins að afnema orðalag 2. málsl.
en bæta jafnframt við í 2. mgr. að í lögum skuli m.a. mælt fyrir um
rannsóknarheimildir og nánari reglur um störf rannsóknarnefnda.
Í 2. mgr. eru tekin af tvímæli um að nánari reglur skuli settar með lögum.
Löggjafinn hefur þegar sett lög nr. 68/2011 um rannsóknarnefndir, eins og áður
hefur komið fram, og breyting ráðsins á 39. gr. núgildandi stjórnarskrár veitir
slíkum nefndum nú stjórnarskrárvernd. Breyting á ákvæðinu sýnist ekki kalla á
breytingar á lögum nr. 68/2011, heldur virðast lögin falla innan marka 2. mgr.“
Um 65. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er ekki kveðið á um rétt tiltekins hluta kjósenda til þess að
krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um lög sem Alþingi hefur samþykkt. Ákvæði 65. gr. er því
nýmæli sem ætlað er að stuðla að auknum möguleikum borgaranna til áhrifa á lagasetningu.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
„Hér er lagt til að 10% kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um nýsamþykkt
lög. Greinin byggist að hluta til á tillögum stjórnlaganefndar um þjóðarfrumkvæði.
Tillagan tekur einungis til nýsamþykktra laga og gerir ákvæðið ráð fyrir að hópur
kjósenda hafi þrjá mánuði frá samþykkt laganna til að krefjast atkvæðagreiðslu um
brottfall þeirra. Sumir innan ráðsins töldu rétt að láta heimildina ná til eldri laga en
það var talið geta skapað lagaóvissu ef eldri lög, sem aðrar réttarheimildir hvíldu
gjarnan á, gætu verið felld brott í slíkri atkvæðagreiðslu.
Talsvert var rætt um það hlutfall kjósenda sem miða ætti við til að krefjast slíkrar
þjóðaratkvæðagreiðslu. Eftirfarandi tafla sýnir til glöggvunar ólíka þröskulda, í
kjósendum talið, sé miðað við kjörskrá fyrir alþingiskosningar 2009.
Hlutfall
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kjósenda
Tala
kjósenda
(2009)

22.790

25.069

27.348

29.626

31.905

34.184

Til samanburðar má nefna að á Ítalíu og í Sviss dugar á bilinu 1-2% kjósenda til að
krefjast sambærilegrar atkvæðagreiðslu. Skoðanir manna á því hve hár
þröskuldurinn ætti að vera voru skiptar innan ráðsins. Rök voru færð fyrir því að
litlar líkur væru á að slíkum atkvæðagreiðslum yrði mikið beitt væri þröskuldurinn
hærri en 10%.161 Gegn þessu töldu margir að réttast væri að stíga varlega til j arðar í
ljósi þess að um nýmæli væri að ræða auk þess sem tilkoma rafrænna skilríkja gæti í
framtíðinni auðveldað söfnun undirskrifta. Niðurstaðan var tillaga um 10% hlutfall.
Þá eru settir rúmir tímafrestir um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Slíkt var
gert til að bjóða upp á ákveðinn sveigjanleika, auk þess sem sumir fræðimenn telja
rétt að ætla rúman tíma í öll stig þjóðaratkvæðagreiðsluferlis svo ferlið og umræðan
verði vönduð. Kaufmann o.fl. mæla t.d. með að stofnunum séu ætlaðir 12-18
mánuðir til að bregðast við beiðni um þjóðaratkvæði. Að sama skapi þótti
nauðsynlegt að sá tími sem ætlaður væri til undirskriftasöfnunar væri ekki of
skammur því að annars væri það einungis á færi fyrir fram skipulagðra
hagsmunahópa að afla þeirra í tæka tíð.
Ekki er gerð krafa um lágmarksþátttöku eða lágmarkshlutfall þeirra sem þurfa að
fella lögin í þjóðaratkvæðagreiðslu til að þau falli brott. Réttast þótti að einungis
þeir kjósendur sem mættu á kjörstað réðu örlögum laganna, líkt og nú er. Bent hefur
verið á að þátttöku- og samþykkisþröskuldar geti haft þau áhrif að ógreidd atkvæði
þeirra sem sitja heima gagnist annarri hlið meira en hinni, og geti latt kjósendur til
þátttöku. Betra þykir að nota aðrar leiðir til að hvetja til aukinnar þátttöku.
Rétt er að árétta að ákveðnir málaflokkar eru undanþegnir þjóðaratkvæðagreiðslum í
þessari grein, sbr. grein kaflans um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu.“
Um 66. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er ekki kveðið á um möguleika kjósenda til að leggja fram
þingmál á Alþingi. Ákvæðið felur því í sér nýmæli sem ætlað er að auka áhrif hins almenna
borgara á störf þingsins. Texti 66. gr. frumvarpsins er óbreyttur frá tillögu stjórnlagaráðs að
öðru leyti en því að réttur kjósenda í 1. mgr. er skýrlega afmarkaður við framlagningu
lagafrumvarps eða tillögu til þingsályktunar í stað „þingmál“ eins og gert var í tillögu
ráðsins. Hvorki í texta ákvæðisins né í skýringum stjórnlagaráðs var að finna nánari skýringu
á hugtakinu „þingmál“ en af skýringum þess við ákvæðið verður ráðið að meiningin hafi
verið sú að láta 1. mgr. 66. gr. taka til lagafrumvarpa og tillagna til þingsályktana. Í
skýringum ráðsins segir:
„Með þessari frumvarpsgrein er fjallað um það hvernig almenningur getur lagt mál
fyrir Alþingi og í vissum tilvikum leitt það til lykta. Þetta er almennt nefnt
þjóðarfrumkvæði. Slíkt tíðkast ekki víða en fær þó vaxandi fylgi í okkar heimshluta.
Þannig hefur Evrópusambandið nýverið sett reglur um slíkt frumkvæði almennings.
Hér er lagt til að stigið verði skref í þessa átt með tvennum hætti.
Í fyrsta lagi er lögð til heimild, svokallaður tillöguréttur, handa litlum hluta
kjósenda, 2%, til að leggja þingmál fyrir Alþingi, hvort sem er frumvarp til laga eða
[tillagna] að þingsályktun. Væntanlega yrðu fyrstu skref málsins að það færi í
þingnefnd. Alþingi er í sjálfsvald sett hver afdrif málsins verða. Þingið getur
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samþykkt mál kjósendanna, vísað því frá eða gert á því breytingar og samþykkt það
síðan.
Í öðru lagi getur stærri hópur kjósenda, 10%, lagt fram frumvarp til laga fyrir
Alþingi sem því ber að taka til þinglegrar meðferðar og eftir atvikum getur það
endað með þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Vísað er til skýringa við greinina um
málskot til þjóðar þar sem rök ráðsfulltrúa fyrir misháum þröskuldum eru reifuð.
Að mati fræðimanna er það grundvallaratriði að fram skuli fara skoðanaskipti milli
þings og málshefjenda. Þetta er að erlendri fyrirmynd, einkum svissneskri.
Samskiptin verða með því móti að Alþingi komi fram með annað frumvarp sem
væntanlega yrði nálgun að óskum kjósenda. Þyki þeim sem að undirskriftum stóðu
sáttatillaga Alþingis viðunandi geta þeir dregið sitt frumvarp til baka. Ef ekki skulu
bæði frumvörpin, það frá kjósendum og það frá Alþingi, fara í
þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar verður kjósendum gefinn kostur á að tjá sig með
samþykki eða synjun um bæði frumvörpin, eða hafna báðum.
Þinginu er heimilað að taka fyrir fram um það ákvörðun að atkvæðagreiðslan verði
bindandi. Þannig þarf að búa um hnútana að ljóst sé hvort annað frumvarpið (séu
þau tvö) njóti meirihlutastuðnings þeirra sem þátt taka eða ekki, enda væri eðlilegt
að Alþingi setti það skilyrði við bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu að frumvarp nyti
slíks stuðnings. Athygli skal vakin á því í þessu sambandi að ekki er gert
þátttökuskilyrði við synjun frumvarps eða laga samkvæmt þeirri frumvarpsgrein
sem fjallar um málskot til þjóðarinnar. Því verða slík skilyrði heldur ekki sett í
samhengi þessarar greinar þótt um bindandi atkvæðagreiðslu sé að ræða.
Meðferð þjóðarfrumkvæðis, sem hér er um rætt, leiðir í ljós afstöðu þingsins til
málsins. Telji meirihluti Alþingis tormerki á frumvarpi kjósendahópsins er
mikilvægt að það komi fram almenningi til leiðbeiningar þegar til almennrar
atkvæðagreiðslu kemur.
Lagt er til að gefinn sé rúmur tími til afgreiðslu slíks máls, að líða megi tvö ár frá
því að þingmál almennings komi fram þar til atkvæðagreiðsla verði um það. Fyrir
þessum rúma fresti eru ýmis rök, fyrst þau að þingið þarf sinn tíma til að móta
gagntillögu og umræða þarf að geta þróast milli kjósendanna og þingsins. Jafnframt
er það sjónarmið að rúmur frestur getur gefið tækifæri til þeirrar hagræðingar að láta
kosningar um málefnið fara fram samhliða öðrum kosningum. Í Sviss er það talið
afar mikilvægt að nægur tími gefist, enda líða að meðaltali 4-5 ár frá tilkomu máls
og þar til það er leitt til lykta í atkvæðagreiðslu meðal fólksins (sem nær alltaf eru
bindandi þar í landi).
Ákvæði um tímafresti og framkvæmd er að finna í næstu grein frumvarpsins. Þar er
t.d. ákvæði um frávísun mála sem ekki er heimilt að vísa til þjóðarinnar eða teljast
ekki þingtæk.“
Um 67. gr.
Í 67. gr. eru tiltekin þau skilyrði sem mál sem eru til komin fyrir kröfu eða lögð eru fram
að frumkvæði kjósenda skv. 65. og 66. gr. frumvarpsins þarf að uppfylla auk þess sem
fjallað er um framkvæmd undirskriftasöfnunar og þjóðaratkvæðagreiðslu.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í þessari frumvarpsgrein eru dregin saman nokkur ákvæði um útfærslu
þjóðaratkvæðagreiðsluna, sem er til komin að kröfu eða frumkvæðis kjósenda. Í
fyrsta lagi er tilgreint hvaða mál geti komið til þjóðaratkvæðis. Þar er kveðið á um
þá grundvallarreglu að málefnið verði að varða almannahag. Með því er verið að
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undanskilja málefni einstaklinga eða þrönga hagsmuni einstakra hópa, sem ekki
getur talist eðlilegt að almenningur taki ákvörðun um.
Þá er, eins og víða er gert erlendis, t.d. í Danmörku, lagt til að hvorki sé hægt að
krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að
framfylgja þjóðréttarskuldbindingum né heldur um
skattamálefni og
ríkisborgararétt. Auk þessara skilyrða er mikilvægt að allur málatilbúnaður sé
vandaður, brjóti ekki í bága við stjórnarskrá og lúti ekki að málum sem ekki falla að
verksviði Alþingis. Hér er vísað til almennra reglna, þeirra sömu og þingmenn
sjálfir þurfa að lúta vilji þeir leggja mál fyrir Alþingi.
Þá er það mikilvægt ákvæði í þessari frumvarpsgrein að gefin eru fyrimæli um
setningu laga um málsmeðferð og framkvæmd málskots og frumkvæðis kjósenda.
Talið er sérstaklega upp að í slíkum lögum verði m.a. að kveða á um form og
fyrirsvar fyrir kröfunni, tímalengd til söfnunar undirskrifta og um fyrirkomulag
þeirra, hverju megi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla megi kröfuna að
fengnum viðbrögðum Alþingis svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu. Flest
þessara atriða eru talin nauðsynleg til að beint lýðræði virki sem best. Fyrir hverju
máli eiga t.d. að vera forsvarsmenn (í formi nefndar) sem hafi umboð til að koma
fram fyrir alla málshefjendur. Þetta skiptir m.a. máli ef kæmi til þess að draga mál
eða kröfu til baka.“
Um 68. gr.
Ákvæðið er efnislega samhljóða 42. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um 68. gr.:
„Óbreytt ákvæði, 42. gr. núgildandi stjórnarskrár. Efnislega samhljóða tillögu
stjórnlaganefndar.
Ákvæðinu var breytt árið 1991 vegna afnáms deildaskiptingar Alþingis, en fyrir þá
breytingu var fjárlagafrumvarpið rætt við þrjár umræður í sameinuðu Alþingi.
Fyrri þáttur fjárstjórnarvaldsins er fólginn í fjárlagagerð, þ.e. samþykkt eins konar
fjárhagsáætlunargerðar um tekjur og gjöld ríkisins. Fjárlög eru ólík öðrum lögum að
því leyti að efni þeirra er bundið við áætlunargerð og fjárheimildir og gilda þau til
eins árs. Þá gildir sú óskráða regla að lögum verði ekki breytt með fjárlögum.
Fjölmörg önnur atriði eru í stjórnskipunarrétti talin skilja á milli laga og fjárlaga. Í
öðrum ákvæðum frumvarpsins, t.d. um þjóðaratkvæði sbr. 67. gr., eru fjárlög
undanskilin, m.a. af því að ábyrgð á fjárreiðum ríkisins hvílir hjá Alþingi og ekki sé
rétt að stórir skipulagðir hópar geti haft umtalsverð áhrif þar á. Þá er
fjárlagafrumvarpið eina frumvarpið sem er stjórnarskrárbundið, þ.e. að Alþingi á
stjórnarskrárvarinn rétt til þess að ríkisstjórnin standi skil á því. Um gerð fjárlaga
gilda lög nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins.
Fjármálaráðherra og fjármálaráðuneyti undirbúa frumvarpið en fjármálaráðherra og
ríkisstjórn bera ábyrgð á framlagningu þess á Alþingi þar sem það gengur til
fjárlaganefndar.
Alþingi og fjárlaganefnd geta kallað til fjármálaráðherra til þess að svara
spurningum og gera nánari grein fyrir fjárlagafrumvarpi sem og frumvarpi til
fjáraukalaga.
Um nánari skýringar vísast til athugasemda við 42. gr. í Skýrslu stjórnlaganefndar.“
Um 69. gr.
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Ákvæði 69. gr. fjallar um fjárveitingarvaldið og kemur í stað 41. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Megintilgangur þessa ákvæðis er að tryggja áhrif Alþingis á ráðstöfun þeirra
tekna sem ríkið aflar. Breytingum er ætlað að auka festu og gagnsæi í meðferð ríkisfjármuna
og tryggja aukið samráð milli stjórnvalda og Alþingis.
Í tillögum stjórnlagaráðs var sérstaklega vísað til „fjármálaráðherra“ í 2. mgr. 69. gr. Í
frumvarpi þessu er hins vegar lagt til að aðeins sé vísað til „ráðherra“ og er það í samræmi
við þá meginreglu að stjórnvöldum sé sjálfum falið að skipuleggja Stjórnarráð Íslands, þ. á.
m. ákveða heiti ráðherraembætta og skiptingu starfa þeirra á meðal. Að öðru leyti er
ákvæðið óbreytt frá tillögum stjórnlagaráðs. Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Breytt ákvæði, samsvarandi 41. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Samkvæmt 41. gr. núgildandi stjórnarskrár má ekkert gjald greiða af hendi nema
heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum. Alþingi fer með fjárstjórnarvaldið
í skjóli lýðræðislegs umboðs síns og núverandi ákvæði byggist á þeirri meginreglu
að þingið taki fyrir fram ákvörðun um fjárveitingar á fjárlögum og fjáraukalögum.
1. mgr. ákvæðisins er óbreytt nema orðið fjáraukalög fellur brott. Ráðið telur að
með þessu sé skýrt að téð meginregla, sem er getið hér að ofan, eigi aðeins að gilda
um fjárlög.
Samkvæmt 2. mgr. greinarinnar er lýst ákveðnu ferli svo inna megi greiðslu af hendi
utan heimildar í fjárlögum. Fjármálaráðherra þarf að leita fyrir fram samþykkis
fjárlaganefndar til að inna af hendi slíka greiðslu, sem skal vera til að mæta
greiðsluskyldu ríkisins vegna ófyrirséðra atvika eða ef almannahagsmunir krefjast.
Í Skýrslu stjórnlaganefndar var fjallað um að tryggja skyldi festu í fjárstjórn
Alþingis án þess að þrengja um of að fjárstjórnarvaldi þess ef bregðast þarf við
breyttum aðstæðum og ófyrirséðum atvikum. Í lögum um fjárreiður ríkisins nr.
88/1997 segir:
Fjármálaráðherra getur þó heimilað greiðslu til að fullnægja skyldu ríkisins að
lögum eða vegna aðkallandi almannahagsmuna og skal hann þá þegar í stað gera
fjárlaganefnd Alþingis grein fyrir því.
Í skýringum með ákvæðinu segir að með gagnályktun verði reglan sú að leita skuli
greiðsluheimildar fyrir fram með fjáraukalögum, nema ef ríkinu er skylt að greiða fé
úr ríkissjóði eða slíkt er ekki nauðsynlegt vegna aðkallandi hagsmuna. Í því felst að
fjármálaráðherra verður að samþykkja allar umframgreiðslur. Með því er tryggt að
sá ráðherra sem ber þingræðislega ábyrgð á framkvæmd fjárlaga gagnvart Alþingi
(sem og lagalega) taki ákvörðun um fjárveitingar umfram fjárheimildir. Greinin
áskilur hins vegar aðeins að fjárlaganefnd sé gerð grein fyrir greiðslum utan fjárlaga
eftir á.
Stjórnlagaráð telur, að danskri fyrirmynd, að þarna þurfi að herða aga í framkvæmd
og leggur til að leitað skuli samþykkis fjárlaganefndar fyrir fram enda felst það í
orðalaginu „að fengnu samþykki fjárlaganefndar“. Er með því verklagi brugðist við
þeirri óvenju að í framkvæmd hefur verið vikið frá þeirri meginreglu að Alþingi
þurfi að samþykkja fjárútlát fyrir fram þar sem í fjáraukalögum er umframeyðsla
framkvæmdarvaldsins jafnan staðfest eftir á. Fram kemur í bók Ólafs
Jóhannessonar, Stjórnskipun Íslands, frá árinu 1960, að eðlilegt sé að haft sé samráð
við fjárlaganefnd um ófyrirséð útgjöld.
Í Danmörku afgreiðir fjárlaganefnd svokölluð aktstykke, sem eru eins konar
fjárlagabeiðnir sendar frá ráðuneytum en samþykkt af fjármálaráðherra áður en þau
eru send fjárlaganefnd. Oftast fela þessar fjárlagabeiðnir ekki í sér hækkun útgjalda
heldur eru þær frekar ósk um að eyða ákveðnu fé sem þegar er í ráðuneytinu á
tiltekinn hátt, jafnvel með millifærslum. Í Danmörku eru fjáraukalög samþykkt einu
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sinni á ári en þá er safnað saman fjárlagabeiðnum sem hafa verið samþykktar í
fjárlaganefnd og þau fá formlega afgreiðslu þingsins sjálfs.
Samkvæmt 2. mgr. hefur fjárlaganefnd Alþingis vald til að samþykkja eða synja
beiðnum sem lýst er í 2. mgr. Samþykki er þó bundið við að verið sé að mæta
greiðsluskyldu ríkisins vegna ófyrirséðra atvika eða ef almannahagsmunir krefjist.
A f því leiðir að beiðnum þurfi að fylgja rökstuðningur þess efnis. Að lokum þarf að
leita heimildar fyrir slíkum greiðslum í fjáraukalögum.
Framangreindum breytingum er ætlað að stuðla að festu og gagnsæi í meðferð
ríkisfjármuna og að samráð sé viðhaft, hér milli fjármálaráðherra og fjárlaganefndar,
þ.e. Stjórnarráðs og Alþingis.
Stjórnlagaráð bendir á að við gerð fjárlaga væri rétt að gera ráð fyrir óvissusjóðum
(e. contingency funds) að tilmælum OECD og ráðleggingum AGS sem nota mætti
til að mæta greiðsluskyldu ríkissjóðs vegna ófyrirséðra atvika og myndu slíkir sjóðir
draga úr þörf fyrir greiðsluheimildir utan fjárlaga.
Stjórnlagaráð gerir ráð fyrir að óbreytt sé sú regla að millifærsla fjár milli óskyldra
fjárlagaliða sé óheimil eins og stjórnlagafræðingar hafa talið. Þá er litið svo á að
stofnunum sé óheimilt að fara fram úr fjárlögum og að slíkt geti varðað ábyrgð hjá
hlutaðeigandi ráðherra og eftir atvikum forstöðumönnum ríkisstofnana. Rætt var í
Stjórnlagaráði að Alþingi, Ríkisendurskoðun og ríkisstjórn bæri að tryggja virka
eftirfylgni.
Um nánari skýringar vísast til athugasemda við 41. gr. í Skýrslu stjórnlaganefndar,
einkum lýsingar á núverandi fjárlagaferli.“
Um 70. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er ekki að finna ákvæði sambærilegt 70. gr. frumvarpsins.
Markmið greinarinnar, er lýtur að eftirlitshlutverki fjárlaganefndar Alþingis, er að styrkja
fjárstjórnarvald þingsins.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
„Ákvæðið byggist á tillögu stjórnlaganefndar en með smávægilegum
orðalagsbreytingum. Ákvæðinu er ætlað að vera þáttur í tvískiptu hlutverki Alþingis
við meðferð fjárstjórnar, annars vegar að taka ákvarðanir fyrir fram og hins vegar að
vera eftirlitsaðili með ráðstöfunum sem þegar hafa verið gerðar hvað varðar
fjárreiður ríkisins.
Ákvæðið sækir sér ekki fyrirmynd í stjórnarskrár annarra landa að öðru leyti en því
að fjallað er um víðtækan rétt þings til upplýsinga frá ríkisstjórn í finnsku og sænsku
stjórnarskránni, svo dæmi séu tekin.
Rætt var í ráðinu að aðrar þingnefndir en fjárlaganefnd ættu að hafa sambærileg eða
sömu úrræði, þ.e. að ákvæðið gilti almennt. Hins vegar geta aðrar nefndir beint
erindum sínum til fjárlaganefndar og hún komið þeim áfram eftir atvikum. Þá má
nefna að 93. gr. frumvarpsins veitir nú þinginu, þingnefndum og þingmönnum
víðtækari upplýsingarétt gagnvart ráðherrum en núverandi skipan gerir ráð fyrir.“
Um 71. gr.
Ákvæði 71. gr. frumvarpsins eru samhljóða ákvæðum 1. málsl. 40. gr. og 77. gr.
núgildandi stjórnarskrár.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir:
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„Stjórnlaganefnd hróflaði ekki við ákvæðum er varða skipan skattamála. Ekki var
talin þörf á að endurskoða ákvæði um skattlagningu, þ.e. tekjuhlið ríkissjóðs.
Stjórnlagaráð var efnislega sammála.
Árið 1995 var samþykkt gildandi ákvæði um skipan skattamála með öðrum
stjórnarskrárbreytingum um mannréttindi. Ráðið taldi rétt að færa ákvæði þessa
efnis á einn stað í stjórnarskránni og það fari betur með öðrum greinum um
fjárstjórnarvald, greiðslur úr ríkissjóði o.s.frv. en í mannréttindakafla.
Þar sem efni 77. gr. og 40. gr. er áþekkt voru ákvæðin sameinuð að því marki sem
orðalag var eins, sbr. 1. mgr. Engar efnislegar breytingar voru hins vegar gerðar,
enda er ekki ætlunin að hrófla við gildandi rétti varðandi meðferð
skattlagningarvalds. Löggjafinn [má eftir sem áður] að óbreyttu ekki framselja
skattlagningarvald til stjórnvalda, sbr. 2. mgr. ákvæðisins, sem og að afturvirkni
skattalaga er bönnuð, sbr. 3. mgr.
Gildandi 78. gr. hefur verið túlkuð á þá leið að það svigrúm sem dómstólar höfðu
áður játað löggjafanum við að meta skilyrði skattlagningar innan ákveðinna marka
sé ekki lengur fyrir hendi. Áfram er ætlunin í samræmi við dómaframkvæmd að
bann við framsali skattlagningarvalds sé fortakslaust. Sjá frekari skýringar um
gildandi rétt í Skýrslu stjórnlaganefndar.“
Um 72. gr.
Ákvæði 72. gr. eiga sér nokkra samsvörun í 2. málsl. 40. gr. núgildandi stjórnarskrár þar
sem fram kemur að ekki megi taka lán, er skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta
af hendi neina af fasteignum landsins né afnotarétt þeirra nema samkvæmt lagaheimild. Í 72.
gr. frumvarpsins er stjórnvöldum og löggjafanum settar frekari skorður með því að gera
þeim óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila nema samkvæmt lögum í
þágu almannahagsmuna. Þá er í 72. gr. frumvarpsins enn fremur vikið að ráðstöfun annarra
eigna ríkisins en fasteigna. Markmið ákvæðisins er þannig að setja stjórnvöldum nokkuð
þrengri skorður en gert er í gildandi rétti.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir að nýtt ákvæði sé að ræða en svo segir í
skýringunum:
„Stjórnlaganefnd taldi að ákvæði núgildandi stjórnarskrár um lántökur og ábyrgðir
væru skýr og út af fyrir sig fullnægjandi. Í skýrslunni segir svo:
Við framkvæmd slíkra aðgerða virðist hins vegar að samþykkis Alþingis sé oft
krafist eftir á. Nefndin bendir á að það sé í samræmi við rök 2. málsliðar 40. gr.
stjórnarskrárinnar [frá 1944] að Alþingi taki afstöðu til og samþykki fyrir fram
samninga eða aðrar ráðstafanir sem hafa veruleg áhrif á fjárstjórn ríkisins (hvort sem
er vegna umfangs eða langs tíma).
Að öðru leyti telur nefndin að þessum atriðum megi ráða til lykta í almennum
lögum.
Stjórnlagaráð telur skýrt að Alþingi fari með fjárstjórnarvaldið samkvæmt núverandi
stjórnskipan og af þessu ákvæði leiðir að Alþingi er eini aðilinn sem hefur forræði á
því undir hvaða kvaðir ríkið megi gangast, og því eru takmörk sett fyrir því hve
langt Alþingi getur gengið með því að framselja framkvæmdarvaldinu heimild til að
skuldbinda ríkið með óljósum og opnum lagaheimildum. Gera verður sömu kröfur
til lagaheimilda í þessu samhengi og almennt eru gerðar til lagareglna, að þær séu
skýrar og afdráttarlausar. Sjá má frekari skýringar á þýðingu ákvæðisins fyrir
lántökur og ábyrgðir ríkisins í Skýrslu stjórnlaganefndar. Stjórnlagaráð telur
jafnframt þá framkvæmd sem stjórnlaganefnd lýsir hér að ofan ekki samræmast efni
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og þeirri málsmeðferð sem lögð er til skv. núgildandi 40. gr. og því rétt að árétta
sérstaklega að stjórnvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar
einkaaðila.
Í frumvarpi þessu er því lagt til nýmæli þess efnis að stjórnvöldum sé óheimilt að
ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila, sbr. 2. mgr. Er ákvæðinu ætlað að
taka af öll tvímæli um að mögulegar yfirlýsingar stjórnvalda um ríkisábyrgðir hafi
ekki gildi að lögum og skuldbindi ekki ríkið nema samþykkt sé með lögum, sbr. t.d.
lög nr. 13/2011 um heimild til handa fjármálaráðherra til að staðfesta svokallaða
IceSave-samninga. Er þetta bæði í samræmi við hlutverk Alþingis um fjárstjórn
ríkisins og gildandi rétt. A f reglum um tvíeðli lands- og þjóðarréttar leiðir jafnframt
að slík yfirlýsing hefur ekki réttaráhrif hér á landi, en skýrt ákvæði dregur úr óvissu.
Tíðkast hefur að stjórnvöld skuldbindi ríkið með slíkum yfirlýsingum án þess að
samþykkis sé aflað fyrir fram. Samkvæmt afdráttarlausu orðalagi ákvæðisins leiðir
að slíkar fyrir fram yfirlýsingar eru ólögmætar og á ábyrgð þess er yfirlýsinguna gaf
en geta ekki skapað rétt á hendur ríkinu nema farið sé eftir því ferli sem ákvæðið
áskilur. Það þýðir m.a. að yfirlýsingar ríkisstjórnar um ríkisábyrgðir á fjárhagslegum
skuldbindingum einkaaðila eru marklausar og bijóta í bága við stjórnarskrá, nema
samþykktar séu af Alþingi fyrir fram.
A f 2. málsl. leiðir enn fremur að lög um ríkisábyrgð fyrir fjárhagslegar
skuldbindingar einkaaðila þurfa að helgast af almannahagsmunum. A f ákvæðinu
leiðir að slík lög verða ekki samþykkt nema þau séu í þágu almannahagsmuna sem
leiðir til þess að heimild til að samþykkja ríkisábyrgðir er þrengd lagalega þótt í
framkvæmd megi vænta þess að ríkisábyrgðir áður fyrr hafi aðeins verið veittar með
hagsmuni almennings að leiðarljósi.
Stjórnlagaráð telur eðlilegt að gera þá lágmarkskröfu til handhafa ríkisvalds að
ákvarðanatökur við
meðferð
opinberra fjármuna helgist
ávallt
af
almannahagsmunum, svo sem um veitingu ríkisábyrgða fyrir fyrirtæki í eigu
einkaaðila.
Í ráðinu kom til tals að herða skilyrðin enn frekar og gera kröfu um að aukinn
meirihluti Alþingis samþykkti slíka ábyrgð, jafnvel að afnema heimild til
ríkisábyrgða á skuldbindingum einkaaðila með öllu. Ekki var talið skynsamlegt að
afnema heimild eða þrengja hana á þá leið að aukinn meirihluta þyrfti til
samþykktar. Núgildandi lög um ríkisábyrgðir nr. 121/1997 mæla enda fyrir um
skilyrði fyrir því að ríkissjóði sé heimilt að veita slíkar ábyrgðir. Bent er á að lögin
tóku breytingum árið 2000 í samræmi við EES-reglur, og að óheimilt er samkvæmt
þeim að veita einstökum lögaðilum ríkisaðstoð í formi ábyrgða eða með öðrum
hætti nema með skýrum málefnalegum skilyrðum og á grundvelli jafnræðis.
3. mgr. er að mestu óbreytt en þar er lagt bann við sölu eða leigu á fasteignum
ríkisins nema samkvæmt heimild í lögum. Um þau atriði er vísað til skýringa við
gildandi 40. gr. í Skýrslu stjórnlaganefndar. Í síðasta málslið er hins vegar að finna
breytingu en sama gildir nú um ráðstöfun annarra eigna ríkisins er gildir um sölu
eða leigu fasteigna og afnotarétt þeirra. Með orðalaginu „öðrum eignum“ er átt við
hvers konar lausafjármuni sem hafa verulega fjárhagslega þýðingu og er talið rétt að
Alþingi taki til meðferðar, t.a.m. hluti ríkisins í fyrirtækjum og félögum hvers konar.
Orðalagið áskilur að settar séu reglur um ráðstöfun annarra eigna en þeirra sem falla
undir A-hluta ríkissjóðs, svo sem það er skilgreint í lögum nr. 88/1997, m.a. um
söluferli og verklag.“
Um 73. gr.
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Í 73. gr. frumvarpsins er reglum um þingrof breytt frá gildandi rétti skv. 24. gr.
núgildandi stjórnarskrár. Markmið 73. gr. frumvarpsins er að færa þingrofsheimildina alfarið
til þingsins sjálfs. Þótt forseti Íslands hafi formlega aðkomu að þingrofi samkvæmt
ákvæðinu hefur hann hvorki heimild til þess að rjúfa þing að eigin frumkvæði, eða
samkvæmt tillögu forsætisráðherra, né til þess að synja Alþingi um þingrof hafi þingið
samþykkt ályktun þess efnis. Í ákvæðinu er tímafrestum einnig breytt frá núgildandi
þingrofsákvæði.
Í tillögu stjórnlagaráðs sagði í 2. málsl. að efnt skyldi til nýrra kosninga eigi fyrr en sex
vikukm og eigi síðar en níu vikum „frá þingrofi“. Með það fyrir augum að auka skýrleika
ákvæðisins er hér áréttað að fresturinn miðist við það þegar forseti Íslands gerir kunnugt um
þingrofið.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um ákvæðið:
„Meginbreyting á þingrofsheimildinni er að hún er bundin við ályktun þingsins
sjálfs. Þingrofsheimildin er því alfarið hjá Alþingi sjálfu en ekki á hendi
forsætisráðherra. Breytingin er gerð að tillögu stjórnlaganefndar.
Stjórnlagaráð leggur til breytingar á tímamörkum þingrofs og kosninga í kjölfar
þess. Efna skal til nýrra kosninga eigi fyrr en sex vikum frá kosningum[þingrofi]. Í
umræðum kom fram að það gæti verið ólýðræðislegt að sitjandi stjórnarmeirihluti
boðaði til kosninga með stuttum fyrirvara. Í slíkum aðstæðum hefðu
stjórnarandstaða og eftir atvikum nýir flokkar og frambjóðendur takmarkaðan tíma
til undirbúnings og til að kynna málstað sinn. Í samræmi við þær umræður þótti því
rétt að setja lágmarksfrest og hámarksfrest vegna boðunar þingkosninga í kjölfar
þingrofs. Hæfilegt lágmark í þessu skyni þótti vera sex vikur (42 dagar) en hámark
níu vikur (63 dagar). Í öllu falli kemur nýtt Alþingi saman eigi síðar en tveimur
vikum eftir kosningar, svo sem tiltekið er í 44. gr. um starfstíma Alþingis. Sitjandi
ríkisstjórn situr í kjölfar þingrofs sem starfsstjórn uns nýtt þing kemur saman og ný
þingræðisstjórn er mynduð í kjölfarið.
Þá kom einnig til umræðu hjá Stjórnlagaráði hvort forseti Íslands ætti að eiga
aðkomu að þingrofi sem öryggisventill ef tiltekin efnisskilyrði væru fyrir hendi. Sú
hugmynd naut ekki stuðnings. Ráðið var sammála um að þingrofsréttur ætti ekki að
vera hjá forsætisráðherra eins og nú er heldur hjá þinginu sjálfu. Þingrofsréttur
framkvæmdarvaldshafa hefur af sumum verið talinn mótvægi við möguleika
þingsins til að samþykkja vantraust. Afstaða ráðsins er aftur á móti sú að óeðlilegt
sé í þingræðisfyrirkomulagi að handhafi framkvæmdarvalds geti rofið þing án þess
að ljóst sé að vilji meirihluta þingsins standi til þess. Hér er því tekið fyrir þann
möguleika að ríkisstjórn geti af sjálfsdáðum rofið þing. Vilji hún hætta störfum af
einhverjum ástæðum þarf hún að segja af sér. Ríkisstjórn situr í skjóli þingsins og
vilji ríkisstjórn veijast vantrausti hefur hún alltaf þann möguleika að hætta störfum
sem leiðir til þess að stjórnarmyndun hefst að nýju í samræmi við ákvæði þar um. Á
meðan situr fráfarandi ríkisstjórn sem starfsstjórn eða þar til ný hefur verið skipuð
svo sem áður segir.
Forseti Íslands hefur ekki sjálfstæðan rétt til að synja Alþingi um þingrof hafi þingið
samþykkt ályktun þess efnis, samanber orðalag 1. mgr.“
Um 74. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er hvergi fjallað um embætti ríkisendurskoðanda þótt vikið sé
að endurskoðun á fjárreiðum ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja í 43. gr. núgildandi
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stjórnarskrár. Markmiðið með ákvæðinu er að tryggja stjórnskipulega stöðu embættis
ríkisendurskoðanda.
Í skýringum stjórnlagaráðs þess með ákvæðinu kemur fram að hér sé um nýtt ákvæði að
ræða þótt ákveðin samsvörun sé við 43. gr. núgildandi stjórnarskrár. Bent er á að með
ákvæðinu fái embætti ríkisendurskoðanda stjórnskipulega vernd og gert ráð fyrir að hann
verði kosinn til fimm ára með sömu rökum og í tilfelli umboðsmanns Alþingis. Í skýringum
stjórnlagaráðs segir að ákvæðið byggi að mestu á tillögu stjórnlaganefndar. Í skýringum
ráðsins kemur enn fremur fram að til að tryggja festu í fjárstjórnarvaldi ríkisins, og sem
þáttur í eftirlitsvaldi Alþingis, sé lagt til að samhliða frumvarpi til fjárlaga leggi ráðherra
fyrir þingið endurskoðaðan ríkisreinking síðasta árs.
Svo sem vikið var að í athugasemdum við 37. gr. frumvarpsins er annar af tveimur
meginþáttum fjárstjórnarvaldsins fólgin í eftirliti með framkvæmd fjárlaga og endurkoðun á
fjárreiðum ríkisins. Hitt meginmarkmið þessa ákvæðis er því að tryggja Alþingi
stjórnarskrárvarinn rétt til að ríkisstjórnin standi því skil á ríkisreikningi fyrir næstliðið
fjárhagsár. Eftir að skylda til þess var numin úr stjórnarskrá með stjórnskipunarlögum nr.
100/1995 hefur ekki verið af stjórnlögum ráðið á hvern hátt Alþingi ætti með formlegum
hætti að ganga úr skugga um að framkvæmd fjárlaga hafi verið með löglegum hætti. Í
samræmi við þetta er í skýringum stjórnlagaráðs tilgreint að ákvæðið tryggi festu í
fjárstjórnarvaldi ríkisins og sé þáttur í eftirlitsvaldi Alþingis.
Þótt 1. mgr. 74. gr. fjalli um þann þátt í störfum ríkisendurskoðanda sem snýr beinlínis að
endurskoðun er rétt að árétta að með ákvæðinu er ekki skotið loku fyrir það að embætti hans
sé falið víðtækara eftirlitshlutverk með fjármálum ríkisins, eins og gert er í gildandi rétti, sbr.
einkum lög nr. 86/1997, um Ríkisendurskoðun.
Um 75. gr.
Umboðsmaður Alþingis sinnir, í umboði Alþingis, mikilvægu eftirliti með störfum
framkvæmdarvaldsins. Í núgildandi stjórnarskrá er ekki vikið að embætti umboðsmanns
Alþingis en markmið 75. gr. frumvarpsins er að veita embættinu stjórnarskrárvernd.
Efnisákvæði frumvarpsins um hlutverk og störf umboðsmanns eru að mestu leyti í samræmi
við gildandi rétt. Þó er lagt til í 2. mgr. 75. gr. að ákveði ráðherra eða annað stjórnvald að
hlíta ekki sérstökum tilmælum umboðsmanns skuli tilkynna forseta Alþingis um þá
ákvörðun.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið segir m.a.:
„Grein um umboðsmann Alþingis er nýmæli í frumvarpi þessu. Í henni er að mestu
leyti byggt á því hvert hlutverk umboðsmanns er í dag. Þar kemur fram hver kýs
hann og til hversu langs tíma í senn, hver helstu hlutverk hans séu og sjálfstæði hans
er áréttað. Þá er að auki kveðið á um að stjórnvöld geri þinginu sérstaklega grein
fyrir því hyggist þau ekki hlíta sérstökum tilmælum hans en það er sérstök nýbreytni
sem núgildandi lög um embættið gera ekki ráð fyrir. Að lokum er kveðið á um
skyldu löggjafans til að kveða nánar á um embættið í almennum lögum.
Embætti umboðsmanns Alþingis er önnur tveggja eftirlitsstofnana þingsins (hin er
Ríkisendurskoðun) en það starfar á grundvelli laga nr. 85/1997 um umboðsmann
Alþingis. Samkvæmt þeim hefur hann nokkuð víðtækar rannsóknarheimildir og
getur m.a. krafið stjórnvöld um þær upplýsingar og skriflegar skýringar sem hann
þarfnast vegna starfs síns. Þar á meðal getur hann krafist afhendingar á skýrslum,
skjölum, bókunum og öllum öðrum gögnum sem mál snerta. Hann getur einnig
óskað þess að héraðsdómari kveðji mann fyrir dóm til að bera vitni um atvik sem
máli skipta að dómi umboðsmanns. Umboðsmanni Alþingis ber að gæta
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þagnarskyldu um þau atvik sem honum verða kunn í starfinu og leynt eiga að fara
vegna lögmætra almanna- eða einkahagsmuna. Þá getur hann einnig gefið Alþingi
eða hlutaðeigandi ráðherra sérstaka skýrslu um mál ef hann verður áskynja
stórvægilegra mistaka eða afbrota stjórnvalds. Sama getur hann gert gagnvart
sveitarstjórn ef um starfsmann sveitarstjórnar er að ræða. Umboðsmaður gefur
árlega út skýrslu um starfsemi sína þar sem greint er frá starfsemi embættisins og
þeim álitum, niðurstöðum og öðrum verkefnum sem hann hefur skilað eða sinnt á
liðnu almanaksári. Hún er send Alþingi þar sem hún er rædd sérstaklega. Samkvæmt
nýlegum breytingum á lögum um þingsköp Alþingis skal stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd þingsins fjalla um skýrsluna og aðrar tilkynningar umboðsmanns til
þingsins. Stjórnlagaráð telur rétt að tryggja stjórnskipulega stöðu umboðsmanns
Alþingis og festa ákvæði um það í stjórnarskrá. Það tekur einkum mið af því hversu
mikilvægur liður embættið er í eftirlitshlutverki þingsins en það er einn þeirra þátta
sem mikilvægt þykir að eflt verði til muna frá því sem nú er.
Við umræður um umboðsmann Alþingis kom fram að mikilvægt væri að staða
embættisins í stjórnskipulegum skilningi yrði treyst. Það er afar brýnt enda komi
það í veg fyrir að unnt verði að leggja embættið af með brottfalli þeirra almennu
laga sem um það gilda eða með því að rýra hlutverk þess verulega. Þá er afar
mikilvægt að eftirlitshlutverki Alþingis sé gert hærra undir höfði með því að
tilgreina í stjórnarskrá það sem mikilvægast þykir í þeim efnum. Ráðinu er að auki
mjög umhugað um að þingið hafi yfir að ráða þeim allra bestu eftirlitsúrræðum sem
völ er á enda verði hagsmunir borgaranna þannig best tryggðir í samskiptum við
stjórnvöld.
Í Stjórnlagaráði var einnig rætt hvernig tryggja mætti að álit umboðsmanns og
tilmæli væru virt. Til álita kom að kveða á um skyldu stjórnvalda til að hlíta álitum
hans og að þau væru endanleg. Á það var hins vegar bent að ef slíkt yrði raunin væri
embættið hugsanlega orðið eins konar stjórnsýsludómstóll. Þá þyrfti sérstaklega að
huga að stöðu embættisins gagnvart öðrum dómstólum með hliðsjón af þrískiptingu
ríkisvalds, einnig hvort t.d. sjónarmið um skipun umboðsmanns Alþingis þyrftu að
vera þau sömu og við skipun dómara. Við nánari skoðun kom að auki í ljós að það
er sjaldan sem stjórnvöld ákveða að hlíta ekki sérstökum tilmælum hans og var því
fallið frá þessum fyrirætlunum. Með almennum tilmælum er átt við að
umboðsmaður Alþingis mælist til þess í kjölfar álits um að ekki hafi verið fylgt
réttum reglum um málsmeðferð eða efni að framvegis verði höfð hliðsjón af
ábendingum. Í sérstökum tilmælum umboðsmanns Alþingis felst að hann mælist til
úrbóta fyrir þann einstakling eða lögaðila sem á í hlut, svo sem með því að hlutur
hans verði réttur fari hann fram á það.“
Í skýringum stjórnlagaráðs er gerð grein fyrir umræðum innan ráðsins um heiti
embættisins og hugmyndir um breytingar á því. Niðurstaðan hafi hins vegar verið sú að gera
ekki breytingar á því.
Í skýringunum er enn fremur vísað til tillögu stjórnlaganefndar sem einnig lagði til að um
embætti umboðsmanns Alþingis yrði fjallað í stjórnarskrá. Í skýringunum segir svo:
„Tillaga stjórnlaganefndar laut m.a. að því að festa embættið í sessi í stjórnarskrá og
eru þrír fyrstu málsliðir 1. mgr. tillögu ráðsins þaðan komnar. Stjórnlagaráð leggur
hins vegar til frekari ákvæði um embættið, sbr. síðasta málslið 1. mgr. Þá er fallist á
tillögu þess efnis, sbr. 2. og 3. mgr., að stuðla að aðhaldi og eftirfylgni í þeim fáu
tilvikum sem stjórnvöld hlíta ekki sérstökum tilmælum embættisins. Lúta þau
ákvæði að því að styrkja embættið, m.a. í samskiptum þess við stjórnvöld og
Alþingi.

182

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
Í 1. mgr. er að finna almennt ákvæði um umboðsmann. Er þar í 1. málslið gert ráð
fyrir að hann verði kosinn af þinginu til fimm ára í senn. Skipunartíminn er
sérstaklega tilgreindur þannig að starfstími þings og umboðsmanns geti ekki verið
þau sömu. Þannig geti komið að því að þing kjósi um umboðsmann á miðju
kjörtímabili, í upphafi þess, í lok eða jafnvel alls ekki. Sjálfstæði umboðsmanns
lýtur að því að hann sé sjálfstæður gagnvart öllum utanaðkomandi aðilum og að
hann gæti ávallt fyllsta hlutleysis við úrlausn sinna mála. Þá felst einnig í þessu að
sérstaklega Alþingi og stjórnvöldum beri að virða það sjálfstæði í hvívetna.
Í 2. mgr. er kveðið á um það nýmæli að ráðherrar eða stjórnvöld skuli tilkynna það
forseta Alþingis ákveði þessir aðilar að hlíta ekki sérstökum tilmælum
umboðsmanns. Með þessu er ætlunin að tryggja að þessir aðilar takist á hendur þá
ábyrgð sem í slíkri ákvörðun felst. Einnig að hún verði rökstudd með sérstökum
hætti og þinginu gerð grein fyrir því. Þannig er t.a.m. tryggt að þingið geti viðhaft
eftirlit með hugsanlegum réttarspjöllum sem af kunna að hljótast í einhverjum
tilvikum. [Er] talið að sú leið sem hér er lögð til leysi þann vanda þegar ekki er farið
að tilmælum umboðsmanns Alþingis án þess að ganga svo langt að skylda
stjórnvöld til þess að hlíta slíkum tilmælum eins og til umræðu kom. [... ]
Hins vegar var rætt töluvert um að auka við valdheimildir umboðsmanns Alþingis í
sambandi við gjafsókn í slíkum málum. Í lögum er umboðsmanni Alþingis aðeins
falin heimild til þess að leggja til við ráðherra að gjafsókn sé veitt en í henni felst að
ríkið ábyrgist og greiði kostnað við málsókn að mati dómara. Í ráðinu var rætt um að
fela umboðsmanni Alþingis vald til þess að kveða á um gjafsókn ef hann teldi þess
þurfa til að ná fram rétti einstaklings sem til hans hefði kvartað og fengið álit því til
stuðnings. Ekki var mikil efnisleg andstaða við þetta í Stjórnlagaráði en slíkt ákvæði
var þó ekki talið eiga heima í stjórnarskrá heldur fremur í lögum.
Í 3. mgr. er lögð sú skilyrðislausa skylda á löggjafann að tryggja betur starfsemi
umboðsmanns og útfæra hana í lögum. Þar er einkum átt við sérlög um embættið,
lög um þingsköp Alþingis hvað þinglega meðferð einstakra mála varðar auk annarra
laga. Er þar ekki síst skírskotað til nauðsynjar á að kveða nánar á um meðferð þeirra
mála sem í 2. mgr. getur og áður var fjallað um.“
Um IV. kafla.
I. Inngangur
Kaflinn fjallar um embætti forseta Íslands. Þar er kveðið á um kosningar til embættisins,
embættistöku og lausn frá embætti, kjörtímabil, starfskjör, staðgöngu og ábyrgð. Einnig er
þar að finna ákvæði um eitt af hlutverkum hans, þ.e. að náða menn og veita almenna uppgjöf
saka að tillögu ráðherra, sbr. 85. gr. Í 76. gr. er því slegið föstu að forseti er þjóðhöfðingi
landsins sem er kjörinn beinum kosningum, svo sem lýst er í 78. gr., en ákvæði um kosningu
forseta er breytt að nokkru. Þá er áfram kveðið á um kjörgengi forseta og kjörtímabil en
viðkomandi ákvæði eru að mestu óbreytt frá núgildandi stjórnarskrá þótt nú sé lagt til
hámark á fjölda kjörtímabila sem einn og sami maður getur gegnt embætti. Breyting er á
handhöfn forsetavalds en samkvæmt frumvarpinu er forseti Alþingis einn staðgengill í
fjarveru forseta Íslands. Þá fellur brott ákvæði um að forseti sé ábyrgðarlaus af
stj órnarathöfnum.
Í öðrum köflum frumvarpsins er að finna ákvæði er lýsa hlutverki forseta, sem
þjóðhöfðingja og handhafa framkvæmdarvalds. Þar er einkum um að ræða í fyrsta lagi
heimild til að skjóta nýsamþykktum lögum til þjóðarinnar, sbr. 60. gr. Í öðru lagi aðkoma að
skipun tiltekinna æðstu embættismanna. Í 96. gr. er þannig kveðið á um heimild forseta til
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að synja skipun dómara og ríkissaksóknara en það neitunarvald verður einungis yfirunnið
með auknum meirihluta á Alþingi. Í 96. gr. er enn fremur kveðið á um sjálfstæða nefnd sem
metur hæfni umsækjenda um önnur æðstu embætti og forseti skipar formann þeirrar nefndar
af sjálfsdáðum. Í þriðja lagi hefur forseti sjálfstæði hlutverki að gegna við stjórnarmyndun
eftir að embætti forsætisráðherra verður laust, sbr. 90. gr.
Önnur ákvæði frumvarpsins er varða valdheimildir forseta eru fyrst og fremst formlegs
eðlis. Forseti staðfestir lög skv. 60. gr., sbr. þó það sem áður segir um heimild hans til að
skjóta lögum til þjóðarinnar, hann skipar forsætisráðherra eftir að Alþingi hefur kosið hann
og veitir honum lausn við tilteknar aðstæður, sbr. 90. gr. Þá hefur forseti hlutverki að gegna
að því er varðar setningu Alþingis og þingrof, sbr. 40., 73. og 90. gr. Valdheimild forseta
varðandi náðun og almenna sakaruppgjöf, sem áður er getið, sbr. 85. gr., er sama eðlis.
Að mati stjórnlagaráðs er ekki lögð til róttæk efnisbreyting á embættinu frá núverandi
skipan.
Frekari skýringar má sjá í athugasemdum við einstakar greinar þessa kafla.
II. Forsaga og markm ið Stjórnlagaráðs
Í frumvarpi stjórnlagaráðs kemur fram að miklar umræður hafi farið fram um
forsetaembættið og framtíð þess. Einhugur hafi verið í ráðinu um að skýra hlutverk, störf og
ábyrgð forseta. Sú ósk hafi einnig komið fram á Þjóðfundi. Ráðið hafi verið sammála um að
núgildandi stjórnarskrá væri að ýmsu leyti óskýr um þetta, sem m.a. birtist í því að nokkrar
breytingar hafa orðið á hlutverki embættisins í tímans rás. Skiptar skoðanir hafi verið innan
stjórnlagaráðs um hvort forseta bæri að hafa með höndum pólitískt hlutverk eða verkefni.
Komið hafi fram sjónarmið um að jafnvel væri mikilvægara nú en oft áður að forseti væri
fyrst og fremst sameiningartákn og þjóðarleiðtogi á sviði menningar og gilda. Talið var að
auk þessa gæti forseti gegnt hlutverki „öryggisventils“ og ýmsum eftirlitshlutverkum, þ.e.
haft eftirlit með öðrum valdþáttum og stjórnsýslu. Þá hafi jafnframt komið til tals að forseti
Íslands gæti gegnt samhliða embætti forseta Alþingis.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs kemur fram að ráðið hafi viða að sér nokkru efni til að kynna
sér stöðu forseta Íslands í sögulegu ljósi og til að kanna stöðu þjóðhöfðingja í öðrum ríkjum
og þá sérstaklega þeim sem hefðu þjóðkjörinn forseta. Á síðastliðnum 20 árum hefðu 18
nýjar stjórnarskrár verið settar í ríkjum Evrópu sem þar sem gert væri ráð fyrir forseta sem
þjóðhöfðingja. Fleiri stjórnarskrár hefðu sætt gagngerri endurskoðun. Stjórnlagaráð hafi
talið nauðsynlegt að skoða stjórnskipunarþróun um þetta efni. Því hafi verið litið til gagna í
talsverðum mæli á öllum stigum í vinnu ráðsins er vörðuðu hlutverk og stöðu forseta.
Einkum hafi veriðlitið til Finnlands og þeirra breytinga sem gerðar voru á stjórnarskrá þar í
landi árið 1999, en heildarendurskoðun finnsku stjórnarskrárinnar hafi snúist að mörgu leyti
um endurskipulagningu forsetaembættisins þar í landi.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs er rakið að embætti forseta Íslands hafi verið stofnað árið 1944
við lýðveldisstofnun Íslands með núgildandi stjórnarskrá. Sérstök milliþinganefnd hefði í
maí 1942 verið kosin til þess að gera tillögur um breytingar á stjórnarskrá vegna stofnunar
lýðveldisins, en nefndin skilaði af sér áliti og frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár á þessum
grundvelli árið 1943. Sátt hafi náðst um þessar breytingar á Alþingi, á grundvelli þess að
ekki yrðu gerðar aðrar breytingar á fullveldisstjórnarskránni frá 1920 en þær sem
nauðsynlegar væru til að færa æðsta vald þjóðarinnar inn í landið og að öðru leyti vegna
stofnunar lýðveldis. Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar hafi því aldrei farið fram, en eitt
af því sem tekið hafi breytingum og rætt hafi verið ítarlega hafi verið staða forseta Íslands.
Stefnt hafi verið að því að setja á fót lýðveldi en ekki væri að sjá að sú leið hafi verið
hugsuð og útfærð á grundvelli sérstakrar greiningar á inntaki þess. Engu að síður hafi verið
samþykkt að forseti skyldi vera þjóðkjörinn sem var fátítt í stjórnskipun landa á þeim tíma.
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A f þessu megi ráða kjarna hugmyndarinnar að Íslendingar skyldu hljóta sjálfstæði og losna
undan oki erlends þjóðhöfðingja. Þannig hefðu Íslendingar í fyrsta sinn síðan land byggðist
jafnan og óskoraðan rétt til að ráða öllum málum sínum sjálfir, þ. á m. rétt til að velja sér
þjóðhöfðingja úr sínum eigin hópi.
Þá er í frumvarpi stjórnlagaráðs rakið að í 2. gr. núgildandi stjórnarskrár segir að forseti
fari með löggjafarvald ásamt Alþingi og fari með framkvæmdarvaldið ásamt öðrum
stjórnarvöldum. Ákvæðið sé efnislega hið sama og var í stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
árið 1920 nema að því leyti að forseti komi í stað konungs. Í frumvarpi stjórnlagaráðs sé
gerð breyting á þessu ákvæði og fari forseti samkvæmt því aðeins með stjórnarathafnir og
því skilgreindur sem framkvæmdarvaldshafi ásamt ráðherrum, ríkisstjórn og öðrum
stjórnvöldum
Bent er á að íslenskir fræðimenn hafi á undanförnum árum tekist á um stjórnskipulega
stöðu forseta Íslands, einkum í tengslum við túlkun á 26. gr. núgildandi stjórnarskrár. Margir
hafi rakið aðdraganda setningar lýðveldisstjórnarskrárinnar til að leiða í ljós hvaða sjónarmið
hefðu legið að baki 26. gr. hennar eftir að forseti beitti ákvæðinu fyrst árið 2004. Efnislegur
ágreiningur hefði fyrst og fremst verið um tvennt. Annars vegar hvort forseti hefði
persónulegt synjunarvald um gildi laga og hins vegar um hvort beiting málskotsréttar fæli í
sér handhöfn löggjafarvalds eða framkvæmdarvalds.
Í öllu falli væri ljóst að 26. gr. núgildandi stjórnarskrár hefði verið í í fyrstu drögum
stjórnarskrárinnar sem fram komu árið 1940. Í umræðum á Alþingi um ákvæðið á þeim tíma
hafi komið fram að þingmenn hafi álitið að forsetinn myndi hafa sjálfstæðan og óskoraðan
rétt til að beita heimild 26. gr. án atbeina ráðherra. Í frumvarpi stjórnlagaráðs er síðan bent á
að eftir að forseti lýðveldisins hafi í þrígang beitt heimildinni, árin 2004, 2010 og 2011, sé
hægt að slá því föstu að samkvæmt núverandi stjórnskipan hafi forsetinn persónulegt vald til
að synja lögum staðfestingar.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs er rakið að samkvæmt núgildandi stjórnarskrá fari forseti
lýðveldisins með ýmis hlutverk sem annar handhafi framkvæmdarvalds, t.d. stjórnarmyndun
og skipun ráðherra. Þá stefni hann saman Alþingi og setji reglulegt Alþingi ár hvert, veiti
náðanir og almenna uppgjöf saka, gefi út bráðabirgðalög, geri samninga við önnur ríki og
veiti tiltekin embætti. Þó séu þessi hlutverk aðeins „formlegs eðlis“. Forseti eigi ekki
frumkvæði að stjórnarathöfnum né „persónulega aðkomu“ nema með staðfestingu sem fari
fram með undirritun hans. Stjórnlagaráð telur núgildandi stjórnarskrá ekki skýra um það
hvort forseti hafi heimild til að neita að staðfesta stjórnarathafnir. Vísað er til skýrslu
stjórnlaganefndar og að nefndin hafi gengið út frá því að almennt bæri forseta að undirrita
stjórnarathafnir að tillögu ráðherra, t.d. um skipun embættismanna eða samninga við önnur
ríki. Við þessa skýringu stjórnlagaráðs verður þó að bæta því að víða annars staðar eru
sambærileg ákvæði um formlega aðkomu þjóðhöfðingja að ýmsum stjórnarathöfnum. Eftir
því sem næst verður komist er almennt litið svo á að undirritun þjóðhöfðingja þurfi við þær
aðstæður til að gerningur sé gildur. Ekki sé heldur hægt að líta á undirritun hans sem
lagalega skyldu. Þá getur stjórnlagaráð þess að stjórnarmyndunarhlutverk forseta byggist á
óskráðum efnisreglum sem feli í sér að forseti veiti umboð til myndunar ríkisstjórnar án
atbeina ráðherra. Forseti sé þó bundinn af þingræðisreglunni.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs segir að það sé óheppilegt að stjórnarskráin sé ekki skýr um
afleiðingar þess að forseti neiti að undirrita stjórnarathafnir en aldrei hafi reynt á neitun
forseta við slíkar aðstæður. Ekki sé ljóst hverjar afleiðingar þess yrðu og hvaða stöðu
stjórnarathöfnin hefði, m.a. í ljósi 13. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í stjórnlagaráði hafi
komið fram ólík sjónarmið um hvort forseti hefði stjórnskipulega heimild til að neita að
undirrita stjórnarathafnir, en ráðið hafi verið sammála um að nauðsynlegt væri að skýra
reglur stjórnarskrár um það hvenær forseti hefði aðkomu að stjórnarathöfnum. Þá taldi ráðið
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það óheppilegt að stjórnarmyndun byggðist á óskráðum efnisreglum og heppilegra að sagt
væri
berum orðum hvernig stjórnarmyndun skuli fara fram með hliðsjón af
þingræðisstjórnskipulagi. Þá taldi ráðið að ekki ætti að nefna forseta í einstaka ákvæðum
stjórnarskrár nema aðkoma hans væri persónulegs eðlis í samræmi við það markmið að
afnema svokallað „leppshlutverk forseta“. Þetta hefur að miklu leyti gengið eftir samkvæmt
tillögu stjórnlagaráðs, sbr. þó það sem fyrr segir um formlega aðkomu forseta að tilteknum
stj órnarathöfnum.
Því er lýst í frumvarpi stjórnlagaráðs að eitt markmiða ráðsins sé að í stjórnarskrá sé lýst
því fyrirkomulagi sem í reynd leiði af henni. Ljóst sé að forseti Íslands sé sagður fara með
margvísleg hlutverk í núgildandi stjórnarskrá sem endurspegli ekki raunveruleikann.
Markmið stjórnlagaráðs hafi verið að útbúa frumvarp sem væri skýrara, skiljanlegra og
auðlæsilegra en núgildandi stjórnarskrá. Í markmiðinu um skýra stjórnarskrá fælist að
stjórnarskráin lýsti því fyrirkomulagi sem gilti í reynd og að þeir handhafar opinbers valds
sem sagðir væru gegna ákveðnum hlutverkum í stjórnarskrá færu raunverulega með þau. Af
þessum sökum væri kafli frumvarpsins um forseta Íslands því nokkuð breyttur, ákvæðum
fækkað og sum sameinuð, og talið óþarft að halda efnisatriðum tiltekinna greina áfram inni í
stjórnarskrá. Þótt ýmis verkefni væru formlega færð frá forseta héldist raunverulegt hlutverk
forseta nokkuð óbreytt.
Rakið er í frumvarpi stjórnlagaráðs að í ráðinu hafi talsvert verið rætt um ábyrgð forseta,
en í núgildandi stjórnarskrá segir í 1. mgr. 11. gr. að forseti sé ábyrgðarlaus af
stjórnarathöfnum öllum. gr. Fram hafi komið ólík sjónarmið, bæði um að afnema skyldi
algert ábyrgðarleysi forseta á stjórnarathöfnum sem og að mikilvægt væri að forseti væri
friðhelgur í störfum sínum þannig að hann gæti sinnt þeim án áreitis vegna saksóknar.
Stjórnlagaráð hafi ákveðið að fella brott 1. mgr. 11. gr. af þeim sökum að enginn
embættismaður ætti að vera ábyrgðarlaus eða hafinn yfir lög í lýðræðislegu samfélagi.
Stjórnlagaráð lagði til að ákvæði núgildandi stjórnarskrár um að forseti yrði ekki sóttur til
refsingar nema með samþykki Alþingis héldist óbreytt. Fram kemur í skýringum ráðsins að
hugsunin sé sú að það ákvæði nái ekki einungis yfir brot utan starfs eins og samkvæmt
núgildandi stjórnarskrá heldur einnig brot í starfi. Til samræmis við valkost stjórnlagaráðs
eftir fund 8.-11 mars 2012 er lagt til að því verði bætt við að um ábyrgð forseta á
embættisbrotum verði mælt í lögum.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs er síðan enn að finna heimild í stjórnarskrá til að víkja forseta
frá að undangenginni ákveðinni málsmeðferð, sbr. 2. mgr. 84. gr., að því gefnu að frávikning
forseta sé samþykkt með meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem stofnað er til að
kröfu Alþingis. Í frumvarpinu kemur fram að heimildin sé í samræmi við sjónarmið um
valddreifingu og að eðlilegt sé að forseti Íslands fái aðhald einhverrar annarrar stofnunar
samfélagins.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs er gert ráð fyrir að felld séu brott ýmis ákvæði sem eru í
núgildandi stjórnarskrá en ráðið taldi óþörf og nefnir ráðið í dæmaskyni 13. gr., 18. gr. og
19. gr. núgildandi stjórnarskrár. Ráðherrar muni ekki undirrita lög samkvæmt frumvarpinu.
Felld verði brott 25. gr. núgildandi stjórnarskrár sem kveði á um að forseti geti látið leggja
fyrir Alþingi frumvarp til laga og annarra samþykkta, en stjórnarfrumvörp ríkisstjórnar hafi
verið lögð fram á grundvelli þessa ákvæðis. Ákvæði 28. gr. um útgáfu bráðabirgðalaga sé
einnig fellt út enda eigi slík heimild ekki lengur við í ljósi „nútímasamskipta“ og þar sem
Alþingi muni samkvæmt frumvarpinu sitja allt árið. Stjórnlagaráð leggi til að akvæði 16. gr.
um ríkisráð verði fellt brott enda telji ráðið ríkisráð vera úrelta stofnun. Þá hafi ráðið farið að
ráðum stjórnlaganefndar og leggi til að 30. gr. núgildandi stjórnarskrár sé felld úr gildi.
Greinin kveði á um rétt forseta til að veita undanþágur frá lögum og það hafi verið samdóma
mat sérfræðinga að hún væri úrelt. Flestum framangreindum verkefnum er fundinn annar

186

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
staður í tillögum stjórnlagaráðs. Bent er á að nýmæli sé að finna um hlutverk forseta í 96. gr.
frumvarps stjórnlagaráðs en í ákvæðinu er fjallað um skipun embættismanna. „Með
ákvæðinu fær forseti eins konar sjálfstæðan málskotsrétt á gildi skipunar embættismanna til
Alþingis. Með þeirri breytingu vill Stjórnlagaráð tryggja faglega skipun í mikilvæg embætti
án þess að stjórnskipuleg ábyrgð á skipuninni færist frá ráðherra. Forseti gegnir þar ákveðnu
gæsluhlutverki til að tryggja að farið sé að lögum og að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði
för við ákvörðun um skipun embættismanns. Forseti ber hins vegar ekki lagalega ábyrgð á
skipun, heldur ráðherra.“ Ekki er að öllu leyti hægt að taka undir þessa skýringu. Forseti
hefur þarna sjálfstæðar valdheimildir að því er varðar skipun æðstu embættismanna og
eðlilegt er að hann beri ábyrgð á meðferð þeirra valdheimilda. Það haggar hins vegar ekki
við ábyrgð ráðherra á sínum þætti í skipunarferlinu. Til nánari skýringar vísast til
athugasemda með 96. gr. Í frumvarpi stjórnlagaráðs er rakið að breytingar eru lagðar til á
skipun ráðherra. Forseti muni ekki lengur koma að skipun annarra ráðherra en
forsætisráðherra. Forseti mun þó ekki hafa neitt svigrúm að því er varðar sjálfa skipun
forsætisráðherra í embætti skv. 90. gr. Í frumvarpinu er kveðið á um að Alþingi kjósi sjálft
forsætisráðherra en forseti skipi hann. Að því er varðar ferlið við val Alþingis á
forsætisráðherra hefur forseti hins vegar, samkvæmt frumvarpinu, ákveðið svigrúm ef
erfiðlega gengur að ná saman meirihluta.
Um 76. gr.
Í ákvæðinu er mælt fyrir um að forseti Íslands sé þjóðkjörinn eins og segir í 3. gr.
núgildandi stjórnarskrár. Auk þess er kveðið á um að hann sé þjóðhöfðingi lýðveldisins og er
sú viðbót í samræmi við ábendingu stjórnlaganefndar um að rétt sé að tekið sé berum orðum
fram að þetta sé meginhlutverk forseta Íslands.
Um sögulegar skýringar núgildandi 3. gr. vísast til 2. bindis skýrslu stjórnlaganefndar.
Um 77. gr.
Í ákvæðinu er kveðið á um kjörgengisskilyrði forseta Íslands en þau koma fram í 4. gr.
núgildandi stjórnarskrár. Samkvæmt stjórnarskrá er hver kjörgengur við forsetakjör sem náð
hefur 35 ára aldri og uppfyllir skilyrði til að kjósa í alþingiskosningum, að frátöldu
búsetuskilyrðinu. Í núgildandi ákvæði aftur á móti segir að hver 35 ára gamall maður sé
kjörgengur sem fullnægir skilyrðum kosningaréttar til Alþingis, að fráskildu
búsetuskilyrðinu.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að þrátt fyrir að stjórnlaganefnd hafi ekki lagt til
að ákvæðinu yrði breytt hafi ráðið talið eðlilegt að sömu skilyrði kjörgengisskilyrði giltu um
forseta og alþingismenn. Rakið er að í skýringum með 4. gr. núgildandi stjórnarskrár í 2.
bindi skýrslu stjórnlaganefndar komi fram að skilyrði kosningaréttar til Alþingis hafi verið
breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 65/1984. Þá hafi verið felld brott tvö skilyrði án þess
að hugað væri sérstaklega að sambandi greinarinnar við kjörgengisskilyrði forseta. Annars
vegar væri um að ræða fjárræði en hins vegar óflekkað mannorð. Hafi stjórnlaganefnd ráðið
af lögskýringargögnum að stjórnaskrárgjafinn hafi látið sig nokkru varða að bæði þessi
skilyrði giltu um kjörgengi forsetaefnis.
Í frumvarpi stjórnlagaráðs segir síðan:
„Stjórnlagaráð telur eðlilegt að sömu kjörgengisskilyrði gildi um forseta og
alþingismenn, þ.e. að frambjóðendur hafi óflekkað mannorð og geti ekki verið
hæstaréttardómarar. Þá er rétt að taka af öll tvímæli um að forseti skuli vera
íslenskur ríkisborgari. Hefur þetta í för með sér þá efnisbreytingu að forseti verður
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að eiga lögheimili á Íslandi þegar kosning fer fram nema annað verði ákveðið í
almennum lögum um alþingiskosningar. Óflekkuðu mannorði er svo lýst í 5. gr.
laga um kosningar til Alþingis: „Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur
eftir dómi um verk sem er svívirðilegt að almenningsáliti nema hann hafi fengið
uppreist æru sinnar.“
Umræður í Stjórnlagaráði snerust m.a. um hvort fella ætti brott kjörgengisskilyrði
um 35 ára aldur. Ljóst var að aldursskilyrðið naut fylgis. Einnig þótti rétt að breyta
orðalagi um aldur til að það gæfi ekki tilefni til þeirrar hártogunar að túlka mætti
ákvæðið með þeim hætti að aðeins þeim sem væru nákvæmlega 35 ára væri heimilt
að bjóða sig fram.
Um 78. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um ákvæðið að það sé breytt ákvæði núgildandi 5. gr.
1. málsliður sé efnislega samhljóða núgildandi stjórnarskrá en þar er áréttað að forseti skuli
kosinn í leynilegum kosningum af þeim sem hafa kosningarétt til Alþingis. Varðandi 2.
málslið hafi
stjórnlaganefnd lagt til breytingar á fjölda meðmælenda úr 1.500 í 3.000 og úr 3.000 í 6.000,
þ.e. helmingsfjölgun. Stjórnlagaráðið fer aðra leið og rökstyður hana svo:
„Ákvæðið í núverandi mynd gerir ráð fyrir auknum fjölda meðmælenda þar sem rétt
þykir, vegna fyrirsjáanlegra breytinga á fólksfjölda, að miða við hlutfall fremur en
fasta tölu. Í greininni er því tiltekið lágmarkið 1% og hámarkið 2% sem svarar til
um 2.400 og 4800 manns þegar þetta er ritað.“
Í 3. og 4. málsl. er mælt fyrir um breytt fyrirkomulag kosninga. Í núgildandi stjórnarskrá
segir: „Sá, sem flest fær atkvæði, ef fleiri en einn eru í kjöri, er rétt kjörinn forseti.“
Núverandi fyrirkomulag tryggir því ekki að forseti hafi hlotið hreinan meirihluta greiddra
atkvæða þegar fleiri en tveir eru í framboði. Það getur leitt til þess að forseti sé kjörinn með
minnihluta greiddra atkvæða en einungis einungis einn forseti hefur á Íslandi fengið hreinan
meirihluta atkvæða þegar hann var kosinn í fyrsta skipti. Mikil freisting er því fyrir
kjósendur að kjósa þann frambjóðanda sem þeir vilja heldur, frekar en þann frambjóðanda
sem þeir vildu helst. Í skýrslu stjórnlaganefndar er bent á að slík skipan sé einstæð í
lýðveldisríkjum með þjóðkjörnum forseta, þar sem í öllum öðrum ríkjum er ávallt gert ráð
fyrir því að meirihluti greiddra atkvæða sé að baki þeim forseta er nær kjöri. Venjulegast er
það tryggt með tveimur umferðum í forsetakosningum þar sem í síðari umferð er kosið milli
þeirra tveggja sem urðu hlutskarpastir í hinni fyrri. Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í þessu ákvæði er kveðið á um að forgangsraða skuli frambjóðendum sem er
nýmæli. Fjölmargar kosningaaðferðir eru þekktar sem samrýmast þessari lýsingu en
ekki er mælt fyrir um sérstaka leið hvað þetta varðar. Þessi aðferð þykir gefa
nákvæmari mynd af vilja kjósenda en að aðeins sá sem flest atkvæði hlýtur í fyrsta
sæti nái kjöri. Jafnframt kemur sú leið betur til móts við það að atkvæði kjósenda
nýtist sem best séu fleiri í kjöri en einn. Með þessu er jafnframt tryggt að sá sé
kjörinn sem nýtur meirihlutavilja.“
Rakið er að í þeirri nefnd ráðsins sem fjallaði um ákvæðið hafi verið fjallað um hvort
kveða skyldi á um tvær umferðir til meirihluta í forsetakosningum líkt og gert væri í sumum
stjórnarskrám en heppilegra þótti að notast við forgangsröðun frambjóðenda sem heimilar
sama markmið með einni umferð. Telja má þetta allgóða aðferð við að leiða fram vilja
kjósenda, auk sem hún er ódýr í framkvæmd þar sem hún krefst einungis einnar umferðar.
Þá geti kjósendur raðað frambjóðendum í samræmi við óskir sínar án þess að þurfa að giska
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á hvað aðrir kjósendur muni gera. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að þessi leið sé
skilvirkari, hagkvæmari og skapi ákveðinn þrýsting á kjósendur til samstöðu um forsetaefni.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„5. málsl. er óbreyttur og kveður á um að sé aðeins einn maður í kjöri skuli hann
sjálfkjörinn.
Fyrri hluti 6. málsl. er óbreyttur og heimilar löggjafanum að útfæra reglur um
forsetakjör en felldur er niður síðari hluti þess málsliðar er kveður á um að tiltekin
tala meðmælenda skuli vera úr landsfjórðungi hverjum í hlutfalli við kjósendatölu
þar. Ekki þótti ástæða til að viðhalda slíkri vísun í landsfjórðungaskipti í frumvarpi
þessu enda talið úrelt og fer ekki saman við skiptingu landsins í kjördæmi, sbr. nú 6.
gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis.
Löggjafanum er því eftirlátið að mæla með lögum fyrir um framboð og kjör forseta
að öðru leyti en því sem ákveðið er í stjórnarskrárfrumvarpi þessu.“
Um 79. gr.
Breytt ákvæði 6. gr. núgildandi stjórnarskrár að því leyti að kveðið er á um
hámarksfjölda kjörtímabila.
Í skýringum stjórnlagaráðs er rakið að rætt hafi verið í ráðinu hvort kjörtímabil forseta
skyldi byrja 1. júlí, í stað 1. ágúst samkvæmt núgildandi stjórnarskrá, og það lengt úr fjórum
í fimm ár. Niðurstaðan hafi þó orðið sú að halda kjörtímabilinu óbreyttu. Stjórnlaganefnd
lagði heldur ekki til breytingu í þessu efni.
Í 3. málsl. ákvæðisins er að finna takmörkun á setutíma forseta. Í frumvarpi þessu er
ráðherraseta jafnframt takmörkuð, sbr. 3. mgr. 86. gr.. Í tillögu stjórnlaganefndar segir
orðrétt: „Forseti skal ekki sitja lengur en þrjú kjörtímabil“ og tekur stjórnlagaráð hana upp
óbreytta. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að um sé að ræða efnisbreytingu í samræmi
við umræður í ráðinu um vilja til að takmarka svokallaða þrásetu í æðstu embættum
þjóðarinnar. Sú aðferð að takmarka árafjölda eða kjörtímabil sé gjarnan notuð til að tryggja
að endurnýjun eigi sér stað í valdamikil embætti. Ekki kemur fram í ákvæðinu hvort um sé
að ræða þrjú kjörtímabil í röð eða hvort forseti sem búinn er að vera svo lengi í embætti geti
stigið til hliðar um hríð og boðið sig svo aftur fram. Eðlilegast er að skýra ákvæðið svo að átt
sé við þrjú kjörtímabil samtals. Til viðbótar tillögu stjórnlagaráðs þykir rétt að leggja til að
sérstaklega sé tekið fram í bráðabirgðaákvæði að ákvæðið taki gildi þegar sá forseti sem
gegnir embætti við gildistöku frumvarpsins lætur af störfum.
Um 80. gr.
Lítillega breytt ákvæði, 10. gr. núgildandi stjórnarskrár. Umfram það sem lagt er til í
frumvarpi stjórnlagaráðs er hér gert ráð fyrir að eiðstafurinn verði tekinn upp í stjórnarskrána
en ekki verði kveðið sérstaklega á um varðveislu hans. Í mörgum stjórnarskrám sem
skoðaðar voru til samanburðar er þessi leið farin og þurfa þá ekki að rísa nein álitamál um
orðalag eiðstafsins.
Um 81. gr.
Lítillega breytt ákvæði 9. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í ákvæðinu er fjallað um hvaða
störfum forseti megi ekki sinna samhliða forsetaembættinu. Í skýringum stjórnlagaráðs
kemur fram að markmið þess sé að koma í veg fyrir að aðstæður komi upp sem geti haft
áhrif á störf og trúverðugleika forseta eða skapað hagsmunaárekstra. Stjórnlaganefnd hafi
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ekki gert tillögur um breytingar á þessari grein. Stjórnlagaráði hafi þótt ástæðulaust að
tiltaka sérstaklega að forseti mætti ekki vera alþingismaður, líkt og í núgildandi stjórnarskrá,
þar sem það er launað starf og fellur því undir almenna skilyrðið.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í 2. málsl. er kveðið á um að forseti skuli heldur ekki gegna ólaunuðum störfum í
þágu einkafyrirtækja eða opinberra stofnana enda þætti það ekki samrýmast vel
þjóðhöfðingjahlutverki. Hins vegar girðir þessi regla ekki fyrir að forseti hafi með
höndum ólaunuð störf í þágu félagasamtaka sem stuðla að almannaheill.
3. málsl. á rætur sínar að rekja til 2. mgr. 9. gr. núgildandi stjórnarskrár og kveður á
um launakjör forseta. Fallist er á þau rök fyrir því að óheimilt sé að breyta greiðslum
á kjörtímabili að hindra að fjárhagslegum þvingunarráðum verði beitt gegn forseta
eða að Alþingi reyni eftir á að ná sér niðri á honum með þessum hætti. Ákvæðið
tryggir forseta hins vegar ekki fyrir kaupmáttarbreytingum krónunnar. Ljóst er að
eftir sem áður verður frekar að kveða á um laun forseta Íslands ásamt hlunnindum í
lögum.“
Þá miðaði stjórnlagaráð við að felld yrði út heimild til að greiða staðgenglum forseta laun
enda hlyti það að teljast eðlilegur hluti af embættisskyldum forseta Alþingis án þess að
sérstök laun komi fyrir.
Í 4. málsl. er lagt til það nýmæli miðað við tillögur stjórnlagaráðs að forseti skipi
forsetaritara. Þykir það eðlilegt til að koma í veg fyrir að sá ráðherra sem fer með málefni
forsetaembættisins velji forstöðumann embættisins í andstöðu við forsetann.
Um 82. gr.
Breytt ákvæði 8. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Ákvæðið fjallar um handhöfn forsetavalds. Því er breytt á þá leið að staðgengill
forseta er nú aðeins einn í stað þriggja. Ekki er gert ráð fyrir að staðgengil þurfi í
tímabundnum heimsóknum forseta á erlendri grundu í ljósi þess hversu mjög
samgöngur og tækni hafa þróast. Staðgengill tekur því aðeins við ef forseti veikist
eða forfallast af öðrum orsökum til lengri tíma.“
Umfram það sem fram kemur í frumvarpi stjórnlagaráðs er í frumvarpi þessu kveðið á
um í 83. gr. að komi upp ágreiningur um hvort ákvæðið eigi við geti Alþingi vísað honum til
Hæstaréttar til úrskurðar. Rétt þykir að til þessa þurfi aukinn meirihluta þingmanna til að
koma í veg fyrir misbeitingu þessarar heimildar.
Í skýringum stjórnlagaráðs er fjallað um að stjórnlaganefnd hafi ekki lagt fram tillögur að
breytingum á fyrirkomulagi staðgöngu en í frumvarpi ráðsins sé gert ráð fyrir því að forseti
Alþingis fari einn með forsetavald í forföllum forseta Íslands. Breytinguna skuli skoða í ljósi
þess að fyrirkomulag um að kalla saman þrjá mismunandi aðila úr stjórnkerfinu til að gegna
starfi forseta sé óþjált og þekkist ekki í öðrum löndum. Jafnframt leggur stjórnlagaráð til að
starfi forseta Alþingis verði breytt þannig að hann geti farið með forsetavald í forföllum
forsetans. Breytingin sé bæði til hagræðis og sparnaðar þar sem ekki sé ætlast til að forseti
Alþingis fái laun fyrir störf sín sem staðgengill, heldur sé það hluti af launakjörum hans. Sé
handhafi forsetavalds forfallaður eða fjarstaddur utan lands gangi varamenn hans í hans stað,
þ.e. varaforsetar Alþingis í réttri töluröð. Andist forseti í embætti skuli ákvæði þetta gilda og
forseti Alþingis taka við sem forseti Íslands þar til nýr hefur verið kjörinn. Sama á við verði
forseti varanlega ófær um að gegna embætti eða láti af störfum
Um 83. gr.
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Í ákvæðinu er mælt fyrir um það hvenær forsetaembættið teljist laust. Stjórnlagaráð
fylgdi 7. gr. núgildandi stjórnarskrá í því efni með smávægilegri orðalagsbreytingu. Lögð er
til breyting á 83. gr. frá frumvarpi stjórnlagaráðs. Annars vegar er lagt til að gert sé ráð fyrir
þeim möguleika að forseti geti orðið varanlega ófær um að gegna starfi af heilsufarsástæðum
og þá þurfi að vera heimilt að kjósa á ný til embættisins. Er sú breyting til samræmis við
ákvæði í stjórnarskrám ríkja sem skoðuð voru til samanburðar. Gert er ráð fyrir að
Hæstiréttur fái það hlutverk að úrskurða um vafamál í þessu sambandi, sem og einnig
varðandi 82. gr. Rétt þykir að til þessa þurfi aukinn meirihluta þingmanna til að koma í veg
fyrir misbeitingu þessarar heimildar.
Um 84. gr.
Um breytt ákvæði er að ræða frá 11. gr. núgildandi stjórnarskrár. A f skýringum
stjórnlagaráðs má ráða að það hafi verið ætlan þess að hverfa frá þeirri venju að ráðherra
framkvæmdi vald forseta. Þess í stað skyldi stjórnarskráin beinlínis kveða á um það berum
orðum hvar vald og ábyrgð lægju. Ekki væri stætt á því að kveða á um ábyrgðarleysi forseta
enda væri ekki tækt að einn embættismaður í lýðræðisríki bæri enga ábyrgð á sínum
gjörðum.
Þá segir í skýringum ráðsins:
„Eldri 1. mgr. 11. gr. mælir fyrir um ábyrgðarleysi forseta á sambærilegan hátt og
áður var mælt fyrir um ábyrgðarleysi konungs. Ákvæðið er því fellt brott og
ábyrgðarleysi forseta af stjórnarathöfnum er afnumið. Því nýtur forseti engrar
formlegrar friðhelgi gagnvart refsilögum og gildir því aðeins um refsiábyrgð sú
sérregla að hann verður ekki saksóttur nema með samþykki Alþingis, sbr. 1. mgr.
Um forseta gilda samkvæmt þessu ákvæði hegningarlaga um landráð, brot gegn
stjórnskipan ríkisins og ákvæði sem svara til reglna alþjóðlegs refsiréttar svo dæmi
séu tekin. Með hliðsjón af þessu þykir ekki nauðsynlegt að mæla fyrir um
undanþágur frá friðhelgi forseta vegna sérstakra brota, svo sem glæpa gegn
mannkyni.“
Í frumvarpi stjórnlagaráðs var 4. mgr. 11. gr. núgildandi stjórnarskrár felld út en
samkvæmt því skyldi þing rofið og efnt til alþingiskosninga fengi þingið ekki stuðning í
þjóðaratkvæðagreiðslu til að leysa forseta úr embætti. Að mati ráðsins þótti ekki vera þörf á
ákvæðinu, væntanlega vegna þess að þingið og ráðherrar sem starfa í umboði þess ættu að
geta starfað saman eftir sem áður þótt þjóðin féllist ekki á brottvikningu forseta.
Til viðbótar við tillögu stjórnlagaráðs er lagt til að með lögum verði kveðið nánar á um
ábyrgð forseta. Er það til samræmis við valkost stjórnlagaráðs sem fram kom á fundi þess 8.
til 11. mars 2012.
Um 85. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs um ákvæðið segir:
„Lítillega breytt ákvæði 29. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Felld er brott heimild forseta til að ákveða hvort saksókn fyrir afbrot skuli niður
falla. Ákvæðið er efnislega samhljóða tillögu stjórnlaganefndar þar sem
stjórnskipuleg heimild forseta og ráðherra til að fella niður saksókn er afnumin.
Kjarna þessa ákvæðis er að finna í 12. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 sem sótti
fyrirmynd sína til 31. gr. dönsku stjórnarskrárinnar frá 1879 en samkvæmt henni
náðaði konungur menn og veitti almenna uppgjöf saka. Ákvæðið hefur staðið
óbreytt frá 1944. Mikilvægt er að ekki sé hlutast til um störf ríkissaksóknara en hann
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þarf að njóta sjálfstæðis og trausts til vinnu sinnar, en skv. frumvarpi þessu nýtur
saksóknari nú stjórnarskrárverndar.“
Í skýringum stjórnlagaráðs segir síðan að með frumvarpi ráðsins sé fyrri málsliður tekinn
úr tillögu stjórnlaganefndar með viðbættum orðunum „að tillögu ráðherra“. Náðun og
almenn uppgjöf saka sé því veitt að undangenginni ákveðinni málsmeðferð og að fenginni
tillögu ráðherra. Ekki verður fallist á það sem kemur fram í skýringum stjórnlagaráðs að
þarna sé ekki um persónulegt vald forseta að ræða eins og ákvæðið er orðað. Þá er kveðið á
um „dómstóla“ í stað landsdóms til að gæta samræmis við grein um ráðherraábyrgð og aðrar
greinar þessa frumvarps.
Um V. kafla.
I. Inngangur
Í kaflanum er fjallað um ríkisstjórn og myndun hennar, ráðherra, verksvið þeirra og
ábyrgð, vantraust á ráðherra, starfsstjórnir og önnur tengd atriði. Ákvæði kaflans eru mun
ítarlegri en samsvarandi ákvæði í núgildandi stjórnarskrá. Í stað ákvæða um ríkisráð annars
vegar og ráðherrafundi hins vegar koma fyllri ákvæði um ríkisstjórn, myndun hennar og
starfshætti. Þá er fjallað nánar um ráðherra, hlutverk þeirra, ábyrgð og skyldur. Ákvæði um
vantraust og starfsstjórn eru ný, og sama gildir um skýrslur ríkisstjórnar til Alþingis.
Brott falla ákvæði um bráðabirgðalög (sbr. 28. gr. stjórnarskrárinnar), um ríkisráð (sbr.
16. gr.) og um atbeina forseta Íslands að framlagningu stjórnarfrumvarpa (25. gr.). Þá er ekki
lengur kveðið á um að ráðherra beri mál undir forseta (18. gr.) né er krafist undirritunar
forseta á stjórnarerindi til að þau séu gild (19. gr.).
Í skýringunum stjórnlagaráðs segir að kaflinn byggi í flestum tilvikum á tillögum
stjórnlaganefndar. Í grein um ríkisstjórn sé að finna nýmæli miðað við tillögur nefndarinnar
að því leyti að ríkisstjórnin skuli taka sumar ákvarðanir sameiginlega, samkvæmt nánari
ákvæðum í lögum. Þá sé stjórnarmyndun útfærð með ítarlegri og nákvæmari hætti en gert
var í tillögum stjórnlaganefndar, en þó innan „skýrs þingræðisramma“. Ákvæði um vantraust
sé „gert jákvætt“ (e. constructive) að m.a. þýskri fyrirmynd, ákvæði um ráðherraábyrgð
skýrð og almennir dómstólar látnir úrskurða í ráðherraábyrgðarmálum í stað landsdóms.
Í skýringunum kemur fram að ákvæðin beri þess merki að markmið stjórnlagaráðs hafi
verið að að gera stjórnarskrána eins skýra aflestrar fyrir allan almenning og kostur væri og
að hún lýsti stjórnskipaninni eins og hún skyldi vera í reynd. Þá væri leitast við að einfalda
ferla og verklag þar sem sýnt þykir að það auki skilvirkni án þess að koma niður á gæðum.
Loks væri horft til erlendra fyrirmynda, einkum nýlegra stjórnarskráa í nágrannalöndum.
II. Forsaga og m arkmið
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að á undanförnum árum hafi athygli beinst að
nauðsyn þess að endurskoða ramma um æðstu stjórn ríkisins, störf ráðherra og vinnulag
ríkisstjórna. Vísar stjórnlagaráðs til þess að því hafi verið haldið fram að hæfileg
valddreifing sé ekki tryggð og formleg völd Alþingis séu minni hér á landi en tíðkist víða
annars staðar. Raunveruleg völd hafi færst í hendur ríkisstjórnarinnar, og þá fyrst og fremst
oddvita stjórnarflokkanna hveiju sinni. Slíkt fyrirkomulag valdi því að afdrifaríkar
ákvarðanir sem varði almannahag séu ekki teknar með formlegum hætti fyrir opnum tjöldum
og þær séu afgreiddar án nauðsynlegrar umræðu. Þá skorti á nægilega vandaða stjórnsýslu
og ábyrgð í æðstu stjórn framkvæmdarvaldsins. Við þessar forsendur stjórnlagaráðs verður
þó að bæta að ekki liggja fyrir ítarlegar rannsóknir um að þróun þingræðisins sé önnur hér á
landi að þessu leyti en í öðrum vestrænum þingræðisríkjum.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
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„Stjórnlagaráð hefur í starfi sínu rætt hvort þessar staðhæfingar eigi við rök að
styðjast. Fyrir liggur að sjálf stjórnskipun landsins hefur ekki verið endurskoðuð frá
stofnun lýðveldisins, enda þótt tilraunir hafi verið gerðar í þá veru. Eina heildstæða
frumvarpið sem hefur verið lagt fram um stjórnarskrárbreytingar kom fram árið
1983. Þær breytingar sem hafa verið gerðar á stjórnskipun landsins hafa ekki tengst
valdþáttunum þremur. Í því sambandi má benda á að dönsku grunnlögin hafa tekið
breytingum í lýðræðisátt, m.a. með því að styrkja stöðu þingsins gagnvart
þjóðhöfðingjanum - og þá í reynd ríkisstjórninni eða ráðherrunum.“
Þá segir að stjórnarskrá Íslands sé að stofni dönsk og sárafáar aðrar breytingar hafi verið
gerðar á henni árið 1944 en þær að forseti hafi komið í stað konungs sem skyldi vera
þjóðkjörinn og málskotsréttur forseta um gildi laga hafi komið í stað synjunarvalds konungs.
Telur stjórnlagaráð að því megi halda því fram að íslenskir ráðherrar og ríkisstjórn hafi í
reynd meiri völd, á kostnað þjóðþingsins, en gangi og gerist á sumum Norðurlandanna.
Í skýringunum segir síðan:
„Margháttuð gagnrýni birtist á ýmsa þætti í störfum stjórnvalda í skýrslu
rannsóknarnefndar Alþingis, sem skipuð var árið 2008 til að rannsaka aðdraganda
og orsakir falls íslensku bankanna. Þar kom fram að bæta þyrfti vinnubrögð og
starfsaðstöðu hinnar pólitísku forystu framkvæmdarvaldsins. Skerpa þyrfti
forystuhlutverk forsætisráðherra í ríkisstjórn og skapa því skýrari umgjörð í lögum
og stjórnarskrá. Einnig þyrfti að setja skýrari umgjörð um ríkisstjórnarfundi.“
Þá er rakið efni skýrslu þingmannanefndar sem komið var á fót í kjölfar þess að skýrsla
rannsóknarnefndarinnar kom út. Í fyrrnefndu skýrslunni segi m.a.:
„ Oddvitaræðið og verklag þess sem tíðkast hefur í íslenskum stjórnmálum undanfarna
áratugi dregur úr samábyrgð, veikir fagráðherra og Alþingi og dæmi eru um að mikilvægar
ákvarðanir hafi verið teknar án umræðna í ríkisstjórn. Slíkt verklag er óásættanlegt. Ljóst er
að ráðherraábyrgðarkeðjan slitnaði eða aflagaðist í aðdraganda hrunsins og ráðherrar
gengu á verksvið hver annars, t.d. þegar fagráðherrar voru ekki boðaðir á fundi um málefni
sem heyrðu undir þeirra ábyrgðarsvið.“
Rakið er í skýringum stjórnlagaráðs að um svipað leyti hafi forsætisráðherra skipað nefnd
um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands. Nefndin hafi haustið 2010 skilað ítarlegri
skýrslu og tillögum um endurbætur á skipulagi og yfirstjórn íslenskrar stjórnsýslu. Þar sé
m.a. að finna umfjöllun um forystuhlutverk forsætisráðuneytis, starfshætti ríkisstjórnar og
fyrirkomulag ríkisstjórnarfunda og annarra ráðherrafunda, t.d. hvaða mál skuli lögð fyrir
ríkisstjórnarfundi og með hvaða hætti. Nefndin leggi til að hlutverk ráðherra verði skýrt
skilgreint í lögum um Stjórnarráð Íslands og eftir atvikum lögum um ráðherraábyrgð. Þá segi
í skýrslu nefndarinnar:
„Að mati nefndarinnar er þ ö r f á að tryggja betur samheldni innan ríkisstjórna, m.a. íþ ví
skyni að auðvelda þeim að taka erfiðar ákvarðanir. Rannsókn sem nefndin studdist við sýnir
að sjálfstæði ráðherra er óvíða meira en hér á landi og hlutverk ríkisstjórnar og
forsætisráðherra að sama skapi veigaminna. Telur nefndin æskilegt að ríkisstjórn hafi meira
að segja um stefnumótandi yfirlýsingar einstakra ráðherra, fjárhagslega skuldbindandi
ákvarðanir, þýðingarmiklar reglugerðarbreytingar, veitingu æðstu embætta í ráðuneytum og
stofnunum og skipun nefnda sem undirbúa stefnumarkandi breytingar á löggjöf svo nokkur
dæmi séu tekin.“
Þá er vísað til skýrslu vinnuhóps forsætisnefndar Alþingis frá 2009: Eftirlit Alþingis með
framkvæmdarvaldinu. Þar sé ítarlega fjallað m.a. um ráðherraábyrgð og aðhaldshlutverk
þingsins í þingræðisfyrirkomulagi.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir síðan:
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„Þá má nefna að fræðimenn hafa bent á að Ísland sé það ríki í Norður-Evrópu sem
kemst næst því að byggjast á ráðherraræði. Ríkisstjórnin nýti mun minna
sameiginlega ákvarðanatöku en í nágrannalöndunum og samábyrgð ríkisstjórnar sé
ekki jafnsterk stjórnskipunarvenja og annars staðar. Embætti forsætisráðherra er
efnislega valdaminna, hvað sem líður völdum einstakra stjórnmálamanna, og
stjórnarsáttmálar styttri hér en í flestum öðrum löndum, að frátöldu Finnlandi.204
Sterk staða ríkisstjórna hér á landi skýrist jafnframt af hefð fyrir meirihlutastjórnum
fremur en minnihlutastjórnum sem eru algengari t.d. í Danmörku og Noregi. Í
þingræðisríkjum er meginreglan, eðli málsins samkvæmt, að ríkisstjórnir séu
meirihlutastjórnir. Þær hafa kosti, svo sem festu og skilvirkni í stjórn landsins ef um
samhentan meirihluta er að ræða, en slíkt getur hæglega snúist upp í galla þar sem
hætta er á ofríki meirihlutans ef völdum er ekki dreift nægilega og aðhald
stjórnarandstöðu máttlaust. Lausnin er fólgin í því að finna meðalveginn þar sem
landinu er stjórnað af festu og skilvirkni með samhentri stjórnsýslu og góðum
stjórnsýsluháttum, en meirihlutinn búi jafnframt við öflugt og gagnrýnið aðhald frá
minnihluta. Í frumvarpi þessu er reynt að ná þessu markmiði, m.a. með því að
styrkja þingið almennt gagnvart framkvæmdarvaldinu, og efla eftirlitsvald Alþingis
og minnihlutans á þingi eins og rakið var í almennum athugasemdum við kafla um
Alþingi.
Ákvæði frumvarps þessa er varða framkvæmdarvaldið, ráðherra og ríkisstjórn
mótast af þeim atriðum sem hér hafa verið nefnd. Áhersla er lögð á samábyrgð
ríkisstjórnar í mikilvægum eða stefnumarkandi málefnum. Vald og ábyrgð eru látin
fara saman og hlutverk forsætisráðherra og ráðherra skýrð. Þá þótti rétt að breyta því
fyrirkomulagi að Alþingi færi með ákæruvald í málum er varða ráðherraábyrgð.
Ráðið gerir rök stjórnlaganefndar í þessu efni að sínum og telur eðlilegt að
stjórnarskrá kveði á um hlutverk ríkisstjórnar og ríkisstjórnarfunda. Skýr ákvæði séu
þar um fyrirsvar og yfirumsjón forsætisráðherra með störfum ríkisstjórnar. Mælt
verði fyrir um þá skyldu forsætisráðherra að samræma störf ráðherra og sjá til þess
að samráð eigi sér stað á vettvangi stjórnarinnar um störf hennar og stefnu.
Í núgildandi stjórnarskrá er hvorki minnst á vantraust þings á ríkisstjórn né á
starfsstjórnir, þ.e. hvernig með skuli fara ef ríkisstjórn missir umboð sitt frá þinginu
í kjölfar þingrofs eða ef forsætisráðherra biðst lausnar. Lítillega er minnst á
vantrauststillögur í þingskapalögum en að öðru leyti hefur verið byggt á
stjórnskipunarhefðum og skrifum fræðimanna þegar á hefur reynt. Stjórnlagaráð
tekur undir með stjórnlaganefnd að ástæða sé til að skýr ákvæði um vantraust og
starfsstjórnir bætist við stjórnarskrána. Með því sé óvissu eytt og stjórnskipanin gerð
ljós lesendum stjórnarskrárinnar að þessu leyti.
Stjórnlagaráð ræddi ítarlega ákvæði um skipun embættismanna. Markmið ráðsins
var að tryggja að hæfni og málefnaleg sjónarmið réðu við skipun í opinber embætti,
auka traust og draga úr tortryggni um þennan mikilvæga þátt stjórnsýslunnar.
Margar leiðir voru nefndar að því markmiði og mismunandi áherslur um útfærslur,
bæði hversu langt skyldi ganga í stjórnarskrá og hvers efnis þær skyldu vera. Hafa
þyrfti í huga pólitíska og lagalega ábyrgðarkeðju við ráðningar. Sérstök áhersla var
lögð á hlutlaust ferli við skipan lykilembætta dómsvalds og ákæruvalds. Um þessi
atriði verður nánar rætt í athugasemdum við ákvæði um skipun embættismanna í 96.
gr “
Þá er í skýringum stjórnlagaráðs fjallað nánar um þætti núgildandi stjórnarskrár sem
samkvæmt frumvarpi ráðsins verði felldir brott eða breytt verulega. Um sé að ræða atriði er
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lúti að ríkisráði, stjórnarfrumvörpum, bráðabirgðalögum og atbeina forseta að
stjórnarathöfnum. Umfjöllun ráðsins um þessi atriði er eftirfarandi:
„Um ríkisráð
Í núgildandi stjórnarskrá er ákvæði um ríkisráð í 16. gr. Þar kemur fram að forseti
lýðveldisins og ráðherrar skipi ríkisráð, og hafi forseti þar forsæti. Lög og
mikilvægar stjórnarráðstafanir skuli bera upp fyrir forseta í ríkisráði. Í tillögu
stjórnlaganefndar eru ákvæði um ríkisráð lítið breytt, aðeins er áréttað að
þjóðréttarsamninga skuli einnig bera upp fyrir forseta.
Um ríkisráð gildir tilskipun um starfsreglur ríkisráðs nr. 82/1943. Þar er talað um
„ríkisstjóra“ þegar átt er við forseta Íslands, enda varð það embætti ekki til fyrr en
1944. Samkvæmt starfsreglunum skal bera upp fyrir ríkisstjóra öll lög, þar á meðal
bráðabirgðalög og mikilvægar stjórnarráðstafanir. Þær síðarnefndu eru m.a. tillögur
um að kalla saman Alþingi, slíta því, fresta fundum eða rjúfa það; samningar við
erlend ríki; tillögur um veitingu á, lausn eða frávikningu frá embætti; tillögur um að
saksókn falli niður, um náðun og um almenna uppgjöf saka; ríkisstjóraúrskurði,
tilskipanir, opin bréf og aðrar mikilvægar stjórnarráðstafanir.
Nú kemur ríkisráð reglulega saman tvisvar sinnum á ári að jafnaði, þ.e. á
gamlársdag að loknu haustþingi og eftir þingfrestun að vori. Að auki eru haldnir
fundir við stjórnarskipti og að jafnaði þegar breytingar verða á skipan
ráðherraembætta. Þar fer að mestu leyti fram endurstaðfesting á lögum og öðrum
stjórnarerindum sem forseti hefur áður undirritað.
Í leiðbeiningum forsætisráðuneytis um meðferð mála í ríkisráði kemur m.a. fram að
ákvæði um ríkisráð eiga rætur sínar allt til stjórnarskipunarlaga frá 1903 þegar
ákveðið var að ráðherrann skyldi bera upp fyrir konung í ríkisráðinu lög og
mikilvægar stjórnarráðstafanir. Ákvæði um ríkisráðsfundi kom inn í stjórnarskrána
1920 og hélst nánast óbreytt í núgildandi stjórnarskrá. Á fyrstu árum lýðveldisins
voru ríkisráðsfundir alltíðir. Þeir voru 37 árið 1945 og næstu þrjú árin þar á eftir
voru þeir um 30 að jafnaði á ári. Síðan fór þeim ört fækkandi. Á sjötta áratugnum
voru þeir haldnir að jafnaði einu sinni í mánuði. Á sjöunda áratugnum voru þeir að
meðaltali sex sinnum á ári en á níunda áratugnum fækkaði þeim enn og eru nú að
jafnaði tvisvar á ári, eins og áður sagði.
Framkvæmd ríkisráðsfunda og hlutverk ráðsins hefur þróast með tímanum. Eins og
málum er nú komið hefur ríkisráð lítið efnislegt hlutverk, enda eru lög og aðrar
stjórnarráðstafanir ekki bornar upp fyrir forseta í ríkisráði fyrr en eftir að þau eru
afgreidd, staðfest og birt með bindandi hætti. Fundir ríkisráðs eru því fyrst og fremst
til að gæta forms samkvæmt stjórnarskránni. Annað samráð milli forseta og
ríkisstjórnar hefur hina síðari áratugi verið á óformlegum fundum utan ríkisráðs.
Þeim formlegu hlutverkum sem ríkisráð hefur haft með höndum er komið fyrir með
öðrum hætti í frumvarpi þessu. Kveðið er ítarlega á um staðfestingu forseta Íslands á
lögum frá Alþingi í 60. gr. um staðfestingu laga. Núverandi 13. og 19. gr. eru felldar
brott og þar með atbeini forseta við mikilvægar stjórnarráðstafanir enda eru þær að
frumkvæði ráðherra og á ábyrgð þeirra. Um síðastnefnda atriðið er fjallað frekar
síðar í athugasemdum þessum. Þá er heimild forsætisráðherra til útgáfu
bráðabirgðalaga afnumin, en þau eru meðal mála sem nú eru borin upp í ríkisráði.
Sérstaklega er kveðið á um hlutverk forseta við að kalla saman, setja, slíta og rjúfa
Alþingi. Þá er fjallað um samninga við önnur ríki í kafla um utanríkismál. Í kafla
um forseta er kveðið á um náðun og sakaruppgjöf að tillögu ráðherra.
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Að framangreindu virtu er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir að ákvæði um ríkisráð
falli brott enda hefur það skv. frumvarpinu engin verkefni sem ekki er komið fyrir
með öðrum hætti.
Um stjórnarfrumvörp
Í 25. gr. núgildandi stjórnarskrár er kveðið á um að forseti Íslands geti látið leggja
fyrir Alþingi frumvörp til laga og annarra samþykkta. Hér er átt við svokölluð
stjórnarfrumvörp sem ríkisstjórnin leitar samþykkis forseta til að leggja fram á þingi
skv. þessari grein. Að fenginni heimild forseta leggur ráðherra frumvarpið fram á
Alþingi fyrir hönd ríkisstjórnarinnar. Ef frumvarpið er samþykkt í þinginu leitar
ráðherra eftir því að forseti staðfesti það og gefi því þar með lagagildi.
Samkvæmt frumvarpi þessu til stjórnarskipunarlaga fellur atbeini forseta að
framlagningu stjórnarfrumvarpa niður. Í samræmi við það markmið Stjórnlagaráðs
að skýra verkefni einstaka handhafa ríkisvaldsins er það ríkisstjórnin sem samþykkir
sjálf á fundi að leggja fram frumvörp og tillögur til Alþingis, samanber ákvæði um
ríkisstjórn. Frumvörpin ganga þá beint til þingsins til meðferðar og leggja ráðherrar
þau fyrir þingið í umboði og með samþykki ríkisstjórnar, sbr. 56. gr. Ráðherrar geta
mælt fyrir þingmálum eftir því sem þeir eru kallaðir til og tekið þátt í umræðum í
þinginu og svarað fyrirspurnum. Verði frumvarp samþykkt í atkvæðagreiðslu á
Alþingi er það undirritað af forseta Alþingis fyrir hönd þess. Það gengur þá innan
tveggja vikna til forseta Íslands til staðfestingar og veitir staðfesting hans því
lagagildi. Ekki er krafist atbeina ráðherra í þessu efni enda löggjafarferlið á forræði
Alþingis. Um þetta ferli er nánar fjallað í kafla um störf Alþingis.
Með þessu er skýrt að löggjöf getur verið að frumkvæði ríkisstjórnar en að Alþingi
ræður lagasetningarferlinu sjálfu, frá upphafi til enda, allt til þess er frumvarp er
borið undir forseta Íslands til staðfestingar - enda fer þingið með löggjafarvaldið.
Þótt forseti synji lagafrumvarpi staðfestingar fær það engu að síður lagagildi og er
litið á ákvörðun forsetans sem aðferð hans til að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu
um lög, ekki sem virka þátttöku í lagasetningu sem slíkri í hlutverki handhafa
löggjafarvalds.
Um bráðabirgðalög
Í 28. gr. núgildandi stjórnarskrár er forseta, í reynd forsætisráðherra, veitt heimild til
að gefa út bráðabirgðalög. Það má þó aðeins gera þegar brýna nauðsyn ber til og
þegar Alþingi er ekki að störfum. Heimild forseta (forsætisráðherra) var þrengd
verulega með þeim breytingum sem gerðar voru á stjórnarskránni 1991 og hefur
fjöldi útgefinna bráðabirgðalaga dregist mikið saman frá því sem áður tíðkaðist.
Alþingi er formlega að störfum allt frá því að það er kjörið og kjörbréf þingmanna
hafa verið gefin út og þar til þing er rofið, en alþingismenn halda þó umboði sínu til
kjördags. Eftir kosningar geta liðið allt að tvær vikur uns nýkjörið þing kemur
saman skv. grein um starfstíma þingsins í kafla um störf Alþingis. Eftir þingrof og
kosningar situr starfsstjórn. Hún hefur ekki umboð til annarra ákvarðana en þeirra
sem nauðsynlegar eru og lætur af störfum er nýr forsætisráðherra hefur verið
kjörinn.
Samkvæmt frumvarpi þessu hefur forsætisráðherra ekki þingrofsheimild, heldur
verður Alþingi sjálft að álykta um þingrof og er þá forseta Íslands skylt að rjúfa
þing.
Telja verður að í langflestum tilvikum yrði unnt að kalla saman Alþingi ef
ófyrirséða og brýna nauðsyn bæri til að setja lög. Í frumvarpi þessu er m.a. gert ráð
fyrir að forseti Íslands kalli saman Alþingi að kröfu þriðjungs þingmanna.
Minnihluti, þ.e. þriðjungur, þingmanna getur þannig krafist þess að Alþingi komi
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saman til að bregðast við tilteknum kringumstæðum. Þingfundur er ályktunarbær ef
helmingur þingmanna er á fundi.
Eins og áður sagði geta liðið tvær vikur frá kosningum uns Alþingi kemur saman, en
ef óvænt atvik verða væri unnt að kalla þing saman strax eftir kosningar.
Landskjörstjórn yrði þó að hafa tíma til að staðfesta og gefa út kjörbréf þingmanna.
Ef Alþingi getur ekki fundað á venjulegum fundarstað í Reykjavík getur það
ákveðið að koma saman á öðrum stað. Ef aðalmenn geta ekki sótt þingfund má kalla
til varamenn
Ekki er talið að ofangreindir þættir hafi í för með sér svo mikla áhættu eða valdi svo
miklum vandkvæðum að efni séu til að viðhalda heimild til handa forsætisráðherra
um útgáfu bráðabirgðalaga. Slík heimild gengur í eðli sínu gegn aðgreiningu
löggjafar- og framkvæmdarvalds og gegn stöðu Alþingis sem handhafa
löggjafarvaldsins. Sterk rök verða að vera fyrir því að hún sé fyrir hendi. Þá má
nefna að í ýtrustu tilvikum gildir stjórnskipulegur neyðarréttur sem helgast af
kringumstæðum hveiju sinni og eru í eðli sínu ófyrirsjáanlegar. Slíkan neyðarrétt er
torvelt að útfæra í smáatriðum í stjórnarskrá og þykir þar að auki óheppilegt að
lögfesta þar sem slíkt ákvæði getur hæglega aukið tilhneigingu til að neyta
neyðarréttar. Óskráð regla um stjórnskipulegan neyðarrétt er því talin duga til að ná
utan um ýtrustu undantekningartilvik. Dæmi um slíkt er þegar Alþingi ákvað að fela
Stjórnarráði Íslands handhöfn konungsvalds við hersetu Danmerkur 1940 og í
kjölfarið nýju embætti ríkisstjóra 1941.
Þá eru ekki ákvæði í nýlegum stjórnarskrám nágrannalanda, t.d. Svíþjóðar og
Finnlands, um heimild til útgáfu bráðabirgðalaga. Telja verður að slík ákvæði séu að
einhverju leyti barn síns tíma þegar samgöngur og fjarskipti voru torveldari en nú.
Um undirritun forseta á stjórnarerindi
Í núgildandi stjórnarskrá segir í 18. gr. að sá ráðherra sem mál hefur undirritað beri
það að jafnaði upp fyrir forseta. Þá segir í 19. gr. að undirskrift forseta lýðveldisins
undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veiti þeim gildi er ráðherra ritar undir þau með
honum.
Um undirritun forseta á löggjafarmál er nánar fjallað í 26. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Þar eru m.a. skilgreind áhrif þess ef forseti synjar lögum staðfestingar
með undirskrift sinni.
Í kafla um Alþingi í frumvarpi þessu er fjallað um staðfestingu forseta á lögum og
möguleika hans til að vísa lögum til þjóðaratkvæðis í grein um staðfestingu laga.
Þau stjórnarerindi er forseti undirritar, önnur en löggjafarmál, eru nánar tiltekið þau
sem fjallað er um í tilskipun um ríkisráð. Þar má nefna skipun og lausn ýmissa
æðstu embættismanna, þ.e. ráðherra, dómara, biskups og vígslubiskupa, mikilvæga
samninga við önnur ríki, náðanir og uppgjöf saka, ákvörðun um að kalla saman
Alþingi, þingslit og þingrof. Þessi erindi eru borin upp við forseta af ráðherrum
viðkomandi málaflokka, þ.e. nú einkum forsætisráðherra, innanríkisráðherra og
utanríkisráðherra. Langflestar stjórnarathafnir eru, eins og gefur að skilja,
framkvæmdar af ráðherrum og öðrum stjórnvöldum án atbeina forseta. Hefur
þróunin verið í þá átt að sífellt færri ákvarðanir eru bornar undir forseta til
undirskriftar, sérstaklega hvað varðar veitingu embætta.
Ekki er fjallað um það í núgildandi stjórnarskrá hvað gerist ef forseti neitar að skrifa
undir stjórnarerindi. Hitt þykir flestum fræðimönnum ljóst, að viðkomandi ákvörðun
taki þá ekki gildi. Til þessa hefur þó ekki komið í lýðveldissögunni.
Þar sem ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins hver á sínu sviði og
bera lagalega og pólitíska ábyrgð á stjórnarathöfnum og athafnaleysi þykir rétt að
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fella brott ákvæði um að formlegan atbeina forseta Íslands þurfi fyrir
stjórnarathöfnum. Þar með er ábyrgð ráðherra gerð skýrari og dregið úr
stjórnskipulegri óvissu
varðandi heimildir forseta Íslands til að stöðva
stjórnvaldsathafnir með því að neita þeim undirskriftar, og varðandi ábyrgð á slíkri
ákvörðun.“
Um 86. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að ákvæðið komi í stað 13. gr. og að hluta til 14.
gr. og 17. gr. núgildandi stjórnarskrár. Rakið er að í II. kafla núgildandi stjórnarskrár sé
fjallað um verkefni sem forseti og ráðherrar fari með í sameiningu. Í reynd framkvæmi
ráðherrar vald forseta samkvæmt 13. gr. sem kveður á um að forseti láti ráðherra
framkvæma vald sitt og 19. gr. sem mælir fyrir um meðundirritun ráðherra á stjórnarerindi
svo ákvörðun taki gildi.
Fjallað er um að stjórnlagaráð hafi talið nauðsynlegt að skýra til muna ákvæði
stjórnarskrár um vald, ábyrgð og verkaskiptingu ráðherra og forseta í samræmi við markmið
ráðsins um gegnsæi í stjórnskipaninni. Þá sé sjálfsögð regla í lýðræðisríki að valdi fylgi
ábyrgð. Ákvæðið byggi á tillögu stjórnlaganefndar að hluta til án þess þó að forseti Íslands
sé tilgreindur sem æðsti handhafi framkvæmdarvalds. Þá sé bætt við málsgrein um vanhæfi
ráðherra.
Nauðsynlegt þyki að skýra valdmörk og ábyrgð ráðherra, en jafnframt sé það ætlun
stjórnlagaráðs að draga nokkuð úr því mikla sjálfstæði sem ráðherrar hafi haft í þeim málum
sem undir þá heyra, og auka samábyrgð ríkisstjórnar. Er talið að með því falli betur saman
formlegt vald og lagaleg ábyrgð annars vegar og skynjun almennings á pólitísku valdi og
ábyrgð hins vegar.
Þá er rakið að í 1. mgr. séu ráðherrar lýstir æðstu handhafar framkvæmdarvalds, hver á
sínu sviði. Frá þessari meginreglu sé gerð sú undantekning, sbr. 3. mgr. 87. gr., að ríkisstjórn
taki ákvarðanir um mikilvæg eða stefnumarkandi mál, skv. nánari afmörkun í lögum, og er í
þeim tilvikum æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins. Með þessu sé farið bil beggja milli
þeirrar hefðar sem verið hefur á Íslandi, og þeirrar sem viðtekin er t.d. í Svíþjóð og
Finnlandi, með hliðsjón einnig af þýsku stjórnarskránni.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Hlutverki ráðherra og helstu störfum er sérstaklega lýst, sem er nýmæli.
Ábyrgðarkeðja gagnvart stjórnvaldsathöfnum endar almennt hjá ráðherrum, hvort
sem þeir taka sjálfir ákvörðun eða undirmenn þeirra í ráðuneytum og stjórnsýslu,
skv. nánari skilgreiningu í lögum um ráðherraábyrgð. Rétt þykir að blanda ekki
forseta Íslands í þessa skilgreiningu ráðherra sem æðstu framkvæmdarvaldshafa
enda verður forseti ekki sóttur til ábyrgðar fyrir almennar stjórnvaldsathafnir þótt
hann sé handhafi framkvæmdarvalds þegar hann tekur þær ákvarðanir sem nánar eru
tilgreindar í frumvarpi þessu.“
Í skýringunum er rakið að í 1. mgr. sé kveðið á um að ráðherrar beri hver um sig ábyrgð
á málefnum ráðuneyta og stjórnsýslu sem undir þá heyrir. Ráðherrar séu yfirmenn
ráðuneyta samkvæmt þeirri verkaskiptingu sem forsætisráðherra ákveði við myndun
ríkisstjórnar. Forsætisráðherra geti sem verkstjóri handhafa framkvæmdarvalds í umboði
Alþingis flutt verkefni milli ráðuneyta á seinni stigum og einnig fækkað ráðuneytum eða
fjölgað þeim (þó ekki umfram tíu), flutt ráðherra milli embætta, vikið þeim úr embætti og
skipað nýja. Vísað er til umfjöllunar ráðsins um grein um stjórnarmyndun. Eðlilegt sé að
óskiptir málefnaflokkar, eða stjórnarskrifstofur, séu grunneiningar við slíka tilflutninga
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þannig að ráðuneyti, fjöldi þeirra og stærð séu ákveðin eftir aðstæðum, m.a. pólitískum,
hverju sinni en að málefni haldist fremur óskipt á einni hendi.
Þá segir eftirfarandi í skýringum ráðsins:
„Með orðalaginu um að ráðherrar beri ábyrgð á málefnum ráðuneyta og stjórnsýslu
sem undir þá heyrir er fyrst og fremst átt við lagalega ábyrgð, á athöfnum eða
athafnaleysi. Nánar er fjallað um lagalega ábyrgð ráðherra í athugasemdum með
grein um ráðherraábyrgð. Hvað pólitíska ábyrgð varðar þá situr forsætisráðherra í
umboði þingsins og getur þingið lýst vantrausti á hann. Aðrir ráðherrar sitja í
umboði forsætisráðherra og þingsins. Forsætisráðherra getur ákveðið að veita
tilteknum ráðherra lausn, en er skylt að gera það ef þingið lýsir vantrausti á hann.“
Í 2. mgr. er fjallað um tilvik þegar ráðherra getur ekki fjallað um mál vegna vanhæfis,
fjarveru eða annarra ástæðna. Skal forsætisráðherra þá tímabundið fela öðrum ráðherra
viðkomandi mál eða verkefni. Ákvæðið er ekki fortakslaust um að fela þurfi öðrum verkefni
þess ráðherra sem forfallast um skamma stund en ljóst er það þarf að gera ef viðkomandi
ráðherra getur ekki fjallað um mál eða sinnt starfi sínu að öðru leyti. Í langt flestum tilvikum
myndi viðkomandi ráðherra sjálfur tilkynna forsætisráðherra um fyrirsjáanleg forföll sín. Þó
er ljóst að forsætisráðherra gæti að eigin frumkvæði falið verkefnin öðrum ráðherra
tímabundið.
Í tillögu stjórnlagaráðs var ekki fjallað sérstaklega um þá stöðu ef forsætisráðherra þarf
að víkja sæti eða forfallast um hríð. Í skýringum ráðsins kom fram að þá væri gert ráð fyrir
að forsætisráðherra fæli öðrum ráðherra að fara með vald sitt. Óþarft væri að tiltaka þessa
reglu í ákvæðinu.
Samt sem áður verður að telja skýrara að leysa úr þessu efni í stjórnarskránni því eftir að
ákvæðum um skipun forsætisráðherra er breytt á þann veg að Alþingi kjósi forsætisráðherra
er enginn bær til að ráðstafa valdi forsætisráðherra um skemmri tíma. Aðstæður kunna líka
að vera þær að forsætisráðherra sjálfur sé ekki fær um að ráðstafa valdi sínu. Hér er því lögð
til sú viðbót við tillögu stjórnlagaráðs að nýr forsætisráðhera gefi út reglur um fyrirkomulag
staðgöngu.
Í skýringum stjórnlagaráðs um 3. mgr. segir eftirfarandi:
„Í 3. mgr. er kveðið á um að enginn geti setið í sama ráðherraembætti lengur en átta
ár. Um þetta eru hvorki ákvæði í núgildandi stjórnarskrá né gerir stjórnlaganefnd
tillögu um að takmarka setutíma ráðherra.
Í umræðum í Stjórnlagaráði komu fram ýmis sjónarmið um setutíma alþingismanna,
ráðherra og forseta. Var þar annars vegar talið æskilegt að ráðamenn byggju að
reynslu en hins vegar að ákveðin valdþreyta geri óhjákvæmilega vart við sig með
tímanum. Menn staðni í embættum og hvatar til nýjunga og endurnýjunar slævist.
Þá verði endurnýjun til þess að dreifa valdi, ábyrgð, kunnáttu og reynslu.
Niðurstaðan varð sú að takmarka setutíma manna í sama ráðherraembætti við átta
ár. Markmið Stjórnlagaráðs með þessari breytingu er að gæta þess að hæfileg
endurnýjun verði í yfirmannasveit ráðuneyta þannig að unnið verði gegn stöðnun og
valdþreytu. Hér er átt við að sami aðili geti ekki verið yfirmaður tiltekins ráðuneytis
lengur en átta ár. Greinin bannar ekki að sami einstaklingur sé yfirmaður tiltekins
ráðuneytis í átta ár en taki þá við öðru ráðuneyti í stað hins fyrra. Nánar þarf að
útfæra í lögum, t.d. um Stjórnarráð Íslands, hvernig með skuli fara ef verulegar
breytingar verða á skipan ráðuneyta, þ.e. verkefnum innan þeirra.
Ekki var talin ástæða til að takmarka setutíma alþingismanna enda væru möguleikar
kjósenda til beinna áhrifa þar verulega auknir með persónukjöri.“
Til viðbótar við þessar skýringar er rétt að taka fram að ekki er átt við að þessi átta ár
þurfi að vera samfleytt. Þakið gildir jafnvel þótt hlé komi inn á milli enda væri óeðlilegt að
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nýtt tímabil byrjaði að líða þegar hlé yrði á störfum einstaklings sem ráðherra og byði heim
hættu á að farið yrði í kringum bannið. Í bráðabirgðaákvæði í frumvarpi þessu kemur fram
að ákvæðið taki gildi við myndun fyrstu ríkissjórnar eftir að frumvarpið tekur gildi.
Um 87. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir eftirfarandi um ákvæðið:
„Nýtt ákvæði sem kemur í stað 17. gr. núgildandi stjórnarskrár um ráðherrafundi og
að hluta 16. gr. um ríkisráð. Ákvæðið er talsvert breytt frá þessum eldri greinum og
mun ítarlegra. Að upplagi er byggt á tillögum stjórnlaganefndar en orðalagi hnikað
til“
Þá er gert ráð fyrir að ríkisstjórn skuli taka sameiginlegar ákvarðanir í í mikilvægum og
stefnumarkandi málum, þ.e. sem fjölskipað stjórnvald.
Þá segir í skýringum ráðsins:
„[..]í íslenskri stjórnskipan hafa ráðherrafundir (ríkisstjórnarfundir) gegnt litlu
formlegu hlutverki og er það með líkum hætti í Danmörku enda stjórnarskrárnar afar
svipaðar. Ríkisstjórnarfundir hafa að jafnaði meira vægi í öðrum löndum.206 Í
sumum tilvikum taka ríkisstjórnir ákvarðanir þannig að mál eru afgreidd við
ríkisstjórnarborðið, annaðhvort í formlegri atkvæðagreiðslu eða með þeim hætti að
samstaða, oftast túlkuð af forsætisráðherra, næst án atkvæðagreiðslu. Hægt er að
fela ríkisstjórn með stjórnarskrá eða lögum að útkljá tiltekin málefni með þessum
hætti en hún getur einnig ákveðið slíkt sjálf.
Í Svíþjóð og Finnlandi gegna ríkisstjórnarfundir meginhlutverki í formlegri
ákvarðanatöku og hið sama á að mörgu leyti við um Írland. Í Svíþjóð tekur
ríkisstjórn gjarnan um 20.000 ákvarðanir á ári, samanborið við nokkur hundruð
ákvarðanir einstakra ráðherra.207 Ríkisstjórnarfundir gegna einnig töluverðu
formlegu hlutverki í Hollandi, Noregi og Þýskalandi þótt völd einstakra ráðherra og
forsætisráðherra (í Þýskalandi) setji þeim takmörk. Stefnumótun, lagafrumvörp,
alþjóðasamvinna, fjárútlát, stöðuveitingar, alþjóðasamskipti og fleira er meðal þeirra
atriða sem gjarnan koma til kasta ríkisstjórna í þessum löndum.
Nokkuð var rætt í ráðinu að skilgreining á ríkisstjórn sem fjölskipuðu stjórnvaldi
hefði í för með sér kerfisbreytingu frá núverandi stjórnskipan. Almennt var talið að
sú kerfisbreyting hefði góð áhrif á íslenska stjórnsýslu og yfirstjórn og gæti orðið til
þess að auka samábyrgð í ákvarðanatöku.
Tilgangur þessa ákvæðis er að koma til móts við áðurnefndar ábendingar nefnda
sem um málefni ríkisstjórnar og Stjórnarráðs hafa fjallað. Jafnframt er ætlunin að
færa lagalega og pólitíska ábyrgð ríkisstjórnar nær því sem almenningur upplifir og
sýnist út á við. Benda má á að í kjölfar bankahrunsins og í aðdraganda ákvörðunar
um að ákæra ráðherra kom í ljós að talsverður munur er á skynjun almennings á
pólitískri ábyrgð annars vegar og ábyrgð ráðherra að lögum hins vegar. Hefðu
mikilvægar ákvarðanir í aðdraganda hrunsins verið teknar sameiginlega af
ríkisstjórn hefði getað verið meiri samhljómur þar á milli. Slíkur samhljómur er m.a.
undirstaða trausts almennings á stjórnkerfinu og á því að vald og ábyrgð fari með
réttu saman.“
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að í 1. mgr. sé tekið fram að ráðherrar sitji í
ríkisstjórn. Verkstjórnarhlutverk forsætisráðherra sé skilgreint ásamt tilheyrandi ábyrgð.
Hann boði til ríkisstjórnarfunda og stýri þeim. Hann hafi jafnframt yfirumsjón með störfum
ráðherra, þ.e. sjái til þess að stjórnin vinni saman og skili verki sínu sem heild. Síðar segir
aftur á móti í skýringunum að með ákvæðinu sé vísað til til ábyrgðar forsætisráðherra sem
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yfirmanns Stjórnarráðsins á samhæfingu starfa ráðherra og ráðuneyta eins og hún birtist í
gildandi reglum og í nánari útfærslu í nýju frumvarpi um Stjórnarráð Íslands. Af þessum
sökum er í frumvarpi þessu lagt til að forsætisráðherra samhæfi störf ráðherra en hafi ekki
yfirumsjón með þeim eins og gert var ráð fyrir í frumvarpi stjórnlagaráðs. Í skýringum
stjórnlagaráðs segir síðan:
„Umsjónarhlutverki forsætisráðherra er veitt stjórnskipuleg stoð án þess að dregið sé
úr lagalegu sjálfstæði og ábyrgð einstakra ráðherra á ráðuneytum sínum og málum
sem undir þá heyra. Frekari skilgreiningar á hlutverki forsætisráðherra þarf að
útfæra í lögum og reglugerð um Stjórnarráð Íslands.“
Þá segir:
„Í 2. mgr. er tiltekið hvenær halda skuli ríkisstjórnarfundi og um hvað þeir skuli
fjalla. Breyting er gerð þar sem rætt er um ríkisstjórnarfundi í stað ráðherrafunda.
Ríkisstjórn fundar um frumvörp til laga og tillögur til þingsályktana sem ráðherrar
óska að lögð verði fram á Alþingi í nafni stjórnarinnar. Þá fundar hún um önnur
mikilvæg stjórnarmálefni, svo sem stefnumótun, utanríkismál og alþjóðasamskipti,
stærri fjárskuldbindingar og útgjöld, árlega skýrslu til Alþingis, mikilvægar
stöðuveitingar og skipanir í nefndir, ráð og stjórnir. Loks fundar stjórnin til samráðs
um störf og stefnumál. Með því er átt við að ríkisstjórnarfundir verði vettvangur
samræðu og samhæfingar milli ráðherra í starfi sínu og stefnu. Að því leytinu miðar
ákvæðið að því að efla upplýsingamiðlun innan stjórnarinnar og pólitíska
samábyrgð.
Þá skal forsætisráðherra boða til ríkisstjórnarfundar með hæfilegum fyrirvara ef
einhver ráðherra óskar þess, til að ræða tiltekið málefni. Með því er tryggt að
ráðherra geti komið á framfæri upplýsingum, gagnrýni, áhyggjuefnum eða tillögum
sem hann telur að ræða þurfi í ríkisstjórn og eftir atvikum taka ákvörðun um.“
Um 3. mgr. segir í skýringum ráðsins að það sé nýmæli að ríkisstjórn skuli taka
sameiginlega ákvarðanir um mikilvæg eða stefnumarkandi málefni. Afmörkun á því hvað
teljist mikilvægt eða stefnumarkandi geti verið að hluta í lögum og, með heimild í lögum, að
hluta eftir mati forsætisráðherra, eftir atvikum í samráði við aðra ráðherra. Um þetta segir
síðan:
„Þau mál sem ekki falla undir þessa afmörkun eru áfram á forræði og ábyrgð þess
ráðherra sem málefnið heyrir undir. Afmörkunin getur jafnframt breyst í tímans rás
eftir því sem löggjafinn ákveður, reynsla gefur tilefni til og samfélagið þróast. Má
gera því skóna að fjárlög, mikilvægir alþjóðasamningar (sem einnig heyra undir
utanríkismálanefnd
þingsins),
stórar
fjárskuldbindingar,
breytingar
á
þýðingarmiklum reglugerðum, ráðningar í æðstu embætti Stjórnarráðsins og aðrir
lykilmálaflokkar sem hafa áhrif þvert á ráðuneyti gætu orðið meðal þess sem fyrst
yrði skilgreint sem málefni er taka yrði sameiginlega ákvörðun um á
ríkisstjórnarfundi. Að sama skapi má skilgreina nánar í lögum undir hvaða
kringumstæðum forsætisráðherra geti metið sjálfstætt hvort málefni teljist mikilvægt
eða stefnumarkandi.
Rætt er um mikilvæg eða stefnumarkandi málefni þar sem stefnumarkandi málefni
þurfa t.d. ekki alltaf að teljast mikilvæg á grundvelli fjárhæða sem beint er um að
tefla eða á aðra einfalda mælikvarða. Dæmi um þetta er ákvörðun um að leyfa veiði
á nokkrum hrefnum, sem getur verið minni háttar í fjárupphæðum en valdið beinum
og óbeinum áhrifum á sviðum sem heyra undir aðra ráðherra en ráðherra
sjávarútvegsmála, svo sem í ferðaþjónustu eða á sviði utanríkismála. Er ætlunin að
forsætisráðherra sé með lögum falið að meta hvaða málefni teljist stefnumarkandi
þannig að hann geti ákveðið að ríkisstjórn taki um það sameiginlega ákvörðun.
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Skilyrði fyrir sameiginlegri ákvörðun ríkisstjórnar á fundi hennar er að meirihluti
ráðherra sitji fundinn. Ef t.d. tíu ráðherrar sitja í ríkisstjórn þurfa sex að vera á fundi
til að hún sé ályktunarbær um sameiginlegar ákvarðanir.“
Ljóst má vera að meirihluti ráðherra á ríkisstjórnarfundi þarf að greiða atkvæði með
tillögu að ákvörðun til að hún teljist samþykkt.
Í skýringum ráðsins kemur fram að með þessu verði ríkisstjórnin fjölskipað stjórnvald í
þeim málum þar sem það á við. Lagaleg ábyrgð á sameiginlegri ákvörðun sé sameiginlega
hjá þeim ráðherrum sem eiga aðild að ákvörðuninni. Ráðherra geti bókað andstöðu sína við
ákvörðun í fundargerð ríkisstjórnarinnar og firrt sig þannig lagalegri ábyrgð á henni sbr.
ákvæði um ráðherraábyrgð.
Þá segir:
„Hér er ekki gengið jafnlangt og t.d. í Svíþjóð og Finnlandi þar sem ríkisstjórn tekur
alltaf ákvarðanir sem fjölskipað stjórnvald. Markalínan milli vald- og ábyrgðarsviðs
einstakra ráðherra annars vegar og ríkisstjórnar hins vegar er dregin af löggjafanum
og getur færst til með tíð og tíma, þó með hliðsjón af skilyrði um að málefni verða
að vera „mikilvæg eða stefnumarkandi“ til þess að um þau verði tekin sameiginleg
ákvörðun. Er skilyrðinu ætlað að gæta þess að ráðherrar hafi áfram, og að
meginreglu, æðsta vald í málefnum þeirra ráðuneyta sem undir þá heyra þegar um
ræðir þá stjórnsýslu sem sakir eðlis, venju og sjónarmiða um skilvirkni á heima í
tilteknu ráðuneyti en ekki á vettvangi ríkisstjórnar.
Hafa verður í huga að ekki munu öll mál sem tekin verða til umræðu á
ríkisstjórnarfundum falla í þennan flokk. Gert er ráð fyrir að þau mál sem skilgreind
eru sem „mikilvæg eða stefnumarkandi“ verði í minnihluta þeirra fjölda
viðfangsefna sem kunna að vera rædd á ríkisstjórnarfundum.“
Í skýringum ráðsins kemur fram að ákvæðið kalli á breytingar á almennri löggjöf, t.d. um
Stjórnarráð Íslands og um ráðherraábyrgð. Nánari reglur um málsmeðferð og undirbúning
sameiginlegra ákvarðana ríkisstjórnar sem fjölskipaðs stjórnvalds þurfi að setja í lög, og
útfærslu á lagalegri ábyrgð í því tilviki. Eðlilegt sé að löggjafinn setji ríkisstjórninni ramma í
þessu efni.
Í 4. mgr. kemur fram að Stjórnarráð Íslands, þ.e. ráðuneytin, hafi aðsetur í Reykjavík.
Ákvæðið er flutt frá 2. mgr. 13. gr. núgildandi stjórnarskrár og orðalagi lítillega breytt. Með
því er stjórnskipuleg staða höfuðborgarinnar áréttuð.
Um 88. gr.
Um nýtt ákvæði er að ræða. Í skýringum stjórnlagaráðs um það segir eftirfarandi:
„Stjórnlaganefnd leggur ekki til ákvæði um almennt hæfi ráðherra enda ná
stjórnsýslulög til þeirra skv. fræðikenningum og íslenskri framkvæmd. Í finnsku
stjórnarskránni (63. gr.) og þeirri þýsku (66. gr.) er á hinn bóginn að finna ákvæði
um hugsanlega hagsmunaárekstra ráðherra. Þeir tengjast því sem er nefnt almennt
hæfi, þ.e. hvaða kostum stjórnsýsluhafar þurfi að vera búnir til þess að gegna
embætti. Nánar tiltekið er um að ræða almenn neikvæð hæfisskilyrði er lúta að því
hvaða atriði mega ekki vera fyrir hendi ef einstaklingur á að gegna embætti
ráðherra. Skilyrðin fela m.ö.o. gjarnan í sér hvað ráðherra má ekki gera, vera, eiga
eða hafa tengsl við. Slíkar reglur fyrirfinnast allvíða í íslenskum lögum um háttsetta
embættismenn. Því þykir Stjórnlagaráði tilhlýðilegt að reglur séu settar í
stjórnarskrá um almennt, neikvætt hæfi ráðherra sem eru æðstu embættismenn í
stjórnsýslunni. Sama gildir um reglur um hagsmunaskráningu - sem eru
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eðlisskyldar umræddum sjónarmiðum enda lúta þær að auknu gegnsæi um það hvort
ráðherra teljist hæfur til þess að taka ákvarðanir í tilteknum málum.
Að minnsta kosti tvær leiðir eru færar í þessu efni. Önnur er sú að gera eins og í
finnsku stjórnarskránni, hafa almennt en fortakslaust ákvæði um almennt neikvætt
hæfi ráðherra hvað varðar störf eða verkefni sem gætu stefnt hæfi eða
trúverðugleika þeirra í hættu, auk kvaðar um hagsmunaskráningu. Hin leiðin er sú
þýska, þ.e. að kveða á um bann við að gegna nokkru launuðu starfi og bann við setu
í stjórn atvinnufyrirtækis án samþykkis þingsins.
Ákvæði stjórnsýslulaga um sérstakt vanhæfi gilda um ráðherra þegar tekin er
stjórnvaldsákvörðun í tilteknum málum. Líklegt verður einnig að telja að óskráðar
reglur stjórnsýsluréttar um almennt, neikvætt hæfi gildi um ráðherra eins og aðra
embættismenn þó að þeir njóti sérstöðu í þingræðisríki sem málsvarar meirihluta á
Alþingi. Sé ráðherra vanhæfur til að fjalla um mál ber að setja staðgengil, þ.e. annan
ráðherra, í hans stað. Regla um þetta er áréttuð í öðru ákvæði í frumvarpinu þar sem
segir að þá feli forsætisráðherra öðrum ráðherra meðferð málsins.
Stjórnlagaráð leggur til að ráðherrum verði óheimilt að hafa með höndum nokkur
störf í þágu opinberra stofnana eða einkafyrirtækja, sbr. orðalag úr lögum um
umboðsmann Alþingis, hvort sem er launuð eða ólaunuð, né heldur launuð störf
fyrir aðra, t.d. félagasamtök. Ráðherrum verður ekki óheimilt að hafa með höndum
ólaunuð störf fyrir félagasamtök. Ákvæðið takmarkar því ekki rétt ráðherra til þess
að sinna félagsstörfum í almannaþágu sem falla utan þess að teljast einkafyrirtæki
eða opinberar stofnanir. Þá er ekki hugmyndin að takmarka möguleika ráðherra til
að halda t.d. fyrirlestra, skrifa greinar eða gefa út efni á prenti, innan venjulegra og
eðlilegra marka.
Nefnt var í umræðu í ráðinu að ákvæði um launuð og ólaunuð störf ráðherra ættu
hugsanlega að gilda með sama hætti um alþingismenn en sú leið var ekki farin. Þá
var spurt hvort gengið væri of langt, t.d. gæti ráðherrum verið bannað að sitja í
stjórn sjálfstæðra stofnana með sérstakan fjárhag, t.a.m. Sinfóníuhljómsveitarinnar.
Talið var óheppilegt að ráðherra sæti í stjórn slíkra stofnana, enda gæti það raskað
hlutleysi hans, gagnvart eigin ráðuneyti og gagnvart ákvörðunum í ríkisstjórn.
Banni við öðrum launuðum störfum ráðherra og ólaunuðum störfum í þágu
einkafyrirtækja og opinberra stofnana lýkur þegar látið er af ráðherraembætti.
Eðlilegt er þó að skýra ákvæðið með hliðsjón af sjónarmiðum úr stjórnlagafræði og
stjórnmálafræði erlendis um að ekki stæðist að ráðherra gerði samning um slíkt starf
meðan hann sæti í embætti, þó að starfssamningur eða verksamningur tæki ekki
gildi fyrr en að loknum ráðherradómi. Slíkir samningar og jafnvel áform fælu í sér
misnotkun á aðstöðu og brot á stjórnarskrá, a.m.k. ef líta mætti svo á að samningur
væri gerður vegna stöðu ráðherra.“
Um 89. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs um ákvæðið segir eftirfarandi um ákvæðið:
„Í ákvæðinu er kveðið á um tengsl ráðherra og Alþingis. Það kemur í stað 51. gr.
núgildandi stjórnarskrár en er ítarlegra og byggist að mestu á dæmi A í tillögu
stjórnlaganefndar. Ákvæðið felur í sér þá breytingu á gildandi fyrirkomulagi að
ráðherrar sitji ekki á Alþingi. Markmið með breytingunni er að fá skýrari aðskilnað
milli löggjafar- og framkvæmdarvalds, styrkja sjálfstæða ásýnd þingsins og
mögulega stuðla að auknu frumkvæði þingmanna að lagasetningu, líkt og segir í
Skýrslu stjórnlaganefndar.210
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Í 1. mgr. segir að ráðherrar mæli fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn, svari
fyrirspurnum og taki þátt í umræðum á Alþingi eftir því sem þeir eru til kvaddir, en
gæta verði þeir þingskapa. Ætlunin er að tryggja þinginu aukið sjálfstæði í
lagasetningarferlinu gagnvart framkvæmdarvaldinu. Frumvörp sem ráðherra hyggst
leggja fram verða að vera borin upp í ríkisstjórn á ríkisstjórnarfundum og samþykkt
þar, sbr. 87. gr. Ráðherra hefur ekki lengur sjálfstæðan rétt til að leggja fram
frumvörp til laga og tillögur að ályktunum, sem er breyting frá gildandi rétti þótt
heimildin sé lítið nýtt í framkvæmd.
Orðalagið „eftir því sem þeir eru til kvaddir“ á við um alla þá liði sem á undan
standa og er ætlað að hnykkja á því að Alþingi hefur visst sjálfdæmi í því hvaða
atbeina ráðherra óskar við að mæla fyrir frumvörpum, hvernig máls- og
tillögurétturinn skal útfærður o.s.frv. Um þetta setur þingið nánari reglur í
þingsköpum. Það getur einnig falið forseta þingsins eða forsætisnefnd að meta hvort
og hvenær óskað skuli þátttöku ráðherra eða látið þingmönnum eftir að óska slíks,
eftir atvikum og að eigin vali. Þó ber að halda því til haga að ráðherrar hafa
sjálfstæðan rétt til að gera grein fyrir málefnum sem undir þá heyra með skýrslu til
Alþingis, sbr. 94. gr. um skýrslu ríkisstjórnar til þingsins, og þeir bera upplýsingaog sannleiksskyldu gagnvart Alþingi, sbr. 93. gr. sem er mikilvægur þáttur í
eftirlitsvaldi þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu.
Í 2. mgr. er nýmæli, að tillögu stjórnlaganefndar, um að ráðherrar hafi ekki
atkvæðisrétt á Alþingi. Þetta er m.a. að norskri, sænskri og hollenskri fyrirmynd.
Það þýðir m.a. að ráðherrar eiga ekki lengur fastan seturétt á þingflokksfundum.
Þetta eykur aðskilnað löggjafar- og framkvæmdarvalds. Slíkt samrýmist
hugmyndum um að löggjafarþingið eigi að hafa gagnrýnið eftirlitshlutverk gagnvart
framkvæmdarvaldinu og þá ekki síst störfum ráðherra. Einnig má benda á að á litlu
þjóðþingi þar sem sitja 63 þingmenn og e.t.v. 33-36 manna stjórnarmeirihluti sé
ankannalegt að allt að tíu atkvæði séu í höndum handhafa framkvæmdarvaldsins. Er
talin hætta á að virkt aðhald þingsins með ríkisstjórninni yrði í skötulíki að óbreyttu.
Í 3. mgr. er áréttað að sé alþingismaður skipaður ráðherra víki hann úr þingsæti á
meðan hann gegnir embætti, og tekur þá varamaður sæti hans. Varamaðurinn tekur
við atkvæðisrétti þingmannsins og öðrum réttindum meðan hann gegnir
ráðherraembætti. Verði ráðherranum veitt lausn úr embætti tekur hann aftur við
þingmennsku með atkvæðisrétti og öðrum réttindum, en varamaðurinn víkur af
þingi. Þetta getur gerst ef ráðherrann óskar sjálfur lausnar, ef forsætisráðherra veitir
honum lausn að eigin frumkvæði eða ef Alþingi samþykkir vantraust á hann.
Rætt var hvort þingmenn sem hyggjast taka skipun sem ráðherra skyldu segja af sér
þingmennsku. Þá ættu þeir ekki afturkvæmt á þing fyrr en hugsanlega að liðnum
næstu kosningum. Sú tilhögun naut mikils fylgis í Stjórnlagaráði og þótti skapa
hvata til að ráðherrar yrðu fremur skipaðir utan þings, auk þess sem endurnýjun í
stjórnmálum yrði meiri og ákvörðun um að taka ráðherraembætti afdrifaríkari og þar
með væntanlega ábyrgari. Á endanum var þó ákveðið að fara þá vægari leið sem hér
er kveðið á um enda væru hugsanlegar afleiðingar hinnar róttækari leiðar að hluta
óljósar. Hafa verður í huga að ákvæðið útilokar ekki að ríkisstjórn sé alfarið skipuð
utanþingsmönnum. Almennt hugnaðist ráðinu það vel að ríkisstjórn yrði í auknum
mæli skipuð fagráðherrum. Þá útilokar ákvæðið ekki að þingið sjálft setji þær reglur
að þingmönnum sé bannað að gegna embætti ráðherra með lögum.
Sú gagnrýni hefur heyrst að það fyrirkomulag að varamenn komi inn á þing í stað
ráðherra valdi því að raddir stjórnarmeirihluta verði fleiri í opinberri umræðu. Það
má e.t.v. til sanns vegar færa en árétta verður að þessi breyting raskar ekki
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valdahlutföllum milli stjórnar og stjórnarandstöðu á þingi. Ráðherrar koma aðeins á
þingið til að mæla fyrir frumvörpum og taka þátt í umræðum að ósk þingsins og eru
þar ekki virkir þátttakendur í daglegu starfi eða umræðu. Þá sitja ráðherrar
óhjákvæmilega í umboði og með trausti stjórnarmeirihlutans samkvæmt
þingræðisreglunni og munu í langflestum tilvikum tala máli hans, hvort sem þeir eru
valdir utan þings eða innan.
Í Stjórnlagaráði var rætt í þaula hvort afnema ætti heimild ráðherra til að leggja fram
frumvörp til laga og taka þátt í umræðum í þinginu. Þingmenn einir ættu að hafa
slíkar heimildir. Vísast til athugasemda við 56. gr. um flutning þingmála um þetta
efni. Sjónarmið þessu tengt var að ráðherrar ættu ekki endilega að koma úr röðum
stjórnmálamanna. Að lokum var fallist á, eftir umsögn og álit ýmissa sérfræðinga,
að það væri meðal grunnskyldna ríkisstjórnar að undirbúa frumvörp til laga og
afnám frumkvæðisréttar ráðherra gerði ríkisstjórninni erfitt fyrir að sinna því
verkefni. Á það var bent að gildandi fyrirkomulag, að frumvörp væru að mestu
samin í Stjórnarráðinu, væri almennt tilhögunin innan þingræðisríkja og ekki væru
fram komin nógu sterk rök fyrir því að lagasetning yrði betri með slíkri
grundvallarbreytingu. Að öllum sjónarmiðum virtum féll ráðið frá því að afnema
frumkvæðisrétt ráðherra. Þó var lögð áhersla á að þingið gæti ákveðið sjálft hvort
stjórnarliði, ekki endilega ráðherra, mælti fyrir stjórnarfrumvörpum. Þá er gert ráð
fyrir að þingnefndir hafi aukið hlutverk við athugun og meðferð stjórnarfrumvarpa
áður en þau koma til umræðu í þinginu.
Með því að ráðherrar víki úr þingsæti meðan þeir gegna embætti sínu styrkist bæði
ríkisstjórnin og þingið. Ráðherrar hafa þá m.a. frjálsari hendur og meiri tíma til að
sinna verkefnum framkvæmdarvaldsins.
Stjórnlagaráð telur hér vera mikilvæga og raunar nauðsynlega leið til að styrkja
þingið, efla sjálfstæði þess og eftirlitshlutverk, og til að skilja að löggjafar- og
framkvæmdarvald.“
Um 90. gr.
Breytt ákvæði. Um það segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Þessi grein kemur í stað 15. gr. núgildandi stjórnarskrár þar sem sagt er að forseti
Íslands skipi ráðherra og veiti þeim lausn, ákveði tölu þeirra og skipti störfum með
þeim. Í dag gilda að auki óskráðar efnisreglur um myndun ríkisstjórnar. Tillögur
stjórnlaganefndar gerðu ráð fyrir að til viðbótar yrði þingræðisregla áréttuð í
stjórnarmyndun þannig að forseta væri heimilt eða skylt að ganga úr skugga um að
ný ríkisstjórn nyti stuðnings eða a.m.k. hlutleysis meirihluta Alþingis. Greinin sem
hér um ræðir er mun ítarlegri og nákvæmari um það hvernig ríkisstjórn skuli
mynduð og er þar m.a. farið að erlendum fyrirmyndum, einkum úr finnsku, þýsku
og sænsku stjórnarskránum.
Í þingræðisríki situr ríkisstjórn í skjóli þingsins og er mynduð í umboði þess.
Þingræðið er t.d. skilgreint svo:
Lögfræðilega felst það í þingræðinu að Alþingi ræður því hverjir sitja í ríkisstjórn.
Þannig er þjóðhöfðingjanum óheimilt að skipa menn sem ekki njóta stuðnings
Alþingis í ráðherraembætti ogþeim, sem sitja í ráðherraembættum, er skylt að víkja
votti þingið þeim vantraust. Það felst því í þingræðisreglunni að ráðherrar sitja í
raun í skjóli þingsins.
Á Íslandi hefur þingræðið ekki verið orðað berum orðum í stjórnarskrá. 1. gr.
lýðveldisstjórnarskrárinnar
er: Ísland
er
lýðveldi
með
þingbundinni
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stjórn. Fræðimenn telja flestir að þingræðisregluna megi leiða af orðalaginu
„þingbundinni stjórn“ Aðrir hafa bent á að þingræðisreglan hvíli á hundrað ára
stjórnskipunarhefð og framkvæmd fremur en beinum ákvæðum í stjórnarskrá, en um
þetta vísast frekar í almennar athugasemdir með I. kafla þessa frumvarps og með 1.
gr. Ýmsir telja að forseti hafi heimild til að skipa utanþingsstjórnir, en hvergi kemur
skýrt fram í stjórnarskrá að þær þurfi að víkja ef Alþingi samþykkir vantraust á þær.
Inntak þingræðis felst í að þingið geti lýst vantrausti á ríkisstjórn og að stjórninni sé
þá skylt að víkja. Í núgildandi stjórnarskrá er ekkert slíkt ákvæði sem má segja að
leiði til ákveðinnar stjórnskipulegrar óvissu.
Í Danmörku, Noregi og á Íslandi hefur stjórnarmyndun farið fram með formlegum
atbeina þjóðhöfðingja, í Danmörku og Noregi þó á ábyrgð forsætisráðherra enda
þykir ekki lengur tilhlýðilegt að arfbornum konungi eða drottningu sé persónulega
falið
slíkt
grundvallarvald.
Þessi
leið
byggist
á
sjónarmiðum
um neikvæða þingræðishefð. Stjórnmálaleiðtogum er falið stjórnarmyndunarumboð,
hverjum á fætur öðrum uns tekst að mynda stjórn en þjóðhöfðingja ber að fá vissu
fyrir því að meirihluti þingmanna styðji eða a.m.k. þoli ríkisstjórn. Sem áður sagði
er óljóst af texta núgildandi stjórnarskrár hvaða skilyrði ný stjórn þarf að uppfylla
um stuðning þingsins. Í reynd verður stjórn a.m.k. að geta komið fjárlögum í
gegnum þingið, að öðrum kosti er hún óstarfhæf til lengdar.
Danmörk, Noregur og Ísland eru fremur í hópi undantekninga með sitt
fyrirkomulag. Önnur leið í þingræðisríkjum er að þingið kjósi beinlínis æðsta
handhafa framkvæmdarvaldsins, þ.e. forsætisráðherra, og hann skipi síðan ráðherra.
Slíkt fyrirkomulag er í Svíþjóð, Þýskalandi og Finnlandi, þó með blæbrigðamun.213
Fyrirkomulagið byggist á sjónarmiðum um jákvæða þingræðishefð þar sem krafa er
um að ríkisstjórnin þurfi að afla sér formlegrar traustsyfirlýsingar frá þingi, oftast
með kosningu. Mismunandi er hver stýrir stjórnarmyndunarferlinu innan þings. Það
er stundum þingforseti, stundum þjóðkjörinn þjóðhöfðingi og stundum þingkjörinn
þjóðhöfðingi eins og í Þýskalandi.
Kostirnir við að þingið kjósi forsætisráðherrann með formlegum hætti og í
afmörkuðu ferli eru nokkrir:
Í fyrsta lagi er þingræðisreglan formgerð með virkum og skýrum hætti. Tryggt er og
lýðum ljóst með opinni kosningu að forsætisráðherra og ríkisstjórn hans nýtur
meirihlutastuðnings í þinginu, eða að öðrum kosti að forsætisráðherra sé sá sem
þingið vill helst í það embætti.
Í öðru lagi er þá gætt eðlilegs samræmis við reglu um jákvætt eða uppbyggilegt
vantraust á forsætisráðherra og ríkisstjórn, eins og lagt er til í grein um vantraust.
Vilji meirihluti Alþingis fá nýjan forsætisráðherra er lögð fram vantrauststillaga þar
sem nýr forsætisráðherra er tilnefndur. Um þessa tillögu er kosið og ef hún er
samþykkt með atkvæðum meirihluta alþingismanna er nýr forsætisráðherra þar með
rétt kjörinn. Væri ósamræmi í því ef fyrsta ríkisstjórn kjörtímabils væri mynduð
með öðrum hætti og ógegnsærri en þær sem síðar kynnu að koma.
Í þriðja lagi er með þessu fyrirkomulagi fremur unnt að krefja stjórnmálaleiðtoga
um afstöðu til stjórnarmyndunar fyrir kosningar en ef forseti kemur að
stjórnarmyndun með þeim hætti sem verið hefur á Íslandi. Leiðtogar munu ekki geta
skotið sér á bak við það að veiting umboðs til stjórnarmyndunar sé í höndum
forseta, heldur munu flokkar þeirra þurfa að greiða atkvæði opinberlega með þeim
tillögum sem gerðar verða og eiga aðild að þeim. Líkindi standa til þess að þróun
hérlendis verði á sama veg og tíðkast hefur í skandinavísku ríkjunum þar sem
kjósendur og fjölmiðlar fyrir þeirra hönd hafa leitað eftir svörum og fengið svör við
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því frá flokksforystufólki um hvern flokkar styðji sem forsætisráðherra þannig að
kjósendur hafa getað kosið með hliðsjón af þeim svörum. Neiti forystufólk flokka
að svara eða ef það gengur á bak orða sinna mun það hafa afleiðingar fyrir fylgi
flokkanna, fyrr eða síðar. Niðurstöður um ríkisstjórnarmynstur liggja í þessum
löndum gjarnan fyrir þegar á kosninganótt.
Í fjórða lagi er fyrirkomulagið og „leikreglurnar“ skýrar og þekktar fyrir fram. Farið
verður í gegnum tiltekin skref með tilteknum viðlagaákvæðum. Sú þekking mótar
hegðun leikaranna frá upphafi og gefur þeim rétta hvata til að komast að niðurstöðu.
Séu leikreglurnar sveigjanlegar og matskenndar þurfa leikararnir að endurmeta
stöðu og horfur eftir hvert skref og það tefur ferlið, veldur ruglingi og eykur hættu á
niðurstöðu sem er ekki sú besta eða réttasta sem möguleg var.
Rætt var ítarlega í Stjórnlagaráði hvort réttara væri að forseti Íslands eða forseti
Alþingis skipaði forsætisráðherra. Á annan veginn var nefnt að eðlilegt væri að
þingið sæi um stjórnarmyndun í sínum ranni og að forsætisráðherra sæti með
skýrum hætti í umboði þess. Ekki skipti máli hvort endanlegur þingforseti hefði
verið kjörinn þegar stjórnarmyndun hefst þar sem starfsaldursforseti er sitjandi frá
upphafi þings og hlutverk þingforseta í ferlinu sé fyrst og fremst að leggja formlega
fram tillögur samkvæmt niðurstöðum viðræðna og lýsa kjöri forsætisráðherra fyrir
hönd þingsins og setja hann í embætti.
Á hinn bóginn var talið að ekki væru ástæður til að taka stjórnarmyndunarhlutverk
af forseta Íslands og að óvissa væri um þingforseta í upphafi þings, sérstaklega þar
sem hann skal kosinn með 2/3 atkvæða og sú kosning gæti blandast saman við
stjórnarmyndunarferlið. Sú leið naut enn fremur stuðnings meginþorra ráðsfulltrúa.
Hefur forseti Íslands því það hlutverk að leggja fram tillögur um forsætisráðherra og
að skipa hann í embætti eftir að hann hefur verið rétt kjörinn á Alþingi. Er þá einnig
litið til þess að embætti forseta Íslands hefur sinnt þessu meginhlutverki vel að mati
fræðimanna á sviði lögfræði, stjórnmálafræði og sagnfræði.
Þessi grein á við þegar kjósa þarf nýjan forsætisráðherra í stað annars sem hefur
fallið frá, er ófær um að gegna embættinu eða hefur beðist lausnar. Forseti Íslands
veitir forsætisráðherra lausn í kjölfar alþingiskosninga og fer þá fram ný
stjórnarmyndun. Ef sitjandi ríkisstjórn heldur meirihluta sínum og hyggst sitja áfram
verður sú stjórnarmyndun einföld og fljótleg, en þarf að fara fram engu að síður til
að endurnýja umboð stjórnarinnar frá þinginu með skýrum og formlegum hætti.
Í 1. mgr. er tekið fram að Alþingi kjósi forsætisráðherra sem er árétting á
meginreglu þingræðisins og samantekt á því sem á eftir kemur. Þá er með þessu
áréttað að þótt forseti Íslands skipi forsætisráðherra formlega í embætti og veiti
honum lausn geti forseti ekki veitt forsætisráðherra lausn að eigin frumkvæði,
heldur sitji forsætisráðherra í umboði Alþingis.
Í 2. mgr. er undirbúningi kosningarinnar lýst. Þingflokkar og þingmenn leita sín á
milli samkomulags um skipan nýrrar ríkisstjórnar og helstu drætti í
málefnasamningi hennar er hafi meirihluta þings á bak við sig eða a.m.k. ekki á
móti sér. Í kjölfar viðræðna við þingmenn og talsmenn þingflokka, sem geta eftir
atvikum farið fram á Bessastöðum, í Alþingishúsinu eða annars staðar, er forseta
Íslands falið að leggja fram á Alþingi tillögu um forsætisráðherra. Atkvæði eru
greidd um tillöguna undir stjórn starfandi forseta Alþingis, hvort sem hann hefur þá
verið formlega kjörinn eða er starfsaldursforseti. Verði tillagan samþykkt með
atkvæðum meirihluta alþingismanna (þ.e. 32 þingmanna hið minnsta) er
forsætisráðherra rétt kjörinn og skipar forseti Íslands hann þá í embætti. Nánar þarf
að kveða á um aðdraganda kosningarinnar og tilhögun hennar í þingskapalögum.
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Fari stjórnarmyndun fram í kjölfar alþingiskosninga og sitjandi ríkisstjórn heldur
meirihluta sínum og hyggst sitja áfram myndi forseti Íslands strax gera tillögu um
sama forsætisráðherra eða annan sem meirihlutinn tilnefnir í hans stað. Meirihlutinn
styddi þá tillögu og þar með sæti ríkisstjórnin áfram. Slíku ferli væri unnt að ljúka á
stuttum tíma, jafnvel innan dags. Náist ekki fram meirihlutastuðningur við tillöguna
í fyrstu atrennu er ferlið endurtekið með sama hætti, með viðræðum og nýrri tillögu
sem forseti Íslands leggur fram og kosið er um.
Náist enn ekki meirihlutastuðningur er kosið að nýju en í þetta sinn gerir forseti
Íslands ekki tillögu heldur eru allir í kjöri sem fram eru boðnir. Geta þingmenn,
þingflokkar og forseti Íslands tilnefnt frambjóðendur. Sá er flest atkvæði hlýtur í
kosningunni er rétt kjörinn forsætisráðherra. Hafi hann ekki meirihluta á bak við sig
er stjórnin minnihlutastjórn. Hana er unnt að fella með vantrausti, en það verður að
vera jákvætt þannig að nýr forsætisráðherra sé tilnefndur um leið. Sá hefði þar með
meirihluta á bak við sig, þ.e. þann meirihluta alþingismanna (a.m.k. 32 þingmenn)
sem samþykkti vantraustið.
Frambjóðendur til forsætisráðherra, sem tilnefndir eru af þingmönnum, þingflokkum
eða forseta Íslands, geta hvort heldur er verið þingmenn eða utan þings.
Fyrirséð er að minnihlutastjórn kynni að eiga í erfiðleikum með að verja einstaka
ráðherra vantrausti og þarf forsætisráðherra hennar væntanlega að gera einhvers
konar samkomulag við þingflokka um skipan ríkisstjórnarinnar í því tilviki. Ef í
óefni stefnir hefur þingið alltaf þann möguleika að samþykkja vantraust á
forsætisráðherra, eða álykta um þingrof og knýja fram nýjar kosningar.
Rætt var í Stjórnlagaráði hvort forseti Íslands ætti að hafa heimild til að skipa
forsætisráðherra utan þings í stað áðurnefndrar þriðju umferðar sem getur endað
með minnihlutastjórn. Ókosturinn við þá aðferð er að alls óvíst er hvort sá sem
forsetinn velur og skipar nýtur nokkurs stuðnings í þinginu. Með því að kjósa í
þriðju umferð milli allra þeirra sem fram eru boðnir, þ.á m. hugsanlegs
frambjóðanda sem tilnefndur yrði af forseta Íslands, er a.m.k. ljóst að
forsætisráðherra verður sá sem mests stuðnings nýtur, þótt ekki sé það
meirihlutastuðningur.
Eðli kosningarinnar í þriðju umferð, sem einfaldrar meirihlutakosningar, er þannig
að vænta má þess að ekki verði margir frambjóðendur. Reynt verður að ná
samkomulagi fyrir kosninguna um sem fæsta frambjóðendur til að sem fæst atkvæði
falli dauð niður.
Það ferli sem lýst er í 2. mgr. ákvæðisins hlýtur að enda með réttkjörnum
forsætisráðherra, en óvíst er hvað það tekur mikinn tíma. Forseta Íslands er í
sjálfsvald sett hversu langan tíma hann tekur sér í viðræður áður en hann leggur
fram tillögur sínar. En eftir fyrstu tvær atkvæðagreiðslurnar ætti að áskilja tiltekinn
frest í þingskapalögum, t.d. eina viku, uns þriðja atkvæðagreiðslan fer fram.
Ekki þótti ástæða til að skilgreina tímasetningar hvers skrefs nákvæmlega í
stjórnarskrá en í 3. mgr. er heildarferlinu settur tímarammi. Frá þeim degi er
forsætisráðherra baðst lausnar eða var veitt lausn í kjölfar alþingiskosninga má ekki
líða lengri tími en tíu vikur án þess að nýr forsætisráðherra hafi verið rétt kjörinn.
Líði tíu vikur er forseta Íslands skylt að rjúfa þing og boða til nýrra kosninga, sbr.
grein um þingrof. Það er hins vegar ekki ætlunin að gripið verði til þessa
viðlagaákvæðis nema í ófyrirséðum undantekningartilvikum, heldur verði þá fremur
kosinn forsætisráðherra án stuðnings meirihluta, samanber það sem áður sagði. Má
minna á að þinginu væri í sjálfsvald sett að álykta um þingrof ef það treystir sér ekki
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til að starfa með þeim forsætisráðherra er þó naut mests fylgis frambjóðenda í
embættið.“
Til viðbótar við tillögu stjórnlagaráðs er lagt til að skýrt verði tekið fram í 3. mgr. að
ferlið við val á forsætisráðherra fari ekki eingöngu af stað í kjölfar þingkosninga heldur
einnig þegar forsætisráðherra er veitt lausn enda virðist það hafa verið hugsun
stjórnlagaráðs. Þá er ákvæðinu breytt á þann veg að skýrlegar verði tekið fram að það sé
forseti sem skuli rjúfa Alþingi í samræmi við 73. gr. frumvarpsins dragist að kjósa nýjan
forsætisráðherra.
Um 4. mgr. segir eftirfarandi í skýringum stjórnlagaráðs:
„Í 4. mgr. er kveðið á um að forsætisráðherra ákveði skipan ráðuneyta og tölu
ráðherra og skipti störfum með þeim, en að ráðherrar skuli ekki vera fleiri en tíu.
Þetta verður væntanlega fyrsta formlega verk hans eftir að hann hefur verið kosinn
af Alþingi og skipaður í embættið af forseta Íslands. Má ætla að skipan ráðuneyta,
tala ráðherra og verkaskipting sé hluti af umsömdum stjórnarsáttmála ef um er að
ræða samsteypustjórn.
Skipan ráðuneyta er nú ákveðin í lögum um Stjórnarráð Íslands og íforsetaúrskurði).
Gert er ráð fyrir auknum sveigjanleika í þessu efni við myndun ríkisstjórnar og að
forsætisráðherra geti ákveðið skipan ráðuneyta og verkaskiptingu þeirra á milli eftir
því sem best er talið henta, sem yfirmaður framkvæmdarvaldsins. Er reiknað með
því að hófs verði gætt í breytingum milli ríkisstjórna þannig að stjórnsýsla raskist
ekki að ráði. Tillaga í þessa átt er í samræmi við álit nefndar um endurskoðun laga
um Stjórnarráð Íslands, sem telur m.a. í skýrslu sinni að fella eigi brott ákvæði laga
um Stjórnarráðið þar sem heiti ráðuneyta eru tilgreind, enda skapist með því
svigrúm fyrir ríkisstjórn hverju sinni, einkum við stjórnarmyndun, að ákveða fjölda
ráðuneyta og heiti þeirra. Þetta er m.a. að norskri, danskri og sænskri fyrirmynd, og
algengt er þar að gerðar séu breytingar á ráðuneytum við ríkisstjórnarskipti og
verkefni færð milli ráðuneyta. Sama gildir um Bretland, Írland, Þýskaland,
Frakkland og fleiri lönd sunnar í Evrópu.
Stjórnlagaráð var sammála um að takmarka fjölda ráðherra við töluna tíu.
Forsætisráðherra eru með þessu settar nokkrar skorður í ákvörðun um fjölda
ráðherra og skipan ráðuneyta. Meðal annars er horft til kostnaðar og þess að draga
úr hvata til að fjölga ráðherrum í pólitískri málamiðlun við stjórnarmyndun. Er
ætlunin að sporna við því að litið sé á ráðherraembætti sem nokkurs konar umbun
eða framabraut fyrir alþingismenn og hvetja heldur til þess að ríkisstjórnin sé af
viðráðanlegri stærð og að ráðherrar fari með veigamikil verkefni hver um sig. Ber
að hafa í huga í þessu samhengi að lagt er til að ráðherrar víki af þingi og að
ráðherraembætti sé sinnt í fullu starfi. Með þessu er einnig sett hámark á fjölda
atkvæða í ríkisstjórn þegar hún tekur ákvörðun sem fjölskipað stjórnvald.
Þótt ráðherrar séu ekki fleiri en tíu geta ráðuneyti verið fleiri og að sama skapi má
hugsa sér að skipaðir séu ráðherrar án ráðuneyta en með tiltekin stjórnsýsluverkefni
á sinni könnu. Er ekki ætlunin að útiloka slíkt.“
Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að skipaðir séu fleiri en einn ráðherra til að fara með
málefni sem heyrir undir eitt og sama ráðuneytið.
Þá segir um 5. mgr.:
„Í 5. mgr. er forseta Íslands falið að skipa forsætisráðherra formlega í embætti að
aflokinni kosningu hans á Alþingi. Forseti veitir sitjandi forsætisráðherra jafnframt
lausn þegar nýr forsætisráðherra hefur verið kosinn. Alla jafna situr forsætisráðherra
áfram í embætti og stýrir starfsstjórn þótt hann hafi beðist lausnar eða þótt
kjörtímabil sé úti, meðan nýr forsætisráðherra hefur ekki tekið við. Forseti getur
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ekki veitt forsætisráðherra lausn að eigin frumkvæði. Samþykki Alþingi vantraust á
forsætisráðherra er nýr forsætisráðherra jafnframt kjörinn um leið og skipar forseti
hann í embætti.
Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn. Forsætisráðherra getur
veitt ráðherra lausn að eigin frumkvæði, enda sitja aðrir ráðherrar í umboði
forsætisráðherra og þings. Jafnframt ber honum að veita ráðherra lausn sem Alþingi
samþykkir vantraust á og skipa þá nýjan í hans stað. Loks veitir hann ráðherra lausn
sem þess óskar og skipar þá eftir atvikum nýjan í hans stað.“
Í tillögum stjórnlagaráðs var gert ráð fyrir að nýr forsætisráðherra myndi skipa aðra
ráðherra án þess að tilgreina sérstök tímamörk. Ætla verður að hugsunin væri sú að það yrði
gert svo fljótt sem auðið væri. Skýrara þykir að kveða á um að forsætisráðherra skuli
samhliða eigin skipan skipa aðra ráðherra í embætti. A f því leiðir að gera verður ráð fyrir
ákveðnu svigrúmi fyrir forsteta til að ganga frá skipun forsætisráðherra eftir að hann hefur
verið kjörinn á Alþingi á meðan verið er að ganga frá ráðherralistanum. Þá segir í skýringum
stjórnlagaráðs:
„Í 6. mgr. er loks tekið fram að ráðherra undirriti eiðstaf að stjórnarskránni er hann
tekur við embætti, líkt og þingmenn og forseti. Hafa ber í huga að ráðherra þarf ekki
að vera þingmaður.“
Eðlilegt er í þessu samhengi að hafa hliðsjón af eiðstaf þeim sem forseta ber að undirrita
sbr. 80. gr.
Þá segir í skýringum ráðsins:
„Leggja ber áherslu á að með því fyrirkomulagi stjórnarmyndunar sem hér hefur
verið lýst er pólitísk ábyrgð skýr og milliliðalaus. Þingið ber ábyrgð á
forsætisráðherranum, eins og vera ber í þingræðisfyrirkomulagi og forsætisráðherra
ber ábyrgð á öðrum ráðherrum. Standi ráðherra ekki í stykkinu er það
forsætisráðherrans að veita honum lausn og skipa annan í hans stað. Geri
forsætisráðherra það ekki getur þingið samþykkt vantraust á ráðherrann og ber
forsætisráðherra þá að veita honum lausn. Einnig getur þingið vitaskuld samþykkt
vantraust á forsætisráðherrann og þar með alla ríkisstjórn hans, en þá þarf að
tilnefna eftirmann hans í leiðinni.“
Um 91. gr.
Ákvæðið er nýtt en um það segir eftirfarandi í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ekkert ákvæði er að finna í núgildandi stjórnarskrá um vantraust á sitjandi
ríkisstjórn eða ráðherra. Minnst er á meðferð vantrauststillagna í 44. gr. og 75. gr.
gildandi þingskapalaga en aðeins lauslega. Er þó réttur þings til að geta sett af
ráðherra eða ríkisstjórn kjarni þingræðisins.
Stjórnlaganefnd gerði tillögur um greinar um vantraust og er hér byggt á þeim að
því viðbættu að vantraust á forsætisráðherra og þar með ríkisstjórn skal vera jákvætt
eða uppbyggilegt, m.a. að þýskri fyrirmynd. Fjallað er um vantraust sem tæki
þingsins til að láta ráðherra sæta pólitískri ábyrgð í skýrslunni Eftirlit Alþingis með
framkvæmdarvaldinu, bls. 37 og áfram.
Talið er að það fyrirkomulag sem felst í ákvæðinu skýri pólitíska ábyrgð ráðherra,
sérstaklega í tengslum við grein um stjórnarmyndun. Þá er dregið úr hættu á
óábyrgum tillögum um vantraust en um leið áréttað að meirihluti þings hefur
markaða leið til að skipta um ríkisstjórn ef og þegar hann óskar þess. Þá hefur
jákvæða vantraustið þann kost að ekki þarf að sitja starfsstjórn milli þess að
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samþykkt er vantraust og þar til nýr forsætisráðherra hefur verið skipaður, hvort
tveggja gerist með skömmu millibili.
Ákvæði um vantraust er að finna í öllum helstu þingræðisstjórnarskrám, þ.á m.
stjórnarskrám Norðurlanda. Í þýsku, spænsku og ungversku stjórnarskránum eru
ákvæði um jákvætt vantraust. Í því felst að tillaga um vantraust á ríkisstjórn verði að
fela í sér kjör nýs forsætisráðherra í stað þess sem vantraust beinist að. Í þýsku
stjórnarskránni er fjallað um vantraust í 67. gr. þar sem sagt er að þingið geti aðeins
lýst vantrausti sínu á kanslarann með því að kjósa eftirmann hans með atkvæðum
meirihluta þingmanna og með því að óska þess við forsetann að hann veiti
kanslaranum lausn. Forsetanum ber að verða við óskinni og skipa þann sem kosinn
var í embætti kanslara.
Kostir þessa fyrirkomulags eru að tillögur um vantraust verða ábyrgari en ella og að
ný stjórn liggi fyrir áður en vantraustið er lagt fram. Það þýðir að fyrri stjórn þarf
ekki að sitja sem starfsstjórn meðan ný stjórn er mynduð. Ný ríkisstjórn tekur strax
við enda hefur nýr forsætisráðherra stuðning þess meirihluta sem samþykkti
vantraustið. Forseti Íslands veitir fyrri forsætisráðherra lausn úr embætti og skipar
hinn nýkjörna forsætisráðherra í hans stað. Sá ákveður skipan ráðuneyta og tölu
ráðherra og skiptir störfum með þeim eftir því sem lýst er í grein um
stjórnarmyndun í kafla þessum, að breyttu breytanda.
Með þessu fyrirkomulagi þarf ekki ákvæði um starfsstjórn vegna vantrausts. Slíkt
ákvæði þarf hins vegar í þeim tilvikum að forsætisráðherra sé veitt lausn og vegna
þingrofs, þ.e. að stjórn sitji áfram uns ný tekur við eftir kosningar. Nánar er fjallað
um starfsstjórnir í athugasemdum við grein um þær.
Í 1. mgr. er staðfest að leggja megi fram á Alþingi tillögu um vantraust á ráðherra og
áskilið að í tillögu um vantraust á forsætisráðherra skuli felast tillaga um eftirmann
hans.
Tillögur um vantraust á ráðherra eru ræddar og afgreiddar við eina umræðu á
Alþingi skv. grein um meðferð þingsályktunartillagna og annarra þingmála í kafla
um Alþingi. Slík tillaga telst því aðeins samþykkt að meirihluti alþingismanna, þ.e.
eigi færri en 32 þingmenn, greiði henni atkvæði. Áskilnaður um meirihluta
alþingismanna er gerður til þess að ekki sé unnt að samþykkja vantraust með
minnihluta atkvæða, ef hluti þingmanna er fjarverandi eða tekur ekki þátt í
atkvæðagreiðslu. Nánar má kveða á um meðferð vantrauststillögu í þingsköpum.
Nýr forsætisráðherra sem tilnefndur er í vantrauststillögu getur verið innan þings
eða utan.
Í 2. mgr. er því lýst að ráðherra skuli veitt lausn úr embætti ef tillaga um vantraust á
hann er samþykkt af hálfu meirihluta alþingismanna, þ.e. eigi færri en 32
þingmönnum. Sú skylda hvílir á forsætisráðherra að veita öðrum ráðherrum lausn ef
samþykkt er vantraust á þá. Hann skipar þá nýjan ráðherra í stað þess sem veitt var
lausn eða ákveður eftir atvikum nýja skipan ráðuneyta og tölu ráðherra í kjölfarið.
Ef samþykkt er vantraust á forsætisráðherra veitir hann öðrum ráðherrum lausn og
að því loknu veitir forseti Íslands forsætisráðherra lausn úr embætti áður en hann
skipar nýjan forsætisráðherra, þ.e. þann sem tilnefndur var í vantrauststillögunni.“
Um 92. gr.
Nýtt ákvæði. Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í núgildandi stjórnarskrá er ekkert ákvæði um starfsstjórn. Stjórnlaganefnd gerir
tillögu um ný ákvæði um þetta efni enda þörf á nánari afmörkun valds og ábyrgðar
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stjórnar sem misst hefur umboð Alþingis við þingrof eða situr í kjölfar þess að
forsætisráðherra hafi beðist lausnar
Starfsstjórn situr fram að því að ný ríkisstjórn tekur við, annaðhvort í kjölfar
kosningar nýs forsætisráðherra (ef sá fyrri hefur beðist lausnar) eða í kjölfar
alþingiskosninga eftir þingrof. Með ákvæði frumvarps þessa um jákvætt eða
uppbyggilegt vantraust, sbr. athugasemdir við 91. gr., er ekki þörf á starfsstjórn í
kjölfar samþykktar vantrausts á sitjandi stjórn, enda tekur þá ný stjórn við strax í
kjölfarið.
Tvö megintilvik geta orðið til þess að þingræðisstjórn verði starfsstjórn.
Annars vegar ef forsætisráðherra hefur verið veitt lausn, og þá ásamt ríkisstjórn,
enda er litið svo á að aðrir ráðherrar sitji í umboði forsætisráðherra.
Forsætisráðherra getur óskað þess sjálfur að vera leystur frá störfum og ber forseta
Íslands að verða við þeirri ósk. Til dæmis getur ríkisstjórn misst meirihluta á miðju
kjörtímabili án þess að til formlegs vantrausts komi, eins og dæmi eru um. Það getur
gerst vegna þess að annar eða einn samstarfsflokkur í ríkisstjórn eða einstakir
þingmenn eftir atvikum hætti stuðningi við ríkisstjórn. Annað dæmi er ef
forsætisráðherra ákveður að biðjast lausnar vegna þess að mál, sem ríkisstjórn hefur
sett á oddinn (d. kabinetssp^rgsmál), nær ekki fram að ganga í þinginu. Slíkt kemur
einkum fyrir í tilviki minnihlutastjórna, svo sem í Skandinavíu. Að sjálfsögðu geta
svo legið aðrar ástæður að baki óskar forsætisráðherra um að vera leystur frá
störfum.
Þá veitir forseti Íslands forsætisráðherra lausn í kjölfar þingkosninga.
Í öllum ofangreindum tilvikum skal kjósa nýjan forsætisráðherra skv. 90. gr. um
stjórnarmyndun. Sú stjórn sem fyrir var situr áfram sem starfsstjórn uns ný stjórn
hefur verið mynduð.
Hins vegar þykir eðlilegt að ríkisstjórn, sem hefur starfað sem þingræðisstjórn í
krafti meirihluta á Alþingi, verði starfsstjórn ef ákveðið er að rjúfa þing. Samkvæmt
frumvarpi þessu verður þingrof aðeins eftir ályktun Alþingis en ekki að ákvörðun
forsætisráðherra (eða forseta). A f þeirri ástæðu þykir eðlilegt að ríkisstjórn missi við
þingrof þær valdheimildir sem þingræðisstjórn hefur.
Mikilvægt er að árétta að starfsstjórn hefur skv. íslenskri stjórnskipunarhefð aðeins
takmarkað umboð og valdheimildir. Með þessari grein er sú hefð
stjórnarskrárbundin. Yfirleitt hefur hin óskráða stjórnskipunarregla verið virt í
framkvæmd enda nokkurt sammæli um tilvist hennar og inntak en frá því eru
undantekningar eða a.m.k. vafamál þar um. Þykir því æskilegt að auka festu í þessu
efni.
Í greininni kemur fram að eftir að forsætisráðherra hefur verið veitt lausn ásamt
ríkisstjórn sinni sitji ríkisstjórnin áfram sem starfsstjórn uns ný er skipuð. Sama gildi
ef þing er rofið. Ráðherrar í starfsstjórn taka aðeins þær ákvarðanir sem
nauðsynlegar eru til rækslu starfa þeirra.
Meðal nauðsynlegra ákvarðana má nefna allar þær athafnir sem ráðherrum ber að
framkvæma að viðlagðri ráðherraábyrgð og þær athafnir sem eru þess eðlis að
athafnaleysi myndi baka þeim ábyrgð. Sem dæmi má nefna að framlagning
fjárlagafrumvarps er stjórnarskrárbundin skylda sem talið hefur verið að hvíli á
fjármálaráðherra, sbr. 42. gr. núgildandi stjórnarskrár. Annað dæmi mætti nefna um
embætti sem laust væri og skipa þyrfti í til að embætti eða stofnun væri starfhæf.
Öðru máli gegnir hins vegar um stefnumarkandi ákvarðanir hvort sem er til
undirbúnings löggjafar með framlagningu frumvarpa sem ekki er stjórnskipuleg
skylda til að leggja fram eða þörf á, útgáfu efnislegra reglugerða um mikilvæg eða
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stefnumarkandi mál eða stjórnarathafnir sem þola bið. Frávik frá þessu geta, eftir
atvikum, varðað ráðherra í starfsstjórn lagalegri ábyrgð, eftir nánari ákvæðum í
lögum um ráðherraábyrgð.“
Sú breyting er lögð til miðað við texta stjórnlagaráðs að starfsstjórn sitji uns nýr
forsætisráðherra sé skipaður en ekki ríkisstjórn sem slík, sem getur verið á síðari tímapunkti.
Ella gætu fræðilega verið tveir forsætisráðherrar í landinu á sama tíma.
Mikilvægt er að ráðherrar starfsstjórnar séu meðvitaðir um að þeir hafa skert athafnafrelsi
til að beita valdi sínu samanborið við ráðherra undir venjulegum kringumstæðum, enda geta
ráðherrar starfsstjórnar aðeins tekið ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til rækslu starfa þeirra.
Fari ráðherra starfsstjórnar út fyrir heimildir sínar að þessu leyti kunna dómstólar að fella
viðkomandi ákvörðun eða aðgerð úr gildi, og eftir atvikum dæma ríkið til greiðslu
skaðabóta, í kjölfar þess að einstaklingur eða lögaðili sem á lögvarinna hagsmuna að gæta
höfðar mál í því skyni.
Um 93. gr.
Breytt ákvæði sem kemur í stað 54. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í skýringum
stjórnlagarráðs um ákvæðið segir eftirfarandi:
„Ákvæðið byggist á tillögu stjórnlaganefndar en er ítarlegra, einkum að því leyti að
kveðið er skýrar á um sannleiksskyldu ráðherra. Þá er einnig áréttaður réttur
þingmanna til fyrirspurna um mál sem fram kemur í 54. gr. en var ekki skýr að mati
Stjórnlagaráðs í Skýrslu stjórnlaganefndar.
Í greininni er það nýmæli að kveða á um upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart
þinginu. Þá er gert ráð fyrir að nánar verði ákveðið í þingskapalögum hvernig
Alþingi veiti leyfi til að leita slíkra upplýsinga. Orðalagsbreyting er á þann veg að
áður var talað um alþingismenn með leyfi þingsins en nú er sérstaklega tiltekið
Alþingi eða þingnefnd Alþingis og hafa því nefndirnar sjálfstæðan rétt óháð leyfi
meirihluta þingsins með þessu orðalagi. Að auki hafa verið tekin út orðin „opinbert
málefni“ Með þeirri breytingu er svið þeirra málefna sem greinin tekur til víkkað
frá því sem nú er. Ekki er þó ætlunin að unnt sé að spyrja um upplýsingar sem njóta
sérstakrar verndar að lögum, svo sem persónuupplýsingar. Loks er hnykkt á því að
upplýsingar sem ráðherra veitir Alþingi skuli vera réttar, viðeigandi og fullnægjandi.
Ítarlega umfjöllun um upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þinginu má finna í
skýrslunni Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Vinnuhópurinn sem samdi
skýrsluna fór m.a. yfir almennar viðmiðanir um það hvenær ráðherra er skylt að
leggja fyrir Alþingi upplýsingar og hvaða kröfur eru gerðar til upplýsinganna. Benti
vinnuhópurinn á að um væri að ræða mikilvægt atriði enda gæti röng eða villandi
upplýsingagjöf raskað þeim lýðræðislegu forsendum sem stjórnskipanin er reist á.
Samantekt hópsins byggist m.a. á ítarlegri yfirferð um tilhögun mála sem þessara á
Norðurlöndunum. Er óþarfi að tíunda þá yfirferð frekar hér.
Vinnuhópurinn taldi eðlilegt að regla um upplýsingaskyldu ráðherra kæmi fram í
stjórnarskrá. Það væri ekki sjálfgefið að slík regla kallaði á breytingu á lögum um
ráðherraábyrgð þar sem brot á skyldunni yrðu gerð refsiverð. Hins vegar væri það í
samræmi við fyrirkomulagið í Danmörku og Noregi og undirstrikaði þýðingu
reglunnar. Þá benti hópurinn jafnframt á að orðalag núgildandi 54. gr. gæfi ekki til
kynna að ráðherra væri skylt að svara fyrirspurnum og skýrslubeiðnum
alþingismanna, en slíka skyldu má hins vegar leiða af þingskapalögum. Eðlilegt var
að mati vinnuhópsins að ákvæði stjórnarskrár yrðu færð til samræmis við þann
almenna skilning að ráðherra bæri skylda til að veita svör.
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Upplýsingaöflun þingnefnda er í núverandi skipan óbundin af hömlum um það
hvaða aðila nefndir geta fengið til sín eða leitað til eftir umsögnum. Það tíðkast að
þingnefndir leiti m.a. til sérfræðinga úr háskólasamfélaginu, til hagsmunaaðila eða
starfsmanna ráðuneyta. Að því leytinu til eru vinnubrögð þingnefnda sjálfstæð og
framkvæmd sætir litlum takmörkunum af fyrirmælum og hefðum. Með lögum nr.
84/2011, sem breyta lögum nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, er sett nýtt kaflaheiti
í þingskapalög sem nefnist IV. Eftirlitsstörf Alþingis og almennar umræður og koma
fjórar nýjar greinar inn í kaflann. Í 24. gr. (48. gr. laga nr. 55/1991) er
eftirlitshlutverk Alþingis með störfum framkvæmdarvaldsins orðað með skýrum
hætti. Nýmæli er nú að finna í ákvæðinu þar sem hugtakið opinbert málefni er skýrt,
sbr. 54. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í 49. gr. laga nr. 55/1991 er mælt fyrir um
upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þingnefndum í auknum mæli og rétt nefnda til
að óska eftir upplýsingum frá ráðherra, stjórnvöldum og öðrum aðilum sem taldir
eru upp í 10. gr. laganna. Er jafnframt mælt fyrir um þagnarskyldu þingmanna um
upplýsingar sem lagðar eru fram ef þær eigi að fara leynt skv. lögum. Þá er ráðherra
gert skylt að veita utanríkismálanefnd upplýsingar, sbr. 13. gr. Ljóst er þó að
þingskapalög geta ekki gengið lengra en núverandi 54. gr. áskilur, t.d. að
upplýsingar þurfi að taka til opinbers málefnis, en í ákvæði þessu eru tilteknar allar
upplýsingar, skjöl og skýrslur um málefni sem undir ráðherra heyra.
Greinin byggist á því að Alþingi eigi víðtækan rétt á upplýsingum um störf
framkvæmdarvaldsins, en það er stór þáttur í eftirlitshlutverki þingsins gagnvart því.
Þá er eðlilegt að upplýsingaskylda ráðherra sé fest í stjórnarskrá, enda er reglan
mikilvæg lýðræðinu og forsenda þess að starfsemi stjórnvalda sé opin og gegnsæ.
Vakin er athygli á því að fyrirvarinn í niðurlagi 1. mgr. er einskorðaður við leynd
eða þagnarskyldu skv. lögum, enda eðlilegt að löggjafarþingið stjórni því hve langt
eða skammt upplýsingaskylda ráðherra gagnvart þinginu skuli ná. Með því er ljóst
að leynd eða þögn ráðherra verður ekki byggð á öðrum réttarheimildum eða
ákvörðunum eins og stundum er gert í lögum, sbr. t.d. 18. gr. laga nr. 70/1996 um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Samkvæmt því ákvæði getur þagnarskylda
auk lagaboðs byggst á fyrirmælum yfirmanna og eðli máls. Þagnarskylda getur flust
yfir til þingmanns skv. lögum, sbr. 51. gr. laga nr. 55/1991 sbr. lög nr. 84/2011, og
getur brot á þagnarskyldu í þessu tilviki varðað við almenn hegningarlög, sbr. 136.
gr. hegningarlaga.
Í 2. mgr. er orðalagi hnikað lítillega frá því sem stjórnlaganefnd leggur til þannig að
ljósar sé að þingmenn eigi alla jafna rétt á upplýsingum frá ráðherra en um það skuli
mæla nánar fyrir í lögum. Í ákvæðinu er enn fremur nýmæli um að þingnefndir hafi
jafnan rétt á við þingið sjálft, þ.e. meirihluta þess, til að óska slíkra upplýsinga.
Réttur þingmanna er þrengri og skal ákveðinn í lögum, enda geta upplýsingar
varðað mikilvæga almannahagsmuni eða um þær gilt trúnaður, t.d. í ljósi
persónuverndar. Taka verður tillit til þessara þátta þegar fjallað er um
upplýsingaréttinn.
Í 3. mgr. er lýst sannleiksskyldu ráðherra. Sambærilega tilhögun má finna í finnsku
stjórnarskránni og þeirri sænsku. Í Noregi var stjórnarskrá breytt 2007 til að tryggja
að ráðherrar veittu ekki Stórþinginu rangar eða villandi upplýsingar og var lögum
um ráðherraábyrgð þá einnig breytt til samræmis. Nú liggur refsing við því að
vanrækja upplýsingaskyldu ráðherra.
Eins og fræðimenn í stjórnskipunarrétti hafa bent á skortir ákvæði um þetta í
núgildandi stjórnarskrá en ekki þykir nægilegt að kveða einungis á um
sannleiksskyldu í lögum um ráðherraábyrgð. Þá hefur því stundum verið haldið fram

214

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
í pólitískri umræðu að ráðherra hafi veitt Alþingi ófullnægjandi, villandi eða jafnvel
rangar upplýsingar. Lög um ráðherraábyrgð - og eftir atvikum önnur lög - þarf að
endurskoða í kjölfarið, m.a. hvað varðar afleiðingar þess að brotið sé gegn
sannleiksskyldu.
Stjórnlagaráð fór þá leið að kveða jákvætt á um sannleiksskyldu ráðherra í sérstakri
málsgrein í stað þess að kveða neikvætt á um bann við röngum eða villandi
upplýsingum, svo sem gert er í norsku stjórnarskránni sem vitnað er til hér að ofan.
Kveðið er á um að upplýsingar sem ráðherra veitir skuli vera réttar en einnig
viðeigandi og fullnægjandi. Með þessu er gert ljóst að ekki nægir að ráðherra
upplýsi um hluta máls. Ráðherra ber skv. þessu orðalagi að upplýsa þingið um allt
það sem máli skiptir um efni fyrirspurnar og er óheimilt að veita villandi
upplýsingar.
Sé um að ræða mál sem leynt skal fara skv. lögum, sbr. 1. mgr., getur ráðherra ekki
valið þann kost að þegja um slíkt heldur hefur hann tvo aðra kosti. Annars vegar
getur hann vísað til þagnarskyldu sinnar ásamt þeirri lagaheimild sem
þagnarskyldan byggist á og bent á að honum sé óheimilt að svara. Í því felast ekki
rangar upplýsingar, villandi eða ófullnægjandi svo að spegilmynd ákvæðisins sé
notuð. Hins vegar getur ráðherra valið, samkvæmt nánari reglum sem væntanlega
yrðu útfærðar í þingskapalögum, að upplýsa þingnefnd í trúnaði um þann hluta máls
sem leynt skal fara skv. lögum. Fordæmi eru fyrir því í 2. málsl. 24. gr. laga nr.
55/1991 um þingsköp Alþingis að utanríkismálanefnd sé upplýst um mál í trúnaði í
stað þess að upplýsa þingheim allan um mál sem leynt skulu fara. Þessi leið hefur
verið farin með lögum nr. 84/2011, sbr. 51. gr., og er ekki ástæða til þess að ætla að
sú skipan rúmist ekki innan ákvæðisins sem hér er lagt fram.
Með þessum fyrirvörum nær sannleiksskylda ráðherra bæði til upplýsinga til
Alþingis alls í heyranda hljóði, sbr. nýmæli í frumvarpi þessu um að lokaðir fundir
heyri sögunni til, og til nefnda þess og einstakra þingmanna. Með nefndum er
vitaskuld bæði átt við fastanefndir og aðrar nefndir. Sjálfstætt gildi niðurlagsins um
að sannleiksskylda ráðherra nái einnig til þingmanna er fremur lítið enda má líta svo
á að upplýsingar sem veittar eru þingmönnum í svörum við fyrirspurnum þeirra séu
veittar þinginu öllu.“
Um 94. gr.
Hér er um að ræða nýtt ákvæði, að tillögu stjórnlaganefndar, sem skyldar ríkisstjórn til að
gera árlega grein fyrir störfum sínum og því hvernig hún hefur staðið að framkvæmd
ályktana þingsins. Um það segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ákvæðið er liður í að skerpa og efla eftirlitsvald þingsins.
Finna má áþekk ákvæði í finnsku stjórnarskránni, m.a. 44. gr., þar sem ríkisstjórn
getur kynnt yfirlýsingu sína eða skýrslu í þinginu.
Þá hefur sambærilegt fyrirkomulag verið lögbundið með lögum nr. 84/2011 sem
taka gildi 1. október nk., sbr. nýja málsgrein við 44. gr. þar sem segir að
forsætisráðherra skuli í október á hverju ári leggja fram á Alþingi skýrslu um
framkvæmd þeirra ályktana sem þingið samþykkti á næstliðnu ári og kalla á
viðbrögð ráðherra eða ríkisstjórnar.
Í 1. mgr. er kveðið á um að ríkisstjórn leggi árlega fyrir Alþingi skýrslu um störf sín
og framkvæmdir ályktana þingsins. Í ljósi þess að framkvæmdarvaldið situr í skjóli
þingsins, hvílir rík eftirlitsskylda á Alþingi. Árlegar skýrslur ríkisstjórnarinnar eru
ein leið löggjafarvaldsins til að átta sig á virkni ályktana og þeirra laga sem það
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sjálft hefur sett. Þeim er ætlað að varpa ljósi á hvort framkvæmdin skili þeim árangri
sem stefnt var að og meta hvort úrbóta sé þörf. Þannig getur þingeftirlit tryggt betri
og skilvirkari löggjöf og stuðlað að virkara lýðræði.
Í 2. mgr. er kveðið á um að ráðherra hafi rétt til að gera Alþingi grein fyrir málefni
sem undir hann heyrir með skýrslu, þ.e. um ákveðinn frumkvæðisrétt. Alla jafna tala
ráðherrar aðeins á Alþingi ef þeir eru til þess kallaðir, sbr. grein um ráðherra og
Alþingi. Með þessu ákvæði er ráðherrum á hinn bóginn fenginn sjálfstæður réttur til
að flytja þinginu skýrslu og ber þinginu að verða við ósk um slíkt. Með þessu getur
ráðherra m.a. gegnt upplýsingaskyldu gagnvart þinginu að eigin frumkvæði ef og
þegar þörf krefur.“
Um 95. gr.
Breytt ákvæði, að hluta byggt á 14. gr. núgildandi stjórnarskrár sem kveður á um
ráðherraábyrgð. Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í tillögum stjórnlaganefndar eru ákvæði um þetta efni gerð nokkuð ítarlegri. Í
greininni, eins og hún stendur í frumvarpi þessu, er meðferð ráðherraábyrgðarmála
skilgreind enn frekar, allt frá könnun stjórnsýslu- og eftirlitsnefndar á meintum
embættisbrotum til ákvörðunar um rannsókn, til skipunar saksóknara og eftir
atvikum útgáfu ákæru og sóknar máls fyrir dómstólum. Því er lögð til breyting á því
fyrirkomulagi að Alþingi fari eitt með ákæruvald í þessum málum sem
stjórnlaganefnd hreyfði ekki við. Þá er meðferð ráðherraábyrgðarmála færð frá
landsdómi til almennra dómstóla.
Mikilvægt er að ákvæði stjórnarskrár um ráðherraábyrgð séu skýr og ótvíræð og að
þau kveði á um hlutlæga, réttláta og sanngjarna málsmeðferð. Í ljósi þess hve
pólitískt viðkvæm ráðherraábyrgðarmál eru þarf einnig að líta til þess að aðild
stjórnmálamanna að undirbúningi og framgangi slíkra mála sé afmörkuð eins og
kostur er. Í Skýrslu stjórnlaganefndar kemur enn fremur fram að helstu ágallar á
núgildandi lögum um ábyrgð ráðherra snúi að frumkvæði og undirbúningi
ákvörðunar um að höfða mál gegn ráðherra en eðlilegt er að stjórnarskrárbinda að
nokkru leyti það undirbúningsferli að mati Stjórnlagaráðs.
Athyglisvert er að milliþinganefnd sem gerði tillögu að lýðveldisstjórnarskránni
1943 lagði til að ráðherrar bæru ábyrgð á „embættisrekstri sínum“ þar sem nú er
sagt „stjórnarframkvæmdum öllum“ og að sú breyting væri „í samræmi við réttan
skilning á núgildandi ákvæði“ Þessu orðalagi var breytt til fyrra horfs í meðförum
þingsins þar sem ekki þóttu vera heimildir til að gera aðrar breytingar á núgildandi
stjórnarskrá en þær sem leiddu beint af sambandsslitum við Danmörku.
Í Finnlandi fjallar sérstakur dómstóll um ákærur á hendur ráðherra og æðstu
embættismönnum á borð við hæstaréttardómara og umboðsmann Alþingis
samkvæmt finnsku stjórnarskránni, m.a. 101. gr. og 114.-116. gr. Þar er m.a. tiltekið
að stjórnskipunarnefnd gerir tillögu til þingsins um ákæru vegna embættisfærslu
ráðherra á grundvelli eigin rannsóknar í kjölfar ábendinga frá umboðsmanni eða
réttlætiskanslara, eða frá tíu þingmönnum, eða frá annarri þingnefnd, eða að eigin
frumkvæði. Ráðherra hefur andmælarétt áður en kosið er um saksókn.
Ríkissaksóknari annast saksókn.
Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo unnt sé að sækja ráðherra til saka
samkvæmt finnsku stjórnarskránni. Ráðherra þarf, annaðhvort af ásetningi eða
stórkostlegu gáleysi, að hafa gengið verulega (e.essentially) gegn embættisskyldum
sínum eða farið fram með ljóslega ólögmætum hætti í starfi sínu.
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Í Svíþjóð er með sama hætti áskilið að brot ráðherra þurfi að vera alvarleg til að
unnt sé að saksækja hann. Ákvörðun um að hefja saksókn er tekin af stjórnlaganefnd
þingsins og málið rekið fyrir Hæstarétti Svíþjóðar.“
Í tillögu stjórnlagaráðs var orðalag 1. mgr. á þann veg að ráðherrar bæru lagalega ábyrgð
á „stjórnarframkvæmdum öllum“ eins og kveðið er á um 14. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Þetta var til þess fallið að skapa nokkra óvissu um ábyrgð ráðherra vegna athafna annarra
stjórnvalda sem hann hefur ekki boðvald yfir. Sérstaklega þótti orðalagið ekki samræmast
þeirri breytingu að samkvæmt frumvarpinu er ekki lengur kveðið á um að forseti sé
ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum sbr. 1. mgr. 11. gr. núgildandi stjórnarskrár. Þá er ljóst að á
grundvelli stjórnskipunarvenju hefur löggjafanum verið talið heimilt að setja á fót
sjálfstæðar stjórnsýslustofnanir sem eru undanþegar almennum stjórnunar- og
eftirlitsheimildum ráðherra. Hefur verið talið að Alþingi geti ekki dregið ráðherra til
ábyrgðar fyrir störf slíkra stofnana eða starfshætti. Ráðherra ber þó engu að síður ábyrgð að
því varðar beitingu sérstakra eftirlitsheimilda sem hann kann að hafa vegna starfa sjálfstæðra
stofnana. Í ljósi alls þessa er í frumvarpi þessu lagt til að ráðherrar beri einungis lagalega
ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum sem undir þá heyra.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ábyrgð vegna embættisbrota þeirra skal ákveðin með lögum. Málsgreinin er að
miklu leyti byggð á gildandi 14. gr. Bætt er inn orðinu „lagalega“ að tillögu
stjórnlaganefndar til að árétta að hér er um að ræða ábyrgð að lögum, en með því er
stefnt að skýrari aðgreiningu á refsiábyrgð ráðherra fyrir embættisbrot sem greinin
fjallar um annars vegar og hins vegar pólitískri ábyrgð sem leiðir af
þingræðisreglunni og kemur formlega fram vantrausti. Í málsgreininni er átt við
lagalega ábyrgð ráðherra sem æðstu framkvæmdarvaldshafa á athöfnum eða
athafnaleysi sem tengjast málefnum ráðuneyta og stjórnsýslu sem undir þá heyrir.“
Í skýringunum er bent á að það sé nýmæli að ráðherrar beri allir lagalega ábyrgð á
sameiginlegum ákvörðunum ríkisstjórnar sem hún taki sem fjölskipað stjórnvald, sbr. 3.
mgr. greinar um ríkisstjórn. Myndi þetta eiga við um þá ráðherra sem samþykktu
sameiginlega ákvörðun ríkisstjórnar en ekki þá sem bókuðu andstöðu við hana. Um sé að
ræða sérreglu og undantekningu frá hinni almennu meginreglu. Reglan sé m.a. að finnskri og
sænskri fyrirmynd. Setja þurfi nánari reglur um þessi tilvik í almennum lögum, m.a. um
málsmeðferð og ráðherraábyrgð, nánari útfærslu og aðild ríkisstjórnar sem heild í þeim
tilvikum þegar hún tekur sameiginlegar ákvarðanir.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Taka ber skýrt fram að hér er um að ræða lagalega ábyrgð sem nauðsynlegt er að
ráðherra hafi val um að firra sig ef hann telur að ákvörðun bijóti gegn stjórnarskrá,
landslögum eða góðum stjórnsýsluháttum. Verður að telja að ef ráðherra bókar
síendurtekna andstöðu við ákvarðanir ríkisstjórnar á pólitískum forsendum fremur
en lagalegum forsendum missi hann traust forsætisráðherra sem getur þá svipt
ráðherrann embættinu. Einnig getur Alþingi samþykkt vantraust á ráðherra. Um
þetta er nánar fjallað í athugasemdum við ákvæði um vantraust.
Auk almennrar ábyrgðar sem ráðherra ber forsætisráðherra sjálfstætt lagalega
ábyrgð á skyldum sínum sem lýst er m.a. í grein um ríkisstjórn og í öðrum greinum
frumvarps þessa. Meðal annars ber honum að boða til ríkisstjórnarfunda, stýra þeim
og hafa yfirumsjón með störfum ráðherra. Þá ber honum að sjá til þess að samráð sé
haft um störf og stefnumál ríkisstjórnarinnar. Brjóti hann gegn þessum skyldum
getur það varðað sérstaklega við lagalega ábyrgð hans, eins og hún verður nánar
útfærð í lögum um ráðherraábyrgð.
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Í 2. mgr. er því lýst hvernig meint embættisbrot ráðherra eru könnuð og hvernig með
þau skuli farið. Í grein um stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kemur fram að
nefndin kannar hvers kyns athafnir og ákvarðanir ráðherra eða stjórnsýslu þeirra
eftir því sem hún telur efni til. Skylt er nefndinni að hefja slíka könnun að kröfu
þriðjungs þingmanna. Leiði könnun í ljós að ástæða sé til að ætla að embættisbrot
gætu hafa verið framin ákveður stjórnsýslu- og eftirlitsnefnd hvort hefja skuli
rannsókn á þeim meintu brotum. Sé slík ákvörðun tekin skipar nefndin sérstakan
saksóknara (ad hoc) sem annast rannsóknina. Nánar þarf að kveða á í lögum um
aðdraganda ákvörðunar um rannsókn, hvaða skilyrði þurfi nánar til tekið að vera
fyrir hendi, m.a. um alvarleika meintra brota, hvernig haga skuli skipun saksóknara
og hvaða skilyrði hann þurfi að uppfylla. Einnig þarf að kveða á um
rannsóknarheimildir saksóknara en ætlunin er að þær séu ekki minni en stjórnsýsluog eftirlitsnefndin hefur sjálf.
Saksóknari metur að aflokinni rannsókn þar sem gætt hefur verið jafnt að þeim
atriðum sem horfa til sýknu og sektar og er að öðru leyti í samræmi við meginreglur
um rannsókn sakamála, sbr. t.d. 53. gr. laga um meðferð sakamála, hvort
niðurstaðan sé nægileg eða líkleg til sakfellingar. Telji hann svo vera gefur hann út
ákæru og sækir málið fyrir dómstólum. Nánar skal kveðið á um rannsókn og
meðferð slíkra mála í lögum.
Í Danmörku hefur tíðkast að dómurum sé falin forysta rannsóknar á meintum
embættisbrotum ráðherra eða stjórnsýslu þeirra. Svokölluð Nordskov-nefnd sem
skilaði áliti 1996 í kjölfar Tamílamálsins taldi ýmsa vankanta á að dómarar sinntu
slíkum verkefnum þótt slíkt ætti e.t.v. ekki að útiloka. Stjórnlagaráði þótti æskilegt
að saksóknari væri ekki starfandi dómari til að blanda ekki dómstörfum saman við
viðkvæma pólitíska umræðu. Saksóknarinn er hins vegar sjálfstæður í störfum
sínum eftir að hann hefur tekið verkefnið að sér.
Þá var einnig nefnt hvort skipa ætti sérstakan saksóknara í hverju máli ad hoc eða
hvort notast ætti við ríkissaksóknara sem skipaður er ótímabundið skv. frumvarpi
þessu og nýtur sjálfstæðis í störfum. Var talið æskilegra að ríkissaksóknari
blandaðist ekki í hugsanlegar pólitískar deilur sem óhjákvæmilega geta fylgt
ráðherraábyrgðarmálum. Umræða var í ráðinu um hvort rannsókn og saksókn vegna
ráðherraábyrgðar ættu að vera eða gætu verið á sömu hendi. Talið var rétt að hafa
þann háttinn á í því skyni að einfalda málsmeðferð, enda væri gætt almennra
sjónarmiða um hlutlæga rannsókn sakamála.“
Um 96. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Ákvæðum greinarinnar er talsvert breytt frá núgildandi stjórnarskrá (20. gr.) og frá
tillögu stjórnlaganefndar.
Tekið er fram að ráðherrar og stjórnvöld veiti þau embætti sem lög mæla en forseti
Íslands er ekki lengur nefndur, enda veitir hann aðeins þau embætti sem sérstaklega
er kveðið á um í frumvarpi þessu. Nánar tiltekið skipar forseti forsætisráðherra
samkvæmt 90. gr. um stjórnarmyndun og formann ráðningarnefndar samkvæmt
ákvæði þessu.
Í 2. mgr. er áréttuð sú grundvallarregla við skipun í embætti að hæfni og málefnaleg
sjónarmið skuli ráða. Í 3. mgr. er mælt fyrir um ferli við skipun í embætti dómara og
ríkissaksóknara, en forseti hefur heimild til að vísa skipun til staðfestingar Alþingis
telji hann hana ekki vera í samræmi við lög og framangreinda meginreglu. Til að
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skipun taki þá gildi verður Alþingi að staðfesta hana með auknum meirihluta, þ.e.
2/3 atkvæða. Í 4. mgr. er kveðið á um sérstaka nefnd sem gerir tillögu um skipun í
önnur æðstu embætti, nánar skilgreind í lögum. Ef ráðherra skipar ekki í embætti úr
hópi þeirra sem nefndin telur hæfasta þarf Alþingi með sama hætti og í tilviki
dómara og ríkissaksóknara að staðfesta skipun með 2/3 atkvæða til að hún taki gildi.
Forseti Íslands skipar formann nefndarinnar skv. 5. mgr. Þá er ekki lengur
stjórnarskrárbundið að eingöngu megi skipa íslenska ríkisborgara í embætti, heldur
er löggjafanum heimilt að mæla fyrir um í lögum að í tiltekin embætti skuli aðeins
skipa íslenska ríkisborgara.
Í 20. gr. núgildandi stjórnarskrár kemur fram að forseti lýðveldisins veiti þau
embætti er lög mæla, ásamt nánari fyrirmælum um embættisveitingar. Í dæmum
stjórnlaganefndar var lögð til viðbót um að með lögum skuli koma á skipan sem
tryggi að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði við skipun manna í embætti. Þá er þar
tekið fram að ráðherrar og önnur stjórnvöld geti skipað embættismenn auk forseta
sem er í samræmi við þá þróun sem orðið hefur.
Þótt veitingarvald sé samkvæmt orðanna hljóðan hjá forseta Íslands sbr. núgildandi
20. gr. er það ráðherra sem í reynd tekur ákvörðun, beint eða óbeint, um það
hverjum embætti er veitt og ber ábyrgð á þeirri ákvörðun. Hér er eitt af mörgum
tilvikum í núgildandi stjórnarskrá þar sem ráðherra fer í raun með það vald sem
forseti er sagður hafa.
Embættismenn eru taldir upp í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins. Þar má af handahófi nefna tollverði, vígslubiskupa,
lögregluþjóna, ráðuneytisstjóra, fangaverði og presta. Í framkvæmd staðfestir forseti
þó aðeins skipun nokkurra æðstu embættismanna með undirritun sinni. Greinin
endurspeglar því ekki vel núgildandi löggjöf um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins, lög nr. 70/1996, né þá skipan sem í reynd er á veitingu embætta. Í samræmi
við stefnu Stjórnlagaráðs var talið rétt að breyta orðalagi 20. gr. þannig að ákvæðið
lýsi stjórnskipaninni eins og hún er.
Í 2. mgr. er tekið fram að hæfni og málefnaleg sjónarmið skuli ráða við skipun í
embætti. Stjórnlaganefnd lagði til sambærilegt ákvæði en orðað þannig að með
lögum skyldi koma á skipan er tryggði að hæfni og málefnaleg sjónarmið réðu við
embættisveitingar. Átt er við að hæfni og málefnaleg sjónarmið ein ráði í þessu efni.
Mikil umræða fór fram í Stjórnlagaráði um mikilvægi þess að tryggja að
fagmennska og hæfni réði við veitingu embætta á vegum stjórnvalda. Líkt og
Þjóðfundur lagði til vill Stjórnlagaráð kveða skýrt að orði um þetta efni og sporna
þannig við því að handhafar framkvæmdarvalds ráði sér handgengið fólk að
geðþótta í embætti innan stjórnsýslu. Umsækjendur á að velja og meta með
faglegum hætti og það mat á að ráða við skipun. Orðin hæfni og málefnaleg
sjónarmið vísa til þeirra reglna sem hafa mótast í stjórnsýslurétti og í
réttarframkvæmd varðandi ráðningu einstaklinga í opinber störf.
Til umræðu kom í Stjórnlagaráði hvort forseti Íslands ætti að hafa sjálfstæðan
skipunarrétt í æðstu embætti. Fallið var frá þeim hugmyndum, enda gengi slíkt gegn
eðli og uppbyggingu stjórnskipunarinnar að öðru leyti. Fengi forseti sjálfstætt
skipunarvald yrði að setja hann undir sambærilegt eftirlitskerfi og ábyrgð og
ráðherra. Rýmka yrði möguleika almennings og/eða Alþingis til að víkja forseta frá
störfum stæði hann ekki undir pólitískri og eftir atvikum lagalegri ábyrgð.
Óhugsandi þótti að forseti yrði dreginn fyrir dómstóla eða settur undir
stjórnsýsluúrskurði vegna umdeildra skipunarmála, eins og ráðherrar mega þola. Þar
með væri forseti dreginn inn í argaþras dægurstjórnmála sem samrýmist illa stöðu
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hans í stjórnskipan Íslands. Einnig myndi sjálfstætt skipunarvald breyta forsendum
framboða til forsetaembættisins og þeim sjónarmiðum sem kjósendur horfa til við
val á forseta.
Í 3. mgr. er því lýst hvernig skipun í embætti dómara og ríkissaksóknara fer fram.
Gert er ráð fyrir að faglegt og hlutlaust hæfnismat fari fram þótt það sé ekki
sérstaklega tilgreint, enda felist það í meginreglu 2. mgr. Ákvæði dómstólalaga um
hæfnismat við skipun hæstaréttar- og héraðsdómara voru m.a. höfð til hliðsjónar í
þessu efni.
Stjórnlagaráð telur það grundvallarforsendu í lýðræðislegu þjóðfélagi að sjálfstæðis
æðstu handhafa dómsvaldsins sé gætt eins og kostur er. Dómarar verða að vera
óvilhallir og hlutlausir í störfum sínum þannig að almenningur geti borið fullt traust
til þeirra. Sömu sjónarmið gilda um ríkissaksóknara sem æðsta handhafa
ákæruvaldsins. Því þótti ástæða til að gera ríkar kröfur til ferlis við skipun í
dómaraembætti og embætti ríkissaksóknara. Forseta Íslands er í þeim tilvikum falið
öryggishlutverk með sérstökum málslið þess efnis að forseti staðfesti ráðherraskipun
í dómara- og ríkissaksóknaraembætti. Synji forseti skipun staðfestingar þarf Alþingi
að samþykkja skipunina með 2/3 greiddra atkvæða til að hún taki gildi.
Með þessu fyrirkomulagi vill Stjórnlagaráð tryggja faglega skipun í þessi mikilvægu
embætti án þess að stjórnskipuleg ábyrgð á skipuninni færist frá ráðherranum.
Forseti gegnir hér gæsluhlutverki til að tryggja að farið sé að lögum og að hæfni og
málefnaleg sjónarmið ráði ákvörðuninni. Forseti ber hins vegar ekki lagalega ábyrgð
á skipuninni, heldur ráðherra. Hlutverk forseta er m.ö.o. „neikvætt“
staðfestingarhlutverk.
Nýverið var ákvæðum dómstólalaga um veitingu dómaraembætta breytt og kveðið á
um hlutverk sérstakrar hæfnisnefndar. Talið er að sú skipan þjóni vel markmiðum
þessa ákvæðis þó að ekki sé útilokað að annað fyrirkomulag geti verið betur til þess
fallið í framtíðinni. Nánar þarf að útfæra fyrirmæli um skipun dómara og
ríkissaksóknara í lögum, m.a. um tímafresti, staðfestingu og synjun forseta og
málsmeðferð Alþingis.“
Þá sagði í skýringum stjórnlagaráðs að vegna áðurnefndrar sérstöðu dómara- og
ríkissaksóknaraembætta hafi verið talið rétt að um þau væri fjallað á annan hátt en önnur
æðstu embætti. Í samræmi við þetta var ekki kveðið á um það í tillögu stjórnlagaráðs að
ráðherra skyldi skipa í embætti dómara og ríkissaksóknara að tillögu hæfnisnefndar eins um
skipun í önnur æðstu embætti ríkisins.
Þá segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Í 4. mgr. er kveðið á um hvernig skipa skuli í önnur æðstu embætti og komið á fót
sjálfstæðri ráðningarnefnd. Mikil umræða fór fram í Stjórnlagaráði um hvort
stjórnarskráin ætti að kveða á um slíka sjálfstæða og óháða ráðningarnefnd til að
tryggja að hæfni og málefnaleg sjónarmið réðu við veitingu embætta eða hvort
fremur ætti að nota almennt orðalag og láta löggjafann hafa frjálsari hendur um
útfærslu. Var talið nauðsynlegt að setja tiltekinn ramma um þetta mikilvæga atriði.
[...] Ákvæði í þessa átt er t.d. að finna í sænsku og finnsku stjórnarskránum. Í þeirri
sænsku er enn fremur kveðið á um að ríkisstjórn geti komið á laggirnar almennu
ráðningaryfirvaldi sem starfi skv. þeirri meginreglu að hæfni og málefnaleg
sjónarmið ráði för við ráðningar í störf í stjórnsýslunni.230 Rætt var um þann
möguleika að kveða í stjórnarskrá beinlínis á um sérstaka stjórnsýslunefnd
embættisveitinga með líku lagi og þekkist víða erlendis og nefnist til dæmis Civil
Service Commission á ensku. Aðrar skyldar leiðir voru einnig nefndar, t.d. að leita
álits erlendra sérfræðinga, að styðjast við nefnd er endurspeglaði þverskurð
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þjóðarinnar, að nota bestu hugsanlegu aðferðir og einskorða sig ekki við Ísland í
mati á umsækjendum, aðkoma óháðs endurskoðunaraðila sem metur hvort ráðning
hafi verið málefnaleg, að láta ómálefnalegar embættisveitingar varða persónulegri
ábyrgð o.fl.
Eins og áður sagði taldi Stjórnlagaráð rétt að stjórnarskrárbinda sérstaka nefnd
embættisveitinga. Nefnd þessi ætti a.m.k. að taka til æðstu embætta innan
stjórnsýslunnar en þó eftir nánari afmörkun í lögum. Starf nefndarinnar gæti t.d.
tekið til skipunar ráðuneytisstjóra, ríkislögmanns, ríkissáttasemjara, forstöðumanna
lykilstofnana og annarra mikilvægra embætta, sbr. 22. gr. laga nr. 70/1996. Heiti
nefndarinnar eða nánari starfsemi er ekki fastmótað í ákvæðinu, heldur er gert ráð
fyrir að löggjafinn taki afstöðu til þess. Þá er ætlunin að skilja eftir nokkurn
sveigjanleika svo unnt sé að laga fyrirkomulag embættaveitinga að reynslu og
nýjum rannsóknum sem fram kunna að koma á þessu sviði.
Í skýrslunni Samhent stjórnsýsla kemur fram að lögð sé rík áhersla á að tekin verði
upp markvissari mannauðsstjórnun í Stjórnarráði Íslands. Leggur nefndin til að
„komið sé á fót sérstakri mannauðseiningu sem hafi forystu í mannauðsmálum og
aðstoði einstök ráðuneyti í þeim efnum“ Líklega væri mannauðseiningu sem þessari
ætlað víðfeðmara hlutverk en lagt er til í 4. mgr. þessa ákvæðis, þ.e. skipan í önnur
opinber störf en einungis þeirra sem teljast vera embætti. Í téðri skýrslu er jafnframt
rætt um þann kost að setja á fót sérstakar ráðningarnefndir, svo sem tíðkast í
Bretlandi, þar sem ráðningarvaldið er fært nær alfarið frá ráðherra.
[...] Ætlun Stjórnlagaráðs er að nefndin sem skilgreind er í 4. mgr. sé fastanefnd,
sjálfstæð í störfum sínum, sem þýðir að ráðningarvaldið sé ekki pólitískt heldur
byggi alfarið á meginreglunni um hæfni og málefnalegar forsendur.
Fram kom í umræðunni að óvarlegt væri að veita slíkri nefnd beint og óskorað
skipunarvald. Nefndin hefði þrátt fyrir allt takmarkað lýðræðislegt umboð og gæti
ekki verið undanskilin almennri ábyrgð ráðherra á stjórnarframkvæmdum öllum.
Talið var eðlilegra að ráðherra þyrfti að meta tillögur nefndarinnar, þ.e. að nefndin
gerði tillögur um þá umsækjendur sem hún telur hæfasta og ráðherra veldi úr þeim,
enda ber hann pólitíska og lagalega ábyrgð á ákvörðun sinni.
Í 4. mgr. kemur því fram að val milli tillagna liggur hjá ráðherra. Ef ráðherra fer
ekki að tillögu nefndarinnar og hyggst skipa einhvern annan en einn þeirra sem
nefndin telur hæfastan, af einhverjum ástæðum, þarf Alþingi að samþykkja
skipunina með 2/3 greiddra atkvæða. Í þeim tilvikum tekur skipunin ekki gildi fyrr
en eftir samþykkt Alþingis.
Nefndinni er ekki ætlað að annast hæfnismat sjálf nema e.t.v. í
undantekningartilvikum. Fremur er hugmyndin sú að nefndin hafi yfirumsjón með
því að rétt sé staðið að ráðningarferli, skipi hæfnisnefndir til að fjalla um einstakar
embættisveitingar ad hoc eða ráðningar á tilteknum sviðum og kalli eftir áliti
sérfræðinga innan lands og eftir atvikum að utan.
Í 5. mgr. kemur fram að forseti Íslands skipi formann nefndarinnar. Það gerir hann
persónulega og án tillögu frá ráðherra en er í því efni, líkt og aðrir
veitingarvaldshafar, bundinn af því að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði för við
þá skipun. Er þetta eina staðan sem forseti skipar sjálfstætt í skv. frumvarpi þessu,
en í embætti forsætisráðherra skipar forseti þann sem réttkjörinn er á Alþingi í
kjölfar stjórnarmyndunar.
Í 3. og 4. mgr. er krafist aukins meirihluta á Alþingi (2/3 greiddra atkvæða) til
staðfestingar umdeildri embættisveitingu. Þar sem ráðherra nýtur að jafnaði trausts
meirihluta þingsins þótti ekki nægjanleg trygging fyrir ópólitískri afgreiðslu að
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krefjast einfalds meirihluta. Er ætlunin að stjórnarandstaða hafi með þessu
möguleika til að spyrna við fótum telji hún skipun í embætti ófaglega eða í andstöðu
við meginreglu um að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði.
Kveða þarf á um þinglega meðferð tillögu um skipun í embætti í þingskapalögum.
Telja verður eðlilegt að slík tillaga sé rædd og afgreidd við eina umræðu í þinginu.
Í núgildandi stjórnarskrá segir að engan megi skipa embættismann nema hann hafi
íslenskan ríkisborgararétt. Stjórnlagaráði þykir bannið við skipun fólks með erlent
ríkisfang í embætti of fortakslaust. Ýmis embætti eru þess eðlis að það getur styrkt
þau að ráða erlenda ríkisborgara ef svo ber undir og þeir eru jafnhæfir og/eða hæfari
en íslenskir til starfans. Nánari útfærslu á ríkisfangsskilyrði vegna hinna ýmsu
embætta skal setja í lög. Í 6. mgr. segir að í lögum megi kveða á um að í tiltekin
embætti megi einungis skipa íslenska ríkisborgara. Fyrirmynd að slíku orðalagi er
að finna í finnsku og sænsku stjórnarskránni.
Í 6. mgr. er einnig gert ráð fyrir að krefja megi embættismenn í mikilvægum
embættum um að undirrita eiðstaf að stjórnarskránni. Gert er ráð fyrir að eiðstafur
embættismanna að stjórnarskránni verði hliðstæður eiðstaf forseta, ráðherra og
alþingismanna, eftir því sem við á.“
Í frumvarpinu er lögð til smávægileg breyting á orðalagi frá frumvarpi stjórnlagaráðs um
skyldu embættismanna til að vinna eið að stjórnarskránni.
Um 97. gr.
Um nýtt ákvæði er að ræða sem kveður á um að aukinn meiri hluta þurfi á Alþingi til að
kveða á um sérstakt sjálfstæði ríkisstofnana sem og til að breyta hlutverki þeirra. Ákvæðið er
í samræmi við tillögu í skilabréfi fulltrúa í stjórnlagaráði frá 11. mars 2012. Um ákvæðið
segir svo í skýringum stjórnlagaráðs:
„Þessu ákvæði er ætlað að standa vörð um starfsemi og sjálfstæði ríkisstofnana sem
þurfa samkvæmt eðli máls að geta starfað sjálfstætt og í friði fyrir pólitískum
afskiptum meirihluta og jafnvel minnihluta hverju sinni. Löggjafanum er falið að
meta hvaða stofnanir skuli falla undir ákvæðið, en þó með þeirri takmörkun að þær
gegni mikilvægu eftirliti eða afli upplýsinga sem eru nauðsynlegar í
lýðræðisþjóðfélagi. Í umræðu í Stjórnlagaráði voru nefndar í þessu sambandi
nokkrar helstu eftirlits- og gagnaöflunarstofnanir á sviði efnahagsmála, svo sem
Seðlabanki, Fjármálaeftirlit, Samkeppniseftirlit og Hagstofa Íslands. Þá má nefna til
sögu stofnanir sem gegna mikilvægu eftirliti og gagnaöflun á sviði umhverfismála.
Eftirlitsstofnanir þurfa samkvæmt eðli máls á sjálfstæði að halda til að geta rækt
skyldur sínar. Fjármálaeftirlit lítur t.d. eftir bönkum og öðrum fjármálastofnunum og
mikilvægt er að það geti starfað óháð stjórnvöldum og án hótunar um að ríkisstjórn
með fulltingi einfalds meirihluta þings gæti lagt það niður eða raskað starfseminni
verulega. Hið sama á við um Samkeppniseftirlit sem ber að lögum að efla virka
samkeppni í viðskiptum.
Svipuð rök eiga við um stofnanir sem safna upplýsingum og veita ríkisstjórninni og
almenningi álit á sviði efnahagsmála. Nefnt var að nútímalöggjöf um seðlabanka
kveður á um sjálfstæði þeirra gagnvart stjórnvöldum - sjálfstæði með ábyrgð.
Tryggja þarf sjálfstæða peningastefnu sem er óháð sviptivindum á vettvangi
stjórnmálanna. Bent var á að ósjálfstæður seðlabanki ætti ekki gott með að gefa
hlutlaus ráð. Hið sama á við um aðrar ráðgjafarstofnanir á vettvangi efnahagsmála,
eins og Þjóðhagsstofnun var frá 1974 til 2002, og um stofnanir sem hafa það
meginhlutverk að safna gögnum líkt og Hagstofa Íslands. Slíkar stofnanir þurfa að
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vera í stakk búnar til að gefa viðvaranir um efnahagsmál og reiða fram óþægilegar
hagtölur.
Gert er ráð fyrir að verndin sem ákvæðið mælir fyrir um sé veitt með því að tiltaka í
lögum að nafngreind stofnun njóti sérstaks sjálfstæðis skv. 97. gr. stjórnarskrár.
Stofnunin er þá sjálfstæð í þeim skilningi að henni er skipað til hliðar við hið
almenna stjórnkerfi ráðuneyta. Ákvörðunum hennar verði ekki skotið til ráðherra,
og ráðherra geti ekki gefið slíkri stofnun bindandi fyrirmæli um úrlausn mála.
Hafi stofnun verið veitt sérstakt sjálfstæði þarf aukinn meirihluta á þingi, þ.e. 2/3
þeirra sem greiða atkvæði, til að samþykkja lög sem fela í sér að starfsemi hennar
verði lögð niður, falin öðrum stofnunum eða breytt að verulegu leyti. Er ætlunin að
tryggja að minnihluti þings geti staðið gegn því að stofnun sé lögð niður ef slík
ráðstöfun er umdeild eða þykir orka tvímælis. Á hinn bóginn er reiknað með að
minnihluti standi ekki á móti hagræðingu eða endurskipulagningu sem er rökstudd
og á málefnalegum forsendum.
Rætt var í Stjórnlagaráði um að hætta væri á að sjálfstæðum stofnunum fjölgaði um
of þar sem auðveldara er að veita sjálfstæði en að taka það af aftur. Er ástæða til að
árétta takmörkun í ákvæðinu við stofnanir sem gegna mikilvægu eftirliti eða afla
upplýsinga sem nauðsynlegar eru í lýðræðisþjóðfélagi. Með þessu er einungis átt við
allra helstu lykilstofnanir sem líta eftir undirstöðuþáttum í þjóðfélaginu á borð við
hagkerfi og stöðu efnahagsmála, og eftir atvikum mikilvægustu þáttum
umhverfismála. Þá er einungis átt við stofnanir sem rökstudd ástæða er til að vernda
með tilliti til hættu á spillingu eða ofríki meirihluta þannig að ógnað væri
hagsmunum almennings í lýðræðislegu þjóðfélagi ef þær væru lagðar niður eða þær
settar undir hótun um slíkt.“
Um VI. kafla.
Í skýringum stjórnlagaráðs við VI. kafla segir:
Í V. kafla núgildandi stjórnarskrár eru þrjár greinar um dómsvaldið og skipan þess,
59., 60. og 61. gr., en dómsvaldsins er einnig getið í ákvæði 3. málsl. 2. gr. í
upphafskafla. Rétt er að geta þess að V. kafli núgildandi stjórnarskrár hefur staðið
svo til óbreyttur frá upphafi.
Þjóðfundur er fremur fáorður um afstöðu sína til dómsvaldsins en þó kemur fram að
skipun dómara eigi ekki að vera í höndum ráðherra heldur skuli val á dómurum vera
gegnsætt og fara eftir skipulegu ferli. Áður hefur verið kallað eftir endurskoðun
kaflans og ber þá einna helst að nefna að nefnd um endurskoðun stjórnarskrár, sem
skipuð var árið 2005 og starfaði til 2007, var m.a. falið að gera tillögur um
endurskoðun á kaflanum sem og öðrum þeim ákvæðum sem tengjast þeim kafla.
Einnig er nefnd stofnun fjölskipaðs stjórnlagadómstóls og að fjölga eigi dómstigum.
Stjórnlagaráð telur að ákvæði V. kafla núgildandi stjórnarskrár þarfnist ekki
veigamikilla efnislegra breytinga, sbr. einnig Skýrslu stjórnlaganefndar. Þó er talið
mikilvægt að styrkja stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna. Í því ljósi ræddi
Stjórnlagaráð um mögulega endurskoðun stjórnlagadómstóls um lög frá Alþingi og
athafnir æðstu ráðamanna. Að lokum var ákveðið að markmiðunum um vandaðri
löggjöf og endurskoðun athafna æðstu ráðamanna yrði betur náð með auknu eftirliti,
sbr. 62.-63. gr. frumvarpsins, um Lögréttu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
Alþingis. Í frumvarpinu er mælt fyrir um að tilteknar óskrifaðar stjórnskipunarreglur
á þessu sviði verði festar í sessi, svo sem að dómstólar meti stjórnskipulegt gildi
laga.
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Um 98. gr.
Markmið 98. gr. er að kveða með fyllri hætti en gert er í 59. gr. núgildandi stjórnarskrár á
um skyldur löggjafans til þess að ákveða skipan dómsvaldsins.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs að öðru leyti en því að lagt er til að notað
verði hugtakið „dómsvald“ líkt og í 59. gr. núgildandi stjórnarskrár, í stað „dómstóla“
Hugtakið dómsvald er víðtækara og nær m.a. til málsmeðferðarreglna dómstóla. Samkvæmt
þessu tæki lagaáskilnaðarregla 98. gr. afdráttarlaust einnig til slíkra reglna.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að ákvæðið sé efnislega samhljóða 59. gr.
núgildandi stjórnarskrár, þó þannig að tekin séu af tvímæli um að lög skuli greina dómstig
og fjölda dómara. Vísar ráðið í þessu sambandi til skýrslu stjórnlaganefndar.
Um 99. gr.
Í 99. gr. frumvarpsins er kveðið á um að sjálfstæði dómstóla skuli tryggt með lögum. Í
núgildandi stjórnarskrá er ekki að finna sambærilegt ákvæði þótt ráða megi af ýmsum
ákvæðum hennar að dómstólar skuli njóta sjálfstæðis, sbr. einkum 59., 61. og 70. gr.
stjórnarskrárinnar. Ákvæði þetta er í nánum tengslum við 28. gr. frumvarpsins um réttláta
málsmeðferð fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstóli.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um 99. gr.:
„Greinin er ný og tekin upp úr tillögum stjórnlaganefndar. Greinin kveður með
almennum hætti á um sjálfstæði dómstóla en felur löggjafanum verulegt mat um
þetta atriði. Í markmiðinu um sjálfstæði felst einnig krafa um ákveðið sjálfstæði
dómstóla með tilliti til stjórnsýslu og fjárstjórnar. Hins vegar er ekki tekin afstaða til
þess hvort þessi atriði eru falin sérstöku stjórnvaldi á vegum dómstóla eða komið
fyrir með öðrum hætti. Stjórnlagaráð telur ekki þurfa að tilgreina, líkt og
stjórnlaganefnd hafði gert, að dómstólum verði ekki falin störf sem samkvæmt venju
eða eðli sínu heyri undir aðra valdþætti ríkisins. Hlutverk og störf dómstóla leiða því
einnig af öðrum ákvæðum frumvarpsins um valddreifingu hverrar greinar
ríkisvaldsins.“
Um 100. gr.
Í 100. gr. frumvarpsins er fjallað um lögsögu dómstóla og á ákvæðið sér nokkra
samsvörun í 60. gr. stjórnarskrárinnar. Markmið ákvæðisins er að lýsa nánar valdheimildum
dómstóla og festa í stjórnarskrá rótgróna stjórnskipunarvenju um heimild dómstóla til að
meta stjórnskipulegt gildi laga.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um 100. gr.:
„Ákvæði 1. og 2. mgr. er ekki að finna í núgildandi stjórnarskrá en eru byggð á
tillögum stjórnlaganefndar. Í 1. mgr. er valdheimildum dómstóla lýst í
grundvallaratriðum og tryggt að öðrum stofnunum en dómstólum sé ekki falið að
leysa úr réttarstöðu manna skv. lögum, skera úr um sekt og ákveða viðurlög.
Greinina ber einnig að skoða í ljósi 70. gr. núgildandi stjórnarskrár um rétt manna til
að bera mál undir dómstóla.“
Í skýringum stjórnlagaráðs segir að ákvæði 2. mgr. sé ætlað að lögfresta gildandi
stjórnskipunarvenju um úrskurðarvald dómstóla að því er varðar stjórnskipulegt gildi laga án
efnislegra breytinga. Tillaga stjórnlagaráðs var hins vegar sú að nota orðalagið „hvort lög
samrýmist stjórnarskrá“ í stað „stjórnskipulegt gildi laga“ og kemur fram í skýringunum að
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ráðið hafi talið slíkt til einföldunar og falla betur að almennum málskilningi. Stjórnlagaráð
tekur hins vegar fram í skýringunum að það ætli að hugtakið „stjórnarskrá“ yrði hér túlkað
rúmt þannig að undir það féllu allar gildandi réttarheimildir stjórnskipunarréttarins.
Ljóst er að hugtakið stjórnarskrá er almennt aðeins talið ná til þeirra reglna sem taldar eru
felast í ákvæðum stjórnarskrárinnar sjálfrar. Í ljósi markmiðs stjórnlagaráðs með ákvæðinu
er því hér lagt til að notað verði hið nákvæmara og hefðbundnara orðalag um að dómstólar
skeri úr um „stjórnskipulegt gildi laga“ Með þessu orðalagi er enn fremur áréttað með
skýrari hætti að lög sem dómstólar hafa metið andstæð stjórnskipuninni, en í þeim efnum á
Hæstiréttur Íslands að lokaorðið, eru í raun ógild enda þótt þau hafi ekki formlega verið felld
úr gildi.
Hér er jafnframt lögð til sú viðbót við tillögu stjórnlagaráðs að árétta að
endurskoðunarvald dómstóla á stjórnskipulegu gildi laga verður aðeins beitt eftir því sem á
reynir í dómsmáli. Með þessu er áréttað að ákvæðið feli ekki í sér að hægt sé að bera
stjórnskipuleg álitaefni undir dómstóla án tengsla við fyrirliggjandi dómsmál þar sem aðilar
máls hafa lögvarða hagsmuni af úrlausninni.
Um 3. mgr. segir í skýringum stjórnlagaráðs:
„Ákvæði 3. mgr. svarar til ákvæðis 60. gr. núgildandi stjórnarskrár án efnislegra
breytinga. Stjórnlagaráð tók til sérstakrar skoðunar síðari málslið ákvæðisins um
gildistöku stjórnvaldsákvarðana. Rætt var í ráðinu um hvort ákvæðið gæfi
stjórnvöldum of víðtækar heimildir í tengslum við töku stjórnvaldsákvarðana sem
væru íþyngjandi fyrir borgara. Var þá einkum til skoðunar hvort sérstaklega ætti að
taka fram að gildistöku íþyngjandi ákvörðunar skyldi frestað kæmi til þess að
borgari höfðaði mál til endurskoðunar eða ógildingar hennar. Að vel athuguðu máli
er ákveðið að halda óbreyttu orðalagi, einkum með hliðsjón af þeirri meginreglu
sem talin er gildandi innan stjórnsýsluréttarins hvað varðar frestun gildistöku
íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana, sbr. m.a. álit umboðsmanns Alþingis í máli nr.
3299/2001.“
Í samræmi við þau sjónarmið sem rakin eru í skýringum stjórnlagaráðs þykir rétt að bæta
þeim fyrirvara við ákvæði 3. mgr. að málskot til dómstóla geti frestað réttaráhrifum
stjórnvaldsákvörðunar standi lagaheimildir til þess eða ákvörðun stjórnvalds þar að lútandi
liggi fyrir. Stjórnvaldsákvörðun um frestun réttaráhrifa í tilefni af málskoti til dómstóla
þyrfti eftir sem áður að styðjast við lögmæt sjónarmið og vera að öðru leyti í samræmi við
reglur stjórnsýsluréttar.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir að lokum:
„Einnig var til umræðu að hafa inni orðalagið „dómstólar skera úr um lögmæti
almennra kosninga“ Því orðalagi var ætlað að breyta því fyrirkomulagi sem lýst er í
46. gr. núgildandi stjórnarskrár um að Alþingi ákveði sjálft hvort þingmenn þess séu
löglega kosnir. Bent var á að úrlausn um lögmæti kosninga falli þegar undir
verksvið dómstóla, sbr. 3. mgr. greinarinnar um að dómstólar skeri úr um hvort
stjórnvöld hafi farið að lögum. Því var í staðinn ákveðið að fella brott ákvæði í 46.
gr. núgildandi stjórnarskrár og því yrði um það fjallað í almennum lögum hvernig
kærum vegna almennra kosninga skyldi háttað. Sú leið þótti eðlilegust að
landskjörstjórn yrði falið að úrskurða um gildi kosninga og þeim úrskurðum mætti
skjóta til dómstóla, sbr. 43. gr. frumvarpsins.“
Um 101. gr.
Í núgildandi stjórnarskrá er hvergi að finna sérstakt ákvæði er tryggir stöðu Hæstaréttar
Íslands sem æðsta dómstóls þjóðarinnar, enda þótt gert sé ráð fyrir tilvist hans og ráða megi
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að hann njóti slíkrar stöðu af ýmsum ákvæðum hennar, sbr. einkum 8., 34. og 61. gr.
stjórnarskrárinnar. Markmið ákvæðisins er að kveða með afdráttarlausum hætti á um þessa
stöðu Hæstaréttar Íslands.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Ákvæði 1. mgr. er nýtt og lýsir því með skýrum hætti í frumvarpinu að Hæstiréttur
Íslands er æðsti dómstóll ríkisins, sem hann er og hefur verið. Með því er tryggt að
ekki sé hægt að stofna til nýrra sérdómstóla, annarra en þeirra sem stjórnarskrá
heimilar sérstaklega.
Ákvæði 2. mgr. gerir ráð fyrir því að heimilt sé að viðhalda Félagsdómi í óbreyttri
mynd og að ekki verði unnt að auka við verksvið hans frá því sem nú gildir.
Félagsdómur er því eini sérdómstóllinn sem sérstaklega er heimilaður. Tillögur
ráðsins gera ekki ráð fyrir landsdómi né öðrum sérdómstólum.“
Um 102. gr.
Ákvæði 102. gr. á sér nokkra samsvörun í 61. gr. núgildandi stjórnarskrár. Ákvæði 102.
gr. eru þó fyllri og í betra samræmi við núgildandi réttarástand. Þannig er til að mynda felld
niður tilvísun 61. gr. núgildandi stjórnarskrár til dómenda „sem ekki hafa að auk[i]
umboðsstörf á hendi“ enda fara embættisdómarar ekki lengur með stjórnsýslu samhliða
dómstörfum. Ákvæðinu er ætlað að vernda dómara í starfi og vera þannig liður í því að
tryggja sjálfstæði dómstólanna, sbr. einnig 28., 96. og. 99. gr. frumvarps þessa.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„Í greininni er að finna efnisreglur um skipun dómara og byggist hún að grunni til á
61. gr. núgildandi stjórnarskrár. Gera þær ráð fyrir að reglur um vernd dómara í
starfi nái til allra dómara. Í 1. mgr. er færð inn sú réttarfarsregla að dómarar séu að
meginstefnu skipaðir ótímabundið í embætti, en þó að víkja megi frá því með því að
setja dómara í embætti um tiltekinn tíma. Ótímabundin skipun felur í sér vernd í
starfi og er til þess fallin að auka sjálfstæði dómstóla. Nauðsynlegt er að gera
fyrirvara um dómstörf annarra en dómara, t.d. sérfróðra meðdómsmanna eða fulltrúa
og/eða aðstoðarmanna dómara. Þessir aðilar geta hins vegar eingöngu farið með
dómstörf eftir kvaðningu eða ráðningu dómstólanna sjálfra.“
Í 2. mgr. 102. gr. er sérstaklega tekið fram að dómara verði ekki vikið „endanlega“ úr
embætti nema með dómi. Orðinu „endanlega“ er hér bætt við núgildandi ákvæði 61. gr.
stjórnarskrárinnar. Í ljósi þess hvernig Hæstiréttur Íslands hefur túlkað 61. gr. núgildandi
stjórnarskrár er hér hins vegar ekki um efnisbreytingu að ræða enda hefur verið við það
miðað að veitingarvaldshafi geti veitt dómara lausn um stundarsakir og fylgt þeirri ákvörðun
eftir með höfðun dómsmáls, sbr. Hrd. 1989, bls. 1627.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 2. mgr. 102. gr. segir jafnframt:
„Ákvæði 2. mgr. felur í sér að dómara verður ekki vikið varanlega úr starfi nema
með dómi og eru tilgreind þau skilyrði sem þurfa að liggja fyrir.“
Í þessu felst bæði ákveðin vernd dómara en einnig er kveðið á um ákveðnar skyldur
þeirra og embættisskilyrði, sem nánar er útfært í lögum. Heimild í núgildandi
stjórnarskrá til þess að veita hæstaréttardómurum lausn 65 ára þannig að „eigi missi
þeir neins í af launum sínum“ er afnumin og gilda því eftirleiðis almennar reglur um
starfslok og eftirlaunaréttindi hæstaréttardómara. Skoðað var hvort setja ætti ákvæði
um lausn dómara um stundarsakir en horfið var frá því og löggjafanum eftirlátin
nánari útfærsla um það atriði.
Varðandi skipun dómara í embætti vísast að öðru leyti til 96. gr. frumvarpsins.“
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Með tilliti til réttarstöðu þeirra dómara sem skipaðir hafa verið við gildistöku þessa
ákvæðis er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir ákvæði til bráðabirgða, sbr. 2. mgr. ákvæðis til
bráðabirgða.
Um 103. gr.
Ákvæði 103. gr. er samhljóða 1. málsl. 61. gr. núgildandi stjórnarskrár. Ákvæðið tengist
28., 99. og 102. gr. sem saman lúta allar að sjálfstæði dómstóla.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs að því undanskyldu að ráðið lagði til að
notað yrði orðið „dómarar“ í stað „dómendur“, líkt og gert er í 61. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Í skýringum stjórnlagaráðs var hins vegar tekið fram að ákvæðinu væri ætlað
að ná til allra dómenda, þ.e. ekki aðeins þeirra sem væru skipaðir eða settir dómarar heldur
einnig sérfróðra meðdómsmanna og annarra starfsmanna dómstóla sem kynnu að fara með
dómsvald. Í samræmi við það markmið stjórnlagaráðs að ákvæði 103. gr. fæli þannig ekki í
sér efnisbreytingu á ákvæði 61. gr. núgildandi stjórnarskrár er hér lagt til að hugtakið
dómendur verði áfram notað. Er sú hugtakanotkun jafnframt í samræmi við skilgreiningu 1.
mgr. 102. gr. frumvarpsins á dómarahugtakinu og skýringar stjórnlagaráðsins við það
ákvæði þar sem vísað er til dómstarfa „annarra en dómara“.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo:
„Í greininni birtist ein helsta undirstaða réttarríkisins sem vísar til þess að dómarar
eiga eingöngu að lúta lögum og viðurkenndum réttarheimildum þegar þeir leysa úr
málum en ekki öðrum sjónarmiðum, svo sem utanaðkomandi þrýstingi eða eigin
geðþótta.“
Um 104. gr.
Hér er um nýmæli að ræða sem ætlað er að veita stöðu og sjálfstæði ákæruvaldsins
stjórnarskrárvernd.
Í skýringum stjórnlagaráðs við 104. gr. segir:
„Lagt er til að nýtt ákvæði komi inn í stjórnarskrá um skipan ákæruvalds og
jafnframt að sjálfstæði og vernd ríkissaksóknara, sem æðsta handhafa
ákæruvaldsins, verði tryggð með sama hætti og á við um dómara. Það samræmist
nútímaviðhorfum í réttarríki að ríkissaksóknari njóti verndar í starfi sem æðsti
handhafi ákæruvalds og sé eingöngu háður lögum við meðferð þess valds. Ákvæðið
er efnislega fengið úr tillögum stjórnlaganefndar.
Með því að ríkissaksóknari verður skv. frumvarpi þessu stjórnarskrárvarinn sem
æðsti handhafi ákæruvalds er ljóst að breyta þarf ákvæðum hegningarlaga þar sem
kveðið er á um að ekki skuli höfða sakamál fyrir tiltekin brot nema ráðherra mæli
fyrir um það. Hér er nánar tiltekið um að ræða 97. gr. almennra hegningarlaga nr.
19/1940 (alm. hgl.) um saksókn vegna brota gegn X. kafla alm. hgl. um landráð, svo
og 105. gr. alm. hgl. um árásir gegn forseta eða persónu hans og friðhelgi.
Þegar ráðherra skipar í embætti dómara og ríkissaksóknara skal skipun borin undir
forseta Íslands til staðfestingar. Synji forseti skipun staðfestingar þarf Alþingi að
samþykkja skipunina með 2/3 atkvæða til að hún taki gildi.
Ráðherra situr í skjóli meirihluta á þingi og því er ekki nægilegt að einfaldur
meirihluti veiti samþykki sitt til að tryggja að sátt sé um að víkja frá meginreglunni.
Því er lagt til að aukinn meirihluta, þ.e. 2/3 alþingismanna, þurfi til að samþykkja
skipun ríkissaksóknara með afbrigðum.
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Ákvörðun ráðherra um skipun varðar við ráðherraábyrgð eins og aðrar ákvarðanir
hans. Í umræðum í Stjórnlagaráði kom fram það sjónarmið að skipun
ríkissaksóknara væri meðal þeirra verkefna sem eðlilegt væri að forseti Íslands hefði
á sinni könnu sem umboðsmaður þjóðarinnar, enda væri þar ekki um pólitískt vald
að ræða. Niðurstaða ráðsins var þó sú sem í greininni birtist. Vísast til skýringa við
96. gr. frumvarpsins, þ.e. hið almenna ákvæði er gildir um skipan ríkissaksóknara
og dómara.“
Um VII. kafla.
Í almennum skýringum stjórnlagaráðs við VII. kafla segir m.a.:
„I. Inngangur.
Staða sveitarfélaga er styrkt í frumvarpi þessu. Í núverandi stjórnskipun er tilvist
sveitarfélaga aðeins nefnd í 78. gr. stjórnarskrárinnar. Hér er lagður til sérstakur
kafli um sveitarfélög sem hefur að geyma fjögur ákvæði. Sérstök nálægðarregla er
stjórnarskrárbundin í 106. gr. og kveðið er á um kosningu sveitarstjórna og rétt íbúa
sveitarfélaga til að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni þess í 107. gr. Þá er
kveðið á um samráðsskyldu við sveitarstjórnir og samtök þeirra við undirbúning
lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga í 108. gr.
II. Núgildandi réttu r og sögulegt yfirlit.
Í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um tilvist sveitarfélaga í 78. gr. þar sem segir
að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Þá segir að
tekjustofnar þeirra skuli ákveðnir með lögum svo og réttur þeirra til að ákveða hvort
og hvernig þeir eru nýttir.
[Á Þjóðfundi var fjallað] um stöðu sveitarfélaga og landsbyggðar í samhengi og af
umræðunum má ráða áhyggjur þjóðarinnar af stöðu landsbyggðar. Um málefni
sveitarfélaga sérstaklega [var talið á Þjóðfundi] að stjórnarskráin [ætti] að tryggja
grundvöll sveitarfélaganna sem og sjálfsákvörðunarrétt þeirra og lögboðin verkefni.
Skil milli verkefna ríkis og sveitarfélaga [þyrftu] að vera skýr svo og ákvæði um
ábyrgð og skyldur stjórna þeirra. Þó [var] áréttað að réttur sveitarfélaga til að ráða
málum sínum [mætti] ekki stangast á við þjóðarhagsmuni.
[...]Í [núgildandi stjórnarskrá] er, eins og áður segir, aðeins ein grein um
sveitarfélög, þ.e. 78. gr. Efnisleg þýðing 1. mgr. 78. gr. er aðallega að tryggja tilvist
sveitarfélaga án þess að kveða nánar á um fjölda þeirra, stærð eða hlutverk. Með
stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var 2. mgr. bætt við, en í ákvæðinu er því slegið
föstu að tekjuöflun sveitarfélaga skuli byggjast á heimild í lögum en sveitarfélögum
sé í sjálfsvald sett hvernig þau hagnýta lögákveðna tekjustofna.
[Sveitarfélögin í landinu] mynda þjónustusvæði og hefur samstarf þeirra á milli
farið vaxandi. Landshlutasamtök sveitarfélaga eru nú átta talsins og miðast
landfræðilega við „gömlu“ kjördæmin átta.
Horfa má til fyrirmynda annars staðar frá í þessu efni. Í Svíþjóð er staða
sveitarfélaga mun nánar skilgreind en í íslensku stjórnarskránni. Í sænsku
stjórnarskránni er m.a. fjallað um fulltrúalýðræði og sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga og
skilgreind meginhlutverk þeirra og ábyrgð. Í dönsku stjórnarskránni er ein stutt
grein um sveitarfélög, 82. gr., þar sem sjálfstjórn sveitarfélaga er [útfærð á sama
hátt]og í íslenska stjórnarskrárákvæðinu, þ.e. að [hún skuli nánar] ákveðin í
almennum lögum.[...]
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[Stjórnlagaráð hafði samráð] við Samband íslenskra sveitarfélaga við undirbúning
þessa kafla. Bentu fulltrúar sambandsins m.a. á að sjálfstjórn sveitarfélaga ætti að
viðurkenna og tryggja í reynd í stjórnarskrá. Þá lögðu þeir áherslu á að
sveitarfélögum væru tryggðir nauðsynlegir tekjustofnar í samræmi við þau verkefni
sem þeim eru falin í stjórnarskrá og lögum. Enn fremur bentu fulltrúar sambandsins
á að verkaskipting í opinberri þjónustu skyldi miðast við að sveitarfélögin önnuðust
nærþjónustu. Einnig lögðu þeir áherslu á samráð við sveitarfélög og samtök þeirra
um lagabreytingar á skipulagi almannaþjónustu sem þeim er falin framkvæmd á
með lögum. Loks var bent á þörfina á að tryggja réttarfarsleg úrræði við brot á
sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga. Flest þessara atriða má styðja með [ákvæðum] í
stjórnarskrá og voru þau höfð til hliðsjónar við undirbúning kaflans í
Stjórnlagaráði.“
III. M arkm ið stjórnlagaráðs.
Í tillögum Stjórnlagaráðs, sem hér eru lagðar til grundvallar, kemur fram að eitt þeirra
megingilda sem Stjórnlagaráð hafði til hliðsjónar í starfi sínu var valddreifing. Gegn sterku
löggjafar og miðstjórnarvaldi taldi stjórnlagaráð að mynda mætti mótvægi og dreifa valdi
með því að flytja verkefni, ákvörðunarvald og tekjustofna til sveitarfélaga eða héraða.
Stjórnlagaráð benti á að slíkt mætti að óbreyttu gera með almennum lögum og án stoðar í
stjórnarskrá en ráðið taldi þó rétt að skerpa og skýra ákvæði um sveitarfélög í stjórnarskránni
í því skyni að löggjafinn hefði ekki algert sjálfdæmi um hvort slík valddreifing ætti sér stað.
Stjórnlagaráð benti einnig á að í sambandsríkjum (e. federal states) er gjarnan höfð í
heiðri einhvers konar nálægðarregla sem kveður á um að úr hverju máli skuli leyst á lægsta
stjórnsýslustigi sem nær utan um það, m.ö.o. að ákvarðanir séu teknar eins nálægt þeim sem
þær varða og mögulegt er. Á ensku er nálægðarregla nefnd „principle o f subsidiaritý“og er
skilgreind þannig: Subsidiarity is the idea that a central authority should have a subsidiary
function, performing only those tasks which cannot be performed effectively at a more
immediate or local level.
Stundum er sagt að í reglunni felist að um mál skuli fjallað á þeim vettvangi sem best
nær utan um það, en í því felst t.d. að um stærri umhverfismál skuli fjallað á breiðari
grundvelli en í héraði eða á sveitarstjórnarstigi einvörðungu.
Í stjórnlagaráði var rætt hvort ganga ætti svo langt að skipta fjárstjórnarvaldinu á milli
löggjafans og sveitarstjórna sem handhafa staðbundins framkvæmdarvalds. Var horfið frá
því eftir umræðu enda ætti það að vera löggjafans að kveða á um skiptingu og ráðstöfun
tekjustofna.
Ráðið valdi að fara þá leið að auk vísireglu 1. mgr. um sjálfstæði sveitarfélaga eftir því
sem lög ákveða, sem er óbreytt fyrri málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar, skyldi bætt við
fjórum nýjum greinum.
Í fyrsta lagi er gerð tillaga um nýja vísireglu um kosningar sveitarstjórna og íbúalýðræði
og er löggjafanum falin útfærsla þess.
Í öðru lagi er bætt við reglu um að sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að
sinna lögbundnum verkefnum, en þar er um efnisreglu að ræða þó að hún takmarkist við þau
verkefni sem löggjafinn felur sveitarfélögum.
Í þriðja lagi er útfærsla nálægðarreglunnar þannig að þeirri þjónustu, sem best er fyrir
komið í héraði, skuli sinnt þar (nálægðarregla).
Í fjórða lagi er lögð til formregla um samráðsskyldu stjórnvalda við sveitarfélög við
undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga.
Um 105. gr.
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Í frumvarpi þessu er lagt til að ákvæði 78. gr. núgildandi stjórnarskrár um sveitarfélög
færist óbreytt úr mannréttindakafla stjórnarskrárinnar yfir í nýjan kafla um málefni
sveitarfélaga og verði að 1. og 3. mgr. 105. gr. Þá eru lagðar til tilteknar viðbætur í 2. mgr.
105. gr. sem ætlað er að styrkja stöðu sveitarfélaga. Með greininni er sveitarfélögum tryggð
stjórnarskrárvarin staða í stjórnkerfi hins opinbera. Í því felst að sveitarfélögin njóta
sjálfstæðis gagnvart öðrum stjórnvöldum sé annað ekki ákveðið með lögum og
sveitarstjórnarstigið verður ekki lagt niður nema með stjórnarskrárbreytingu. Sveitarfélögin
teljast til stjórnvalda og eru bundin af lögum með sama hætti og önnur stjórnvöld.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir:
„[1. mgr.] Greinin kveður á um sjálfstjórn sveitarfélaga án þess að tilgreina nánar í
hverju hún felst. Hér er því fyrst og fremst stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans um
að þau skuli njóta sjálfstjórnar eða vísiregla sem löggjafinn útfærir nánar. Fyrri
málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar þykir því heldur óljós ein og sér en fram kemur í
Skýrslu stjórnlaganefndar að sjálfstæð efnismerking þess ákvæðis sé lítil að mati
fræðimanna.“
Í skýringum ráðsins kemur fram að sStjórnlagaráði þótti rétt að bæta við ákvæðið, sbr. 2.
mgr. svoí því skyni að löggjafinn, meginhandhafi ríkisvalds, hefðiafi ekki sjálfdæmi um
hvort og hve mikið sjálfstæði sveitarfélaga eða sveitarstjórna sem handhafa staðbundins
opinbers valds skyldiuli vera. Þótti ráðinu af þeim sökum og með vísan til framangreinds
ekki koma til greina að hafa stjórnarskrárákvæði um sveitarfélög óbreytt.
Í 2. mgr. segir að sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að sinna
lögbundnum verkefnum. Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs er markmið ákvæðisins að
stuðla að því að samræmi sé milli lögbundinna verkefna sveitarfélaga og tekna þeirra. Í ljósi
þess að ráðið leggur til óbreytt ákvæði, sbr. 3. mgr., um að tekjustofnar sveitarfélaga skulu
ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til þess að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir,
var talið að herða þyrfti á þeirri skyldu löggjafans að tryggja samræmi milli verkefna og
tekna, þ.e. að tryggja að nægar tekjur séu fyrir hendi til lögbundinna verkefna sveitarfélaga.
Í ákvæði 2. mgr. felst að löggjafinn hefur skyldu til að skipa málum þannig að
sveitarfélög séu nægilega öflug til að sinna verkefnum sínum á hagkvæman hátt og þarf þá
einkum að horfa til stærðar þeirra. Á sveitarstjórnun hvílir einnig sú skylda að lúta reglum
löggjafans og haga málum þannig að aðhald í fjármálum sé með fullnægjandi hætti. Í lögum
skulu nánar útfærðar reglur um aðhald og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga í samráði við
sveitarfélögin svo gæta megi þess að sveitarfélög séu nægilega burðug til að sinna
lögbundinni þjónustu af hagkvæmni.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir að markmiðinu um nægilega burði og samræmi milli
verkefna og tekna megi einnig ná með samstarfi milli sveitarfélaga, svo sem nú sé algengt í
svonefndum byggðasamlögum skv. sveitarstjórnarlögum nr. [138/2011] og fleiri lögum.

Ákvæði 3. mgr. kveður á um tekjustofna sveitarfélaga og kom nýtt inn í stjórnarskrá með
stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Það er talið staðfesta að tekjuöflun sveitarfélaga þurfi að
byggjast á heimild í lögum en þeim sé í sjálfsvald sett hvort og hvernig þau nýta lögákveðna
tekjustofna. Ákvæðið er frávik frá þeirri meginreglu frumvarpsins að almennt sé óheimilt að
framselja skattlagningarvald til sveitarfélaga, sbr. einnig 1. mgr. 40. gr. og 77. gr.
stjórnarskrárinnar sem teknar eru upp óbreyttar í frumvarp þetta. Rétt er að hafa í huga að
ákvæðið skýrir þá stöðu að tekjuöflun sveitarfélaga, líkt og annarra stjórnvalda, verður
almennt að hvíla á settum lögum. Það á sérstaklega við um skatta, sbr. einnig til hliðsjónar
ríkar kröfur sem leiða af þeim ákvæðum frumvarpsins er sérstaklega fjalla um skatta.
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Ákvæðið haggar hins vegar ekki þeim heimildum sem sveitarfélög kunna mögulega að hafa,
svo sem á grundvelli venju, til töku gjalda eða endurgjalds fyrir tiltekna starfsemi. Nýjir
tekjustofnar verða hins vegar vart á settir nema með skýrri lagaheimild.
Um 106. gr.
Með 106. gr. frumvarps þessa er lagt til það nýmæli að stjórnarskrárbundin verði
svokölluð nálægðarregla sem felur í sér að þeir þættir opinberrar þjónustu sem best þykir
komið undir staðbundinni stjórn sveitarfélaga skuli vera á þeirra hendi. Ákvæðið er að hluta
til byggt á sambærilegri reglu innan Evrópusambandsins (e. principle of sudsidiarity).
Sjálfsstjórn sveitarfélaga byggist á þeirri lýðræðishugsun að fólkið í landinu eigi rétt á að
hafa bein áhrif á nærumhverfi sitt.
Ákvæðið er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs að öðru leyti en því að í frumvarpi þessu er
það orðalag notað að á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði þeirra, skulu vera þeir
þættir opinberrar þjónustu sem best þykir fyrir komið „undir staðbundinni stjórn þeirra“ en
ekki „í héraði“ eins og stjórnlagaráð lagði til. Gera verður ráð fyrir að sum staðbundin
opinber þjónusta eigi ekki nauðsynlega best heima hjá sveitarfélögum, t.d. löggæsla og
ákæruvald. Í slíkum tilvikum er eðlilegt að löggjafinn hafi svigrúm til að ákveða skipulag
slíkra verkefna með öðrum hætti, en sé ekki bundinn af því að færa þau engu að síður í
hendur sveitarfélaganna.
Í ákvæðinu er vísað til opinberrar þjónustu, en hafa má ákvæðið til hliðsjónar við
ákvörðun um hvar ákvörðunarvaldi um opinber málefni skuli fyrirkomið.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að með orðalaginu „eða samtaka í umboði þeirra“
í ákvæðinu er ekki aðeins átt við fyrirliggjandi samtök sveitarfélaga sjálfra, þ.e. Samband
íslenskra
sveitarfélaga
og
landshlutasamtök
þeirra,
eða
allsherjarréttarlegan
samstarfsgrundvöll þeirra, byggðasamlög, sbr. sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. Með þessu
orðavali er einnig gefið til kynna að sveitarfélög geti, að því leyti sem lög leyfa, framselt til
einkaréttarlegra aðila umsýslu með þjónustu sem þeim ber að veita lögum samkvæmt. Sem
dæmi um slíka aðila má nefna samtök sem ekki hafa arðsemismarkmið, a.m.k. ekki sem
megintilgang, svo sem foreldrafélög, neytendasamtök, samvinnufélög, sjálfseignarstofnanir
og önnur slík samtök en nefna má að sjálfseignarstofnanir hafa lengi verið mikilvirkar í
sambandi við rekstur eða umsjón öldrunarþjónustu - en yfirleitt í krafti opinberrar
fjármögnunar. Í slíkri heimild til framsals á umsýslu þjónustu felst ekki að sveitarfélög geti
skotið sér undan lögbundnum skyldum sínum, enda er þjónustunni þá sinnt „í umboði“
sveitarfélaga svo sem ákvæðið áskilur.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur enn fremur fram að í ráðinu var rætt um að snúa
reglunni við þannig að verkefnum skyldi sinnt af sveitarfélögum nema þau ættu betur heima
hjá ríkinu. Fram kemur að þar sem Ísland er lítið ríki og ekki sambandsríki hafi sú nálgun
ekki notið nægilegs stuðnings en engu að síður verði að telja að það sé ekki einvörðungu
sveitarfélaganna að sýna fram á að verkefni eigi betur heima hjá þeim en hjá ríkinu,
sérstaklega í ljósi markmiðs reglunnar og samráðsskyldunnar.. Þó að löggjafanum sé falin
útfærsla reglunnar og endanlegt ákvörðunarvald um hvaða verkefnum skuli sinnt í héraði
hafi löggjafinn ekki sjálfdæmi um það í ljósi þessa og langrar hefðar um að samráð sé haft
við fulltrúa sveitarfélaga við flutning verkefna milli ríkis og sveitarfélaga.
Um 107. gr.
Í ákvæðinu er lagt til nýmæli um kosningu sveitarstjórna og íbúalýðræði, en ákvæðið
byggist á tillögu stjórnlaganefndar, að undanskilinni orðalagsbreytingu í 1. mgr.
Með
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ákvæðinu er kveðið á um skyldu löggjafans til að fjalla um rétt íbúa sveitarfélags til þess að
óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni þess. Þá er með ákvæðinu gildandi réttur íbúa til þess
að kjósa fulltrúa í sveitarstjórn tekinn upp í stjórnarskrá.
Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið kemur fram að ráðinu hafi þótt rétt að kveða í 1.
mgr. á um það sem lengi hefur gilt skv. lögum, að sveitarfélögum skuli stjórnað af
sveitarstjórnum, þær sæki umboð sitt til íbúanna og séu kjörnar í almennum kosningum sem
skuli vera leynilegar. Eðlilegt hafi þótt að kveðið væri á um slík grundvallarréttindi, líkt og
kosningu sveitarstjórnar, í stjórnarskrá.

Í skýringum stjórnlagaráðs er bent á að í 2. mgr. sé fólgið nýmæli sem kveði á um rétt
íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni þess. Í skýringunum
segir jafnframt að sveitarfélög gegni mikilvægu lýðræðislegu hlutverki. Ákvæðið eitt og sér
feli ekki í sér sérstakar skyldur sveitarfélaga, heldur ráðagerð um að slíkar atkvæðagreiðslur
skuli haldnar að ákveðnum skilyrðum fullnægðum.
Réttinn til að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélaga er nú þegar að finna í
sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011, og er meginbreytingin því að sá réttur er nú
stjórnarskrárvarinn. Útfærslan er þó eins og í fleiri tilvikum sett í hendur löggjafans.
Rétt er að taka fram að réttur íbúa sveitarfélags til atkvæðagreiðslu um málefni
sveitarfélags hvílir á sama grundvelli og réttur almennings til þjóðaratkvæðagreiðslu um
löggjöf. Eðli og áhrif slíkra atkvæðagreiðslna eru hins vegar ólík að mörgu leyti.
Sveitarfélögin eru stjórnvöld og því bundin af lögum í starfsemi sinni. Atkvæðagreiðsla um
málefni sveitarfélags getur því aldrei lotið að öðru en því sem sveitarfélagi er að lögum
heimilt að framkvæma. Í löggjöf um atkvæðagreiðslu íbúa sveitarfélaga um málefni
sveitarfélags er eðli máls samkvæmt tekið mið af þessu, en ella missa lögin marks. Því er
ekki þörf á sömu fyrirvörum í stjórnarskránni varðandi það hvað er hægt að bera undir
atkvæði íbúa sveitarfélaga og um það hvaða málefni verða borin undir þjóðaratkvæði.
Um 108. gr.
Ákvæði 108. gr. gerir kröfu um að haft sé samráð við sveitarfélög og samtök þeirra, eftir
því sem fært er, við undirbúning laga sem með beinum hætti varða málefni sveitarfélaga.
Ekkert sambærilegt ákvæði er í núgildandi stjórnarskrá. Ákvæðinu er ætlað að stuðla að
vandaðri lagasetningu og er reglan þannig í ákveðnum tengslum við 2. mgr. 57. gr.
frumvarpsins.
Ákvæðið byggir á tillögu stjórnlagaráðs en þó hafa verið gerðar orðalagsbreytingar.
Þannig er í frumvarpi þessu gert ráð fyrir því að ákvæðið taki aðeins til undirbúnings laga
sem með „beinum hætti“ varða málefni sveitarfélaga en í tillögu stjórnlagaráðs var gildissvið
ákvæðisins aðeins afmarkað með því að vísa til lagasetningar sem „varðar málefni
sveitarfélaga“. Markmið orðalagsbreytingarinnar er að gera gildissvið ákvæðisins skýrara.
Reglan felur þannig í sér að samráð skuli viðhaft við undirbúning lagasetningar í þeim
tilvikum er frumvörp varða einvörðungu eða að verulegu leyti málefni sveitarfélaga eða hafa
bein áhrif á starfsemi þeirra.
Með 108. gr. frumvarpsins er lögð til formregla um samráðsskyldu við undirbúning
lagasetningar ef löggjöf tekur til málefna sveitarfélaga. Í skýringum stjórnlagaráðs kemur
fram að skyldan hvílir á þeim sem undirbýr löggjöf hverju sinni, viðkomandi ráðuneyti og
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ráðherra þegar um stjórnarfrumvörp er að ræða, en einnig á þingmönnum eða starfsfólki
Alþingis fyrir þeirra hönd þegar þingmenn leggja fram frumvörp.
Einn þáttur í þessu samráði er nú þegar lögbundinn, sbr. 129. gr. núgildandi
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Samkvæmt því ákvæði ber að meta áhrif lagafrumvarpa á
fjárhag sveitarfélaga ef fyrirsjáanlegt er að slík áhrif séu fyrir hendi. Skal matið borið undir
Samband íslenskra sveitarfélaga og gerð grein fyrir niðurstöðum þess og hugsanlegum
ágreiningi milli ráðuneytis og sambandsins í fylgiskjali með frumvarpi. Samráðsskyldan sem
hér er lögð til er hins vegar víðtækari en í lagaákvæðinu því hún er ekki einskorðuð við
fjárhagsleg áhrif.
Í ljósi fjölda sveitarfélaga á Íslandi bendir stjórnlagaráð í skýringum sínum á að eðlilegt
sé að samráðið fari fram á vettvangi samtaka sveitarfélaga, hvort sem er landssambands
þeirra eða landshlutasamtaka eftir því sem betur á við. Fram kemur að um inntak hins
lögskylda samráðs byggi ráðið á hefðbundnum lagaskilningi sem felur í sér að samráð sé
ekki aðeins einhliða tilkynning og heldur ekki samningur tveggja jafnsettra aðila heldur
millistig, þ.e. að gefið sé færi á að gera athugasemdir við tillögu, með hæfilegum fyrirvara
og með það að markmiði að eiga í kjölfarið viðræður og leita samkomulags. Hvað telst
hæfilegur fyrirvari fer m.a. eftir því hvort um er að ræða verulegar breytingar á gildandi rétti
eða fyrirliggjandi stöðu. Þá geta óvæntar og knýjandi aðstæður leitt til kröfu um skjóta
lagasetningu sem um leið hefur áhrif á það hversu ítarlegs samráðs er krafist. Hafa má
ákvæðið til hliðsjónar við setningu stjórnvaldsfyrirmæla á borð við reglugerða ef þær fela í
sér íþyngjandi reglur fyrir sveitarfélög, íbúa þeirra og sveitarstjórnir.
Um VIII. kafla.
Þessi kafli fjallar um meðferð utanríkismála og gerð þjóðréttarsamninga. Það er nýmæli
að hafa um þau sérstakan kafla en ákvæði um það er í gildandi stjórnarskrá skipað með
öðrum verkefnum stjórnvalda í kafla um valdheimildir handhafa framkvæmdarvalds, forseta
og ráðherra. Það er til marks um vaxandi vægi þessara mála og þátttöku Íslands í alþjóðlegu
samstarfi að skipa ákvæðum um þau með þessum hætti um leið og við þau er aukið verulega
frá því sem nú er.
Í skýringum stjórnlagaráðs er bent á að eina ákvæði núgildandi stjórnarskrár um
samninga við önnur ríki og utanríkismál sé í 21. gr. hennar. Þar sé mælt fyrir um að forseti
Íslands geri samninga við önnur ríki. Þó geti hann enga slíka samninga gert ef þeir hafi í sér
fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða horfi til breytinga á stjórnarhögum ríkisins
nema samþykki Alþingis komi til. Greinin hafi staðið efnislega óbreytt frá því að hún kom
inn í stjórnarskrána árið 1920 þegar Ísland varð fullvalda ríki. Í henni felst að meðferð
utanríkismála og gerð þjóðréttarsamninga er á hendi stjórnvalda, í raun utanríkisráðherra, og
þarf ekki bera slíka samninga undir Alþingi, nema í þartilgreindum tilvikum.
Stjórnlagaráð bendir á að ákvæði núgildandi stjórnarskrár um utanríkismál séu að því
leyti frábrugðin stjórnarskrám annars staðar á Norðurlöndum og í ýmsum öðrum ríkjum að
þar sé ekki að finna heimildir til framsals ríkisvalds til alþjóðastofnana. Þó hafi oft verið
fjallað um meðferð valdheimilda ríkisins í samskiptum við aðrar þjóðir og alþjóðlegar
stofnanir, einkum vegna aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og að
Schengen-samstarfinu. Þá hafi verið talið að íslensk stjórnskipan heimili framsal ríkisvalds
að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Ljóst sé þó að efnislegt inntak og þanþol þeirrar
heimildar sé takmörkum bundið. Með aukinni þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi hafi
komið fram að þörf sé á að skapa henni traustari grundvöll í stjórnskipan landsins.
A f hálfu stjórnlagaráðs er ennfremur bent á að núgildandi stjórnarskrá sé frábrugðin
stjórnarskrám annars staðar á Norðurlöndum að því leyti að hún tilgreini ekki sérstaklega
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hvaða áhrif þjóðþingið eigi að hafa á mótun utanríkisstefnunnar og töku ákvarðana um meiri
háttar utanríkismál umfram það sem áskilið er í 21. gr. stjórnarskrárinnar og leiðir að öðru
leyti af þingræðisreglunni. Í krafti þingræðisreglunnar getur Alþingi veitt ríkisstjórninni
aðhald á ýmsan hátt, þ. á m. krafið hana um upplýsingar um aðgerðir í utanríkismálum.
Jafnframt getur það lýst yfir vantrausti á ráðherra eða ríkisstjórn vegna utanríkisstefnu eða
aðgerða í utanríkismálum. Engu að síður telur stjórnlagaráð að hlutverk og heimild Alþingis
til að gefa framkvæmdarvaldinu bindandi fyrirmæli á sviði utanríkismála séu óljós.
Stjórnlagaráð gerði svofellda grein fyrir umfjöllun um utanríkismál á þjóðfundi:
„Þjóðfundur var fáorður um meðferð utanríkismála en þó kom fram skýr vilji um að
þjóðin yrði höfð með í ráðum vegna töku ákvarðana um meiri háttar utanríkismál
þannig að komið yrði í veg fyrir að ráðherrar gætu einhliða tekið ákvarðanir um t.d.
stríð. Tekið var fram að Ísland skyldi vera sjálfstætt í alþjóðasamskiptum en um leið
virkara á alþjóðavettvangi. Áhersla var lögð á alþjóðasamvinnu á mörgum sviðum
og að Ísland yrði virkur þátttakandi í alþjóðaviðskiptum. Á Þjóðfundi átti sér stað
nokkur umræða um Evrópusambandið og mátti þar finna sjónarmið í báðar áttir, þ.e.
að stjórnarskráin ætti annars vegar að gera þjóðinni kleift að ganga í sambandið og
hins vegar sporna við inngöngu.“
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að það hafi kynnt sér stöðu utanríkismála og rætt
skýrslu stjórnlaganefndar. Sökum eðlis málaflokksins og stöðugt vaxandi þátttöku Íslands í
alþjóðasamstarfi hafi sammæli verið um að sérstakur kafli yrði helgaður málaflokknum í
stjórnarskrá. Þar ætti að vera að finna ákvæði sem tækju á meðferð þeirra, samspili milli
þings og framkvæmdarvalds í þeim efnum, tengslum forseta við málaflokkinn sem og
ábyrgð og aðdraganda að gerð þjóðréttarsamninga. Þá yrði einnig leitast við að festa í sessi
þær óskrifuðu meginreglur sem taldar væru gilda á þessu sviði.
Markmið kaflans er samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs að skýra betur stöðu þingsins
og aðkomu þess að ákvörðunartöku í utanríkismálum. Einnig að skýra reglur samkvæmt
núgildandi réttarskipan - skráðar sem óskráðar - í því skyni að auka skýrleika og draga úr
vandkvæðum við túlkun eða vafa um endimörk einstakra reglna. Leitast skyldi við að styrkja
hlutverk þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu og heimildir þess til að gefa
framkvæmdarvaldinu bindandi fyrirmæli auknar, sér í lagi um mikilvæg utanríkismál og
aðgerðir sem tengjast beitingu vopnavalds. Þá skyldi eyða réttaróvissu um meðferð
ríkisvalds í samskiptum við aðrar þjóðar og alþjóðastofnanir með því að festa í sessi reglu
um framsal ríkisvalds og tryggt að þing og þjóð kæmu að ákvörðunartöku um mál sem væru
svo mikilvæg fyrir íslensku þjóðina.
Í samræmi við þetta leggur stjórnlagaráð til að 21. gr. núgildandi stjórnarskrár gildi áfram
„með örlítið breyttu orðalagi með hliðsjón af þróun mála frá setningu ákvæðisins“. Að auki
leggur það til að í kaflanum verði þrenns konar nýmæli. Í fyrsta lagi almennt ákvæði um
meðferð utanríkismála þar sem fjallað er um samspilið milli þings og framkvæmdarvalds og
aðkomu þingsins að ákvörðunartöku um utanríkismál (hefðbundin utanríkismál, mikilvæg
utanríkismál og vegna aðgerða sem fela í sér beitingu vopnavalds). Í öðru lagi verði þar að
finna sérstaka grein um framsal ríkisvalds í sérstökum tilvikum og hvernig aðkomu þings og
þjóðar að slíkri ákvörðunartöku skuli háttað og í þriðja lagi ákvæði um skyldu ríkisins til að
virða mannréttindareglur samkvæmt alþjóðasamningum sem bindandi eru að þjóðarétti og
um stöðu lögfestra mannréttinda- og umhverfissamninga.
Ákvæði kaflans taka að mestu leyti mið af tillögum stjórnlaganefndar. A f hálfu
stjórnlagaráðs var tekið fram að litið hafi verið til orðræðu og ákalls sem fram hefði komið
um nýmæli í stjórnarskrá að þessu leyti. Þá hafi verið litið til þess að löggjafinn hefði talið
þörf á endurbótum að þessu leyti en nefnd um endurskoðun stjórnarskrár sem skipuð var árið
2005 og starfaði til 2007 ræddi tillögur að þessu leyti. Einnig hafi orðið að líta til þess að

234

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
meðal helstu verkefna stjórnlagaráðs samkvæmt þingsályktunartillögu um skipun þess hefði
verið að taka sérstaklega til umfjöllunar framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana og meðferð
utanríkismála.
Athugasemdir stjórnlagaráðs við 111. gr. benda til þess að efni hennar hafi orðið
víðtækara en ætlan ráðsins hafi staðið til. A f þeim sökum er lagt til að ákvæðinu verði breytt
til samræmis við vilja stjórnlagaráðs eins og hann gengur fram af skýringum þess, en nánar
er gerð grein fyrir þeim í athugasemdum við 111. gr. Í sömu grein er lögð til önnur breyting
af lagatæknilegum ástæðum. Ákvæði í VIII. kafla eru að öðru leyti óbreytt.
Um 109. gr.
Í skýringum stjórnlagaráðs er þessi grein kynnt á eftirfarandi hátt:
„Í 109. gr. er fjallað um meðferð utanríkismála en það er nýmæli í stjórnarskránni.
Hér er um að ræða almenna reglu um handhöfn og meðferð utanríkismála og að auki
samspilið milli löggjafarvaldsins (eftirlitsaðilans) og framkvæmdarvaldsins. Greinin
er að upplagi valkostur 2 í Skýrslu stjórnlaganefndar. Hún lýsir í nokkrum
meginatriðum mótun utanríkisstefnu Íslands og á hvers höndum hún er.“
Það leiðir af eðli utanríkismála að verkahringur stjórnvalda á því sviði er ekki eins
mótaður af lögum og á flestum öðrum sviðum stjórnsýslunnar. A f þeim sökum standa
ákveðin rök til að mæla með sérstökum ákvæðum fyrir um áhrif löggjafans á meðferð þeirra
til fyllingar því sem leiðir af lögmætisreglunni, þingræðisreglunni og uppbyggingu
stjórnkerfisins að öðru leyti.
Í 1. mgr. 109. gr. er áréttað að mótun utanríkisstefnunnar og almennt fyrirsvar ríkisins á
því sviði sé á hendi ríkisstjórnarinnar en jafnframt er hnykkt á að störf hennar á því sviði séu
unnin í umboði og undir eftirliti Alþingis. Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs er með
þessu ákvæði „tekin af tvímæli um að endanlegt forræði á utanríkisstefnu ríkisins sé hjá
Alþingi sjálfu en ekki ríkisstjórninni eða einstökum ráðherrum“. Stjórnlagaráð tekur þó fram
að með þessu orðalagi sé „gefin ákveðin vísbending um að ríkisstjórn í tilteknum tilvikum
kunni að njóta meira svigrúms við rekstur utanríkismála en ýmissa annarra mála“.
Þessar skýringar og orðalag ákvæðisins eru í samræmi við það sem almennt gildir um
stöðu framkvæmdarvaldsins í stjórnkerfinu og ber að virða með hliðsjón af því.
Framkvæmdarvaldið er þinginu háð í tvennum skilningi. Annars vegar með þeim hætti að
löggjafinn mótar verkahring framkvæmdarvaldsins þar sem ákvæðum stjórnarskrár sleppir.
A f því leiðir að framkvæmdarvaldið fær ekki aðhafst nema í umboði löggjafans og því er
skylt að hrinda í framkvæmd þeim lögum, sem löggjafinn hefur samþykkt. Jafnframt ber því
að halda sig innan þeirra marka, sem lögin setja. Hins vegar leiðir af þingræðisvenjunni að
skipan æðstu stjórnar framkvæmdarvaldsins hveiju sinni - ríkisstjórnarinnar - er undir því
komin að þingið vilji styðja hana eða a.m.k. þola í embætti.
A f eðli utanríkismála leiðir að verkahringur stjórnvalda á því sviði er síður mótaður með
lögum en á öðrum sviðum framkvæmdarvalds. Í samræmi við það hefur verið litið svo til að
stjórnvöld hafi rúmar heimildir til stefnumörkunar á sviði utanríkismála og láta til sín taka
eftir því sem aðstæður kalla á hverju sinni. Að því leyti njóta þau meira svigrúms til reksturs
utanríkismála en ýmissa annarra mála. Á hinn bóginn er eðlilegt að löggjafinn hafi einnig á
sviði utanríkismála tækifæri til að hafa áhrif á stjórnvöld. Með því að hnykkja á því að
stjórnvöld starfi í umboði löggjafans á þessu sviði verður þess vegna að ætla að felist
heimildir til að álykta um utanríkismál og gefa stjórnvöldum fyrirmæli um meðferð þeirra.
A f þingræðisvenjunni og ábyrgð ráðherra leiðir að þingið hefur eftirlit með stjórnvöldum
og veitir þeim aðhald á ýmsan hátt eftir því sem nánar er fyrir mælt í öðrum ákvæðum
stjórnarskrár og eftir atvikum með lögum, þ. á m. um skyldu til að láta sér í té upplýsingar
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og gæta samráðs, sbr. 2. mgr. 109. gr. Að þessu athuguðu verður að ætla að endanlegt
forræði þingsins samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs vísi fremur til þeirra aðhalds- og
eftirlitsheimilda sem fólgnar eru í umboði og eftirliti Alþingis en virkrar stjórnunar og
stefnumörkunar. Hún hlýtur eftir sem áður að vera á hendi ráðherra eins og upphaf 109. gr.
ráð fyrir.
Á sama hátt og að gildandi stjórnlögum er það komið undir ríkisstjórninni sjálfri að
skipta með sér verkum, sbr. 15. gr. stjórnarskrárinnar og 4. mgr. 90. gr. frumvarpsins.
Löggjafinn hefur þó löngum seilst til að hafa nokkur áhrif á verkaskiptingu innan
ríkisstjórnarinnar og samkvæmt 2. gr. og 4. gr. laga nr. 115/2010, um Stjórnarráð Íslands,
hefur því nú verið slegið föstu að Alþingi eigi lokaorðið um allar breytingar þar á.
Samkvæmt þessu er það komið undir ríkisstjórninni eða oddvita hennar með atbeina forseta
að ákveða hvaða ráðherra - eða eftir atvikum ráðherrar - fari með utanríkismál.
Samkvæmt 7. gr. forsetaúrskurðar nr. 100/2012, um skiptingu stjórnarmálefna milli
ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, fer utanríkisráðuneytið með utanríkismál, samskipti og
samninga við önnur ríki og aðild að alþjóðlegum stofnunum, nema lögð sé til annars
ráðuneytis. Á það við í örfáum tilvikum en í raun hefur einn og sami ráðherra,
utanríkisráðherra, farið með utanríkismál í ráðuneyti Íslands allt frá 1941. Frá gildistöku laga
nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands, og fram að gildistöku samnefndra laga nr. 115/2010 var
enda óheimilt að leggja eitt og sama ráðuneyti til fleiri en eins ráðherra. Sambærilegt ákvæði
var ekki tekið í lög nr. 115/2010, en samkvæmt 2. mgr. 4. gr. þeirra laga ber þó áfram að
skipa eðlislíkum málum í sama ráðuneyti. Ennfremur er til þess að líta að samkvæmt lögum
nr. 39/1971, um utanríkisþjónustu Íslands, er starfrækt utanríkisþjónusta í umboði
utanríkisráðherra og annast hún starfsemi sendiráða og fastanefnda Íslands erlendis, sbr.
forsetaúrskurð um sendiráð, fastanefndir hjá alþjóðastofnunum og sendiræðisskrifstofur, nr.
6/2010.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að því sé ljóst að utanríkisráðherra fari
samkvæmt gildandi reglum með utanríkismál í hefðbundnum skilningi. Síðan segir:
„Ekki er lögð til efnisleg breyting á því þótt ákvæði 1. mgr. tillögunnar opni á, í
samræmi við íslenska venju, að fagráðherrar fari með tiltekna þætti utanríkismála
gagnvart erlendum ríkjum þegar það snertir ákveðna þætti fagsviðs þeirra. Rétt er þó
að árétta að öll slík frávik frá þeirri meginreglu að utanríkisráðherra fari með þessi
mál yrði að túlka þröngt.“
Með skírskotun til þessa er vert að taka fram að jafnvel þótt ráðherrar og ráðuneyti þeirra
eigi öll í margvíslegu samstarfi við önnur ríki og fjölþjóðlegar stofnanir hver á sínu sviði,
hefur ekki verið litið svo til að þau fari með utanríkismál í hefðbundnum skilningi, nema í
fáeinum tilvikum sem þá eru sérstaklega tilgreind í forsetaúrskurði um skiptingu
stjórnarmálefna í Stjórnarráði Íslands.
Einstakir ráðherrar geta því almennt ekki
skuldbundið stjórnvöld að þjóðarétti gagnvart stjórnvöldum í öðrum ríkjum eða alþjóðlegum
stofnunum, nema eftir umboði frá utanríkisráðherra. Í samræmi við þjóðréttarreglur er hann
og eini ráðherrann, auk forsætisráðherra, sem í krafti embættis síns er í fyrirsvari fyrir ríkið
út á við og hefur stöðuumboð til að skuldbinda stjórnvöld. Jafnvel þótt stjórnskipan ríkisins
geri eftir sem áður ráð fyrir að aðrir ráðherrar en utanríkisráðherra geti sýslað með
utanríkismál, hefur það ekki leitt til þess að handhöfn utanríkismála sé almennt á hendi fleiri
en eins ráðherra. Samkvæmt því á inntak venju sem vísað er til í framangreindri tilvitnun
ekki við um meðferð utanríkismála í hefðbundnum skilningi heldur vísar fremur til ýmissa
óformlegri samskipta og samstarfs ráðherra við starfsbræður og -systur í öðrum ríkjum og
alþjóðlegar stofnanir á viðkomandi fagsviði.
Til að tryggja Alþingi aðstöðu til að fylgjast með utanríkismálum og hafa á þau áhrif
hefur samkvæmt þingskapalögum verið starfrækt sérstök þingnefnd, utanríkismálanefnd, til
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að fjalla um þessi mál. Hefur svo verið allt frá árinu 1928. Í 2. mgr. 109. gr. er lagt til að
stjórnskipuleg staða utanríkismálanefndar verði tryggð í stjórnarskrá með sérstöku ákvæði
um upplýsingaskyldu stjórnvalda gagnvart henni og skyldu til að hafa við hana samráð áður
en ákvörðun er tekin í mikilvægum utanríkismálum.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir m.a. svo um þetta ákvæði:
„Mikilvægt er að í 2. mgr. er sérstaklega viðurkennd stjórnskipuleg staða
utanríkismálanefndar Alþingis og þær skyldur sem ráðherra ber gagnvart henni á
þessu sviði. Í dag er fjallað um hlutverk utanríkismálanefndar í þingskapalögum,
sbr. 24. gr. þeirra, auk þess sem þar er vísað til skyldu ríkisstjórnarinnar til samráðs
við nefndina um öll meiri háttar utanríkismál. Í ákvæðinu er lagt til afdráttarlausara
orðalag að þessu leyti. Í orðalaginu felst að ráðherra hefur ákveðna
frumkvæðisskyldu gagnvart nefndinni en að auki að honum beri að upplýsa hana að
hennar frumkvæði og samkvæmt beiðnum hennar. Þetta ákvæði þarf að lesa með
hliðsjón af ákvæðum frumvarpsins um þá upplýsingaskyldu sem ráðherrar bera
almennt gagnvart fastanefndum þingsins. Hugsanlega er óþarfi að tvítaka slíkt, en
talið er mikilvægt að geta nefndarinnar sérstaklega í kaflanum enda með þessu
áréttað hversu mikilvæg staða hennar er í íslenskri stjórnskipan og að það sé brýnt
að hún sé ávallt upplýst um mál er hana varða sem og þá málaflokka sem henni eru
falin.“
Að frátöldum varnarmálum gengur ekki fram af ákvæðinu sjálfu né skýringum við það
hvaða mál teljist til utanríkismála sem veita beri nefndinni upplýsingar um eða teljist svo
mikilvæg að ekki verði tekin í þeim ákvörðun án samráðs við hana. Í 13. gr. laga nr.
55/1991, um þingsköp Alþingis, er að finna upptalningu á málum sem nefndin fjallar um,
svo sem samskipti við erlend ríki og alþjóðastofnanir, varnar- og öryggismál,
útflutningsverslun, málefni Evrópska efnahagssvæðisins, þróunarmál og utanríkis- og
alþjóðamál almennt. Sú upptalning verður þó varla talin tæmandi. Ætla verður að stjórnvöld
eigi því fyrsta kastið mat um það sjálf hvaða mál eru kynnt nefndinni og eftir atvikum borin
undir hana, en vitaskuld gæti nefndin líka óskað eftir að vera upplýst um tiltekin mál.
Óskilyrtur upplýsingaréttur utanríkismálanefndar kemur ekki í veg fyrir að inntak hans verði
nánar útfært með lögum, þ. á m. ákvæði um meðferð þeirra upplýsinga sem nefndinni eru
látnar í té. Mörg utanríkismál eru t.a.m. viðkvæm, a.m.k. á vissu stigi, og ber því að fara með
sem trúnaðarmál meðan svo stendur. Í því skyni er mælt svo fyrir í 24. gr. laga nr. 55/1991
að nefndarmenn séu bundnir þagnarskyldu um mál sem þeir fá upplýsingar um í nefndinni,
ef ráðherra eða formaður nefndarinnar kveður svo á.
Jafnframt væri unnt að setja með lögum nánari leiðbeiningar um hvaða mál teljist svo
mikilvæg að hafa skuli samráð um þau áður en ákvörðun er tekin og eftir atvikum með
hvaða hætti það skuli haft. Ef afleiðingar samráðs eru ekki útfærðar nánar að lögum, verður
álit nefndarinnar eða meirihluta hennar þó vart talið binda stjórnvöld umfram þau áhrif sem
þingræðisreglan kann að að öðru jöfnu að hafa.
Í athugasemdum við þetta ákvæði í skýringum stjórnlagaráðs var svofelld grein gerð fyrir
samráði við utanríkismálanefnd þegar þing situr ekki:
„Í núgildandi þingskapalögum er tekið fram að utanríkismálanefnd starfi allan ársins
hring, þ.e. bæði á þingtíma og í þinghléum. Athugunarefni er hvort
stjórnarskrárbinda eigi þá reglu með sambærilegum hætti inn í stjórnarskrá, þ.e. að
samráð skuli haft við nefndina [... jafnt á þingtíma sem í þinghléum]. Bent hefur
verið á að nú starfi þingið í reynd árið um kring og að tiltölulega einfalt sé að kalla
það eða einstakar nefndir þess til fundar um einstök mál ef svo beri undir. Því
verður að telja að það að stjórnarskrárbinda samráðsskyldu utanríkisráðherra við
utanríkismálanefnd um mikilvæg utanríkismál leiði til þess að á hann sé lögð sú
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skilyrðislausa skylda að kalla hana ávallt til, jafnt á þingtíma sem í þinghléum ef
slík mál koma upp. Annað sem bent hefur verið á er að á ákveðnum tímabilum
kunni sú staða vissulega að koma upp að engin utanríkismálanefnd sé að störfum,
þ.e. ekki hafi verið skipað í hana. Á það við um tímabilið frá kjördegi og fram að
fyrsta þingfundi en á honum fer almennt fram skipan í fastanefndir þingsins. Hér
verður að hafa í huga að skv. tillögum Stjórnlagaráðs getur ríkisstjórn tekið
ákvarðanir sem fjölskipað stjórnvald þegar um tiltekin meiri háttar mál er að ræða.
Verður að gera ráð fyrir að samráðs verði þá gætt innan hennar ef engin
utanríkismálanefnd er að störfum. Beri brýna nauðsyn til að hafa samráð við fulltrúa
þingsins verður þó að gera ráð fyrir að utanríkismálanefnd verði skipuð ad hoc
vegna máls og að hún haldi umboði sínu fram að fyrsta þingfundi. Reynist báðir
þessir kostir ómögulegir er gert ráð fyrir að ráðherra geti eðli málsins samkvæmt
tekið ákvörðun á grundvelli neyðarréttar. Hins vegar er gerð sú krafa að hann gæti
ávallt meðalhófs í slíkri ákvarðanatöku og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur.“
Samkvæmt 3. mgr. 109. gr. er ákvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela í sér beitingu
vopnavalds háð samþykki Alþingis. Í skýringum stjórnlagaráðs er þetta ákvæði talið fela í
sér „samráðsskyldu við Alþingi“. A f áskilnaði um samþykki Alþingis hlýtur þó að leiða að
stjórnvöld eru bundin af afstöðu Alþingis. Þeim væri því óheimilt að styðja aðgerðir af þessu
tagi, hvort heldur í orði eða verki, nema meirihluti Alþingis væri því fylgjandi. Stjórnvöld
eru m.ö.o. bundin af áliti Alþingis. Að þessu leyti eru afleiðingar samráðs eftir 3. mgr. 109.
gr. aðrar en þegar leitað er eftir samráði skv. 2. mgr. sömu greinar.
Undanskildar samþykki Alþingis eru ákvarðanir um stuðning við aðgerðir sem Ísland er
skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti. Þar er um að ræða aðra af tveimur undantekningum frá
almennu banni við beitingu vopnavalds í samskiptum ríkja sem talin er grundvallarregla í
þjóðarétti, sbr. 4. mgr. 2. gr. stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þetta ákvæði er ekki aðeins
talið banna formlegt stríð heldur einnig að meginstefnu alla beitingu eða hótanir um beitingu
vopnavalds í samskiptum ríkja. Frá því eru aðeins viðurkenndar tvær undantekningar.
Annars vegar til sjálfsvarnar, sbr. 51. gr. stofnsáttmálans, og hins vegar til valdbeitingar
samkvæmt heimildum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í VII. kafla stofnsáttmálans.
Valdbeitingarheimildir öryggisráðsins samkvæmt þessum kafla eru almennt tvenns konar.
Annars vegar eru þvingunaraðgerðir sem ganga skemur en hernaðaraðgerðir skv. 41. gr. og
hins vegar, ef um annað þrýtur, hernaðaraðgerðir skv. 42. gr. Slíkar ákvarðanir eru bindandi
fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna skv. 25. gr. sáttmálans, þ. á m. Ísland. Í þessum
tilvikum reynir ekki á samþykki íslenskra stjórnvalda og áskilnaður um samþykki Alþingis á
því heldur ekki við. A f þessum sökum eru þjóðréttarlega bindandi ákvarðanir undanskildar
samþykki þess. Á hinn bóginn myndu ákvarðanir um stuðning við alþjóðlegar aðgerðir sem
ekki eru þjóðréttarlega bindandi vera háðar samþykki Alþingis skv. 3. mgr. 109. gr. að
öðrum skilyrðum uppfylltum, þ. á m. um aðgerðir feli í sér beitingu vopnavalds. Að öðrum
kosti myndi 2. mgr. 109. gr. að líkindum eiga við.
Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs tekur „beiting vopnavalds“ mið af hefðbundnu
orðalagi á þessu réttarsviði. Það ásamt því að tala um „aðgerðir aðrar en þær sem Ísland er
skuldbundið af samkvæmt þjóðarétti“ telur ráðið einnig ná yfir þá skilgreiningu sem felist í
hugtakinu „stríð“, eins og notað var í tillögum stjórnlaganefndar, en sé jafnframt víðtækara
þar sem ekki sé um að ræða vopnaða árás eins ríkis gagnvart öðru líkt og hugtakið „stríð“
feli í sér. Stjórnlagaráð telur beitingu vopnavalds í Kosovo 1999 og Írak 2003 vera dæmi um
aðgerðir sem 3. mgr. 109. gr. myndi hafa tekið til.
Um 110. gr.
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Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo um þessa grein:
„Í 110. gr. er fjallað um gerð þjóðréttarsamninga, þ.e. samninga Íslands við önnur
ríki, alþjóðastofnanir eða aðra þjóðréttaraðila . Í grundvallaratriðum er þarna um að
ræða þá efnisreglu sem nú er að finna í 21. gr. stjórnarskrárinnar. Hins vegar eru
lagðar til orðalagsbreytingar frá núgildandi grein til nánari skýringar á aðstæðum
þar sem skylt er að leita samþykkis Alþingis áður en þjóðréttarsamningur er
fullgiltur. Einnig er lögð til sú breyting að það sé ráðherra sem geri samninga án
aðkomu forseta Íslands.“
Samkvæmt þessu ákvæði er gerð þjóðréttarsamninga á hendistjórnvalda og þarf ekki að
bera
slíka samninga undir þingið nema í nánar tilgreindum tilvikum. Fram gengur af
skýringum stjórnlagaráðs að með þjóðréttarsamningi sé átt við hvers konar samkomulag
Íslands við annað ríki eða alþjóðastofnun, hvort heldur tvíhliða eða marghliða, sem ætlað er
að kveða á um þjóðréttarleg réttindi eða skyldur íslenska ríkisins. Er það sama merking og
lögð hefur verið í samninga við önnur ríki skv. 21. gr. gildandi stjórnarskrár. Í samræmi við
almenna málnotkun í milliríkjasamningum er hér lagt til að vísað verði til Íslands sem aðila
að þeim samningum sem stjórnvöld gera fyrir hönd ríkisins við önnur ríki og
alþjóðastofnanir.
A f hálfu stjórnvalda er samningsgerðin á hendi utanríkisráðherra, sbr. 6. tölul. 7. gr.
forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr.
100/2012, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 39/1971, um utanríkisþjónustu Íslands. Að þjóðarétti er
það og fastmótuð og viðtekin venja að utanríkisráðherra hafi í krafti embættis síns
stöðuumboð til að gera samninga við önnur ríki. Viðræður og undirbúningur að gerð
milliríkjasaminga fer því fram á vegum utanríkisráðherra og þeir eru bornir upp til
fullgildingar eða staðfestingar við forseta, sbr. 21. gr. stjórnarskrárinnar, að tillögu hans.
Samkvæmt 110. gr. frumvarpsins fellur þessi atbeini forseta niður. Ber að virða það sem lið í
almennum breytingum á hlutverki hans sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds, en snertir
ekki handhöfn samningsgerðarinnar að öðru leyti.
Með áskilnaði um samþykki Alþingis við gerð tiltekinna samninga er tryggt að stjórnvöld
mega ekki skuldbinda sig samkvæmt þeim án atbeina þingsins. Samþykki Alþingis er
yfirleitt veitt með samþykkt þingsályktunar eftir tillögu utanríkisráðherra, en einnig hefur
tíðkast að veita slíka heimild með lögum, sér í lagi ef samningnum er einnig veitt lagagildi
hér á landi, sbr. t.d. lög nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið.
Samþykki Alþingis er skv. 110. gr. áskilið í þrenns konar tilvikum: 1) ef samningar hafa í
sér fólgið afsal eða kvaðir á landi, innsævi, landhelgi, efnahagslögsögu eða landgrunni, 2) ef
þeir kalla á breytingar á landslögum og 3) ef þeir eru mikilvægir af öðrum ástæðum.
Síðastgreinda skilyrðið telst vera nýmæli, en fyrrgreindu skilyrðin eru það ekki þrátt fyrir
orðalagsbreytingar. Með breyttu orðalagi er þvert á móti leitast við að skrá þær venjur sem
skapast hafa um skýringu þessara skilyrða samkvæmt gildandi ákvæði.
Skýringar stjórnlagaráðs á fyrstnefnda flokknum eru í takt við hefðbundna skýringu
þessa ákvæðis. Með „afsali á landi“ er eftir sem áður átt við að Ísland afsali sér yfirráðarétti
á landi með samningi en orðalagið er hins vegar ekki talið taka til þess þótt yfirfærsla verði á
eignarrétti, t.d. við sölu jarðar í eigu ríkisins. Þá hafa orðin „kvaðir á landi eða landhelgi“ í
21. gr. stjórnarskrárinnar verið skýrð svo að með þeim sé átt við takmörkuð og tímabundin
yfirráð annars ríkis yfir landi eða landhelgi. Í samræmi við þróun hafréttar á síðari hluta 20.
aldar, einkum með tilkomu Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna 1982, er lagt til að í stað
„landhelgi“ verði tekið upp orðalagið „innsævi, landhelgi, efnahagslögsögu eða landgrunn“,
en þar er um að ræða þau hafsvæði þar sem strandríki fer með fullveldi, fullveldisréttindi
og/eða lögsögu. Er það í samræmi við skýringu þessa ákvæðis hingað til. Á þeim grundvelli
hafa t.a.m. samningar sem veita erlendu ríki eða ríkjum réttindi til fiskveiða eða nýtingar
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annarra auðlinda í íslenskri efnahagslögsögu verið taldir fela í sér kvaðir í skilningi þessa
ákævðis og borið að leita samþykkis Alþingis áður en þeir hafa verið staðfestir.
Við skýringu á því hvað talið er felast í orðunum „breytingu á stjórnarhögum“ í 21. gr.
stjórnarskrárinnar hefur skapast sú venja að leitað er samþykkis Alþingis þegar
skuldbindingar samnings verða ekki uppfylltar, nema breytingar verði gerðar á landslögum.
Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs er orðalagi ákvæðisins breytt til samræmis við þessa venju.
Svo sem áður er fram komið er leitað eftir samþykki Alþingis með þingsályktunartillögu
sem utanríkisráðherra leggur fram. Þegar leitað er samþykkis Alþingis vegna þess að
framkvæmd samnings kallar á lagabreytingar kemur í hlut þess ráðherra er málefnið heyrir
undir að leita eftir þeim. Frumvarp þess efnis er þá lagt fram af hálfu viðkomandi
fagráðherra, en fullgilding eða staðfesting viðkomandi samnings er þó almennt ekki háð
afgreiðslu þess.
Loks leggur stjórnlagaráð til að skylt verði að leita eftir samþykki Alþingis til gera
samninga sem eru „mikilvægir af öðrum ástæðum“ en áður greinir. Dæmi eru um að
ríkisstjórnin hafi leitað eftir samþykki Alþingis ef talið er að um mikilvægt pólitískt málefni
sé að ræða án þess að það hafi kallað á lagabreytingar. Stjórnlagaráð nefnir aðild að Kyotobókuninni við rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar sem dæmi um
það. Það er hins vegar umfram þá skyldu sem leidd verður af fyrirmælum 21. gr.
stjórnarskrárinnar. Ákvörðun um til hvaða samninga þetta skilyrði tekur er a.m.k. fyrsta
kastið komið undir mati stjórnvalda og hlýtur að mótast í framkvæmd. Skírskotun
stjórnlagaráðs til fyrri framkvæmdar umfram lagaskyldu ætti að veita ákveðna leiðbeiningu
um til hvaða samninga ákvæðið ætti að taka.
Um 111. gr.
Ákvæðið er nýmæli og felur í sér heimild til að framselja ríkisvald til alþjóðlegra
stofnana að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Lagt er til að greinin taki tvenns konar
breytingum frá því sem stjórnlagaráð lagði til. Önnur kemur til af lagatæknilegum ástæðum
og varðar andlag þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sem 2. mgr. gerir ráð fyrir. Hin endurspeglar
vilja stjórnlagaráðs, eins og hann gengur fram í skýringum þess með ákvæðinu, og gerir ráð
fyrir að ákvörðun um minniháttar valdframsal verði ekki borin undir þjóðaratkvæði. Nánar
verður gerð grein fyrir báðum þessum breytingartillögum hér á eftir.
Í stjórnarskrá er ekki að finna ákvæði um meðferð valdheimilda ríkisins í samstarfi í við
aðrar þjóðir eða heimildir til að framselja ríkisvald eins og alþjóðlegt samstarf gerir í
vaxandi mæli ráð fyrir. Aukið alþjóðlegt samstarf stjórnvalda við önnur ríki og
alþjóðastofnanir hefur þó með reglulegu millibili kallað á að afstaða sé tekin til álitaefna af
þessu tagi, sér í lagi í tengslum við aðildina að EES-samningnum og að Schengensamstarfinu. Heimildir til takmarkaðs valdframsals hafa þó með ákveðnum
lögskýringaraðferðum og að uppfylltum tilteknum skilyrðum verið taldar vera fyrir hendi.
Skiptar skoðanir hafa þó verið um það meðal fræðimanna hversu langt slíkar heimildir verða
taldar ná að óbreyttri stjórnarskrá og ljóst þykir að þeim eru í það minnsta ákveðin takmörk
sett.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að rætt hafi verið um þörf á að setja ákvæði um
framsal ríkisvalds í stjórnarskrá til að skýra við hvaða skilyrði það sé heimilt og tryggja
aðkomu þings og þjóðar að slíkum ákvörðunum. Áréttað er að stjórnlagaráð telji mikilvægt
að útfæra slíka reglu í stjórnarskránni þannig að ekki leiki á því vafi hver mörk slíkrar reglu
verði og hvaða reglur gildi um meðferð slíkra samninga. Með greininni er því lagt til að í
stjórnarskrána bætist ákvæði um heimild til þess að íslenska ríkið verði aðili að
þjóðréttarsamningi sem feli í sér skuldbindingu um að framselja hluta ríkisvalds. Auk
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stjórnlagaráðs hefur stjórnlaganefnd og stjórnarskrárnefnd er starfrækt var á árunum 20052007 mælt með því að stjórnlög leyfi framsal ríkisvalds innan ákveðinna marka.
Í tillögu stjórnlagaráðs kemur fram að framsetning ákvæðisins taki mið af norrænum
fyrirmyndum, einkum ákvæðum í stjórnarskrám Noregs og Danmerkur. Þau eru áþekk
tillögunni að því leyti að þar er lýst heimild til að framselja ríkisvald eða valdheimildir til
alþjóðlegra stofnana sem starfa í tilteknum tilgangi. Danska ákvæðið gerir jafnframt ráð fyrir
að framsalið sé afmarkað nánar með lögum. Tillaga stjórnlagaráðs er hins vegar frábrugðin
tilhögun í Danmörku og Noregi að því er varðar meðferð og afgreiðslu tillögu um
valdframsal. Í báðum þessum ríkjum er áskilið að aukinn meirihluti þjóðþinganna samþykki
framsalið, 5/6 atkvæða í Danmörku og 3A í Noregi. Í Noregi er ennfremur gerð krafa til að
2/3 þingmanna séu viðstaddir atkvæðagreiðslu. Náist ekki tilskilinn meirihluti á þingi telst
tillagan fallin í Noregi, en í Danmörku er þá heimilt að vísa málinu til þjóðaratkvæðis, ef
einfaldur meirihluti hefur samþykkt tillöguna. Í Noregi er ennfremur gerður greinarmunur á
meiriháttar og minniháttar valdframsali á þann hátt að tillaga um minniháttar valdframsal
verður afgreidd á sama hátt og almennt gildir með einföldum meirihluta á þingi.
Auk fyrirmynda frá Danmörku og Noregi er fyrri málsgrein 111. gr. byggð á valkosti I í
tillögu stjórnlaganefndar. Þar er í fyrsta lagi mælt fyrir um heimild til að framselja með
þjóðréttarsamningi ákvörðunarvald um efni sem heyra undir handhafa ríkisvalds samkvæmt
öðrum ákvæðum stjórnarskrár. Hugtakið þjóðréttarsamningur myndi hér vera notað í sama
skilningi og í 110. gr. , eins og áréttað er í skýringum stjórnlagaráðs. Heimildin nær til allra
þriggja þátta ríkisvaldsins eins og þeir eru tilgreindir í 2. gr. stjórnarskrárinnar:
löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds. Engar valdheimildir handhafa ríkisvalds
eru undanskildar framsali eftir þessu ákvæði. Framsal sætir þó sömu takmörkunum og
þessum valdheimildum eru almennt settar. Heimildir þeirra standa t.a.m. ekki til að breyta
eða fara í bága við stjórnarskrá.
Heimildin er í öðru lagi bundin við að framselja vald til alþjóðlegrar stofnunar sem Ísland
á aðild að í þágu friðar eða efnahagssamvinnu. Í skýringum stjórnlagaráðs er áréttað að með
alþjóðastofnun sé átt við stofnanir sem ríki hafi komið á fót með þjóðréttarsamningi til að
sinna tilteknum verkefnum í tengslum við milliríkjasamvinnu sem oftast varði hagsmuni
fjölda ríkja. Yfirleitt sé þar byggð upp sérþekking á vissum sviðum auk þess sem þær skapi
oft leið fyrir skilvirkari sameiginlega ákvörðunartöku aðildarríkjanna en hefðbundnar
milliríkjaráðstefnur. Auk þess er gert að skilyrði fyrir framsali valds til slíkra stofnana að
þær starfi í þágu friðar og efnahagssamvinnu. Í skýringum stjórnlagaráðs segir að við mat á
því hvort stofnun sinni slíkum markmiðum eða starfi í þeirra þágu yrði m.a. að líta til
stofnsáttmála um viðkomandi stofnun og eftir atvikum annarra verkefna sem hún sinnir. Þar
segir jafnframt að þessi skilyrði séu í anda þeirra viðhorfa sem fram komu á Þjóðfundi um
það að hvaða leyti Ísland skuli vera virkt á alþjóðavettangi, en þau eru í fullu samræmi við
stefnumið þeirra stofnana sem Ísland á þegar aðild að á alþjóðavettvangi.
Þá er það og skilyrði að um sé að ræða stofnun sem Ísland á aðild að. Samkvæmt því
væri ekki heimilt á grundvelli þessa ákvæðis að framselja vald til stofnunar sem Ísland á
ekki aðild að. Á grundvelli EES-samningsins verða valdheimildir t.a.m. eingöngu framseldar
til stofnana EFTA, ekki Evrópusambandsins. Á hinn bóginn verður að ætla að á þessum
grundvelli geti verið heimilt að framselja vald til stofnunar sem samið hefur verið um aðild
að, enda öðlist framsalið ekki gildi fyrr en af aðild verður.
Loks er í þriðja lagi sérstaklega áskilið að áður framselt vald skuli ávallt vera afturkræft.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að að það sé hluti af fullveldisrétti ríkisins að geta
ávallt ákveðið að segja sig úr því samstarfi sem það þegar hefur gengist undir. Sem dæmi um
það er nefnt að Grænland hafi sagt sig úr Efnahagsbandalagi Evrópu (forvera
Evrópusambandsins) árið 1985. Sáttmálinn um Evrópusambandið (Lissabon-sáttmálinn) hafi
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einnig að geyma sérstakt ákvæði um úrsögn úr Evrópusambandinu og meðferð hennar, sbr.
50. gr. í samsteyptri útgáfu sáttmálans. Fram kemur að rætt hafi verið í stjórnlagaráði hvort
útfæra ætti nánar þá málsmeðferð sem viðhafa ætti vegna afturköllunar áður framselds valds
en ákveðið hafi verið að falla frá því og eftirláta það venjum og hefð í íslenskri stjórnskipan.
Síðan segir: „Eins kann að vera að slíkt þurfi að meta sérstaklega hverju sinni með hliðsjón
af samfélagslegum aðstæðum enda kann að vera að slíkt þurfi að gerast greitt og að sammæli
séu um slíkt meðal þjóðarinnar. Ítarleg málsmeðferðarregla í stjórnarskrá kynni þar með að
flækja málin og tefja.“ Ef ekki er mælt á annan veg í stjórnarskrá verður eftir almennum
reglum að ætla að úrsögn úr alþjóðastofnun sem valdheimildir ríkisins hafa verið framseldar
til á grundvelli 1. mgr. 111. gr. verði ákveðin með almennum lögum og án þess að
þjóðaratkvæði fari fram á grundvelli 2. mgr. sömu greinar. Eftir því sem nánar kann að vera
mælt með lögum ganga valdheimildir sem framseldar hafa verið þá tilbaka til þess handhafa
ríkisvalds sem þær voru framseldar frá. Sama getur eftir atvikum átt við um breytingar á
starfi alþjóðastofnana sem valdheimildir hafa verið framseldar til. Það hlýtur þó að stjórnast
af mati á þeim breytingum sem um að ræða hveiju sinni, hvort þær geri kröfu til að
þjóðaratkvæði fari fram um aðild Íslands að þeim á grundvelli 2. mgr. 111. gr.
Þá er í 2. mgr. gerð krafa um að afmarka þurfi nánar með lögum í hverju framsalið felist
en það leggur þá skyldu á löggjafann að tilgreina það með skýrum hætti í sérstakri löggjöf.
Lögin og eftir atvikum þjóðréttarsamningurinn sem þau byggjast á verða samkvæmt þessu
að tilgreina með nægilega skýrum hætti hvaða valdheimildir færast til viðkomandi stofnunar.
Það á m.ö.o. ekki að vera á valdi stofnunarinnar sem valdheimildir færast til að ákveða sjálf
hverjar þær eru. Á hinn bóginn verður að ætla að innan þess ramma sem slík lög setja, hafi
alþjóðastofnunin fullt umboð til athafna á sama hátt og handhafar ríkisvalds myndu hafa á
grundvelli þeirra heimilda sem framseldar hafa verið til hennar.
Í tillögu stjórnlagaráðs var loks að finna sérstakt ákvæði um meðferð samninga af því
tagi sem hér um ræðir. Samkvæmt því skyldi ákvörðun Alþingis um fullgildingu samnings,
er fæli í sér framsal valds, borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Hér er lagt
til að þetta ákvæði taki tvenns konar breytingum. Annars vegar er af lagatæknilegum
ástæðum lagt til að slík atkvæðagreiðsla snúist um frambúðargildi laga sem heimila slíkt
framsal, en hins vegar er með hliðsjón af skýringum stjórnlagaráðs lagt til að óverulegt
framsal valds verði heimilt án þess að ganga til þjóðaratkvæðis.
Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs er lagt um upp með að þjóðaratkvæðagreiðsla skv. 111.
gr. snúist um heimild til að fullgilda samning er heimilar framsal ríkisvalds. Með því að
valdframsalið ber hins vegar skv. 2. mgr. 111. gr. ávallt að afmarka með lögum virðast
ákveðin lagatæknileg rök standa til þess að láta slíka atkvæðagreiðslu fremur fara fram um
frambúðargildi þeirra laga, en fullgildinguna sem slíka, enda verður skuldbindingin sem í
fullgildingu felst ekki fylgt eftir nema lögum (landséttinum) verði breytt til samræmis.
Atkvæðagreiðsla af þessu tagi gæti þá jafnframt farið fram á sams konar hátt og
atkvæðagreiðsla skv. 60. gr. frumvarpsins og lotið sömu reglum og um hana gilda.
Fullgilding samningsins sem atkvæðagreiðslan varðar færi þá ekki fram, nema viðkomandi
lög hefðu verið samþykkt í slíkri atkvæðagreiðslu. Að þessu leyti hefur ákvæðið svo breytt
sömu áhrif og stjórnlagaráð stefndi að.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að tillaga um þjóðaratkvæðagreiðslu um
samninga er heimila framsal ríkisvalds sé talin sérstaklega mikilvæg „þannig að tryggt sé að
afstaða þjóðar til mála sem þessara ráði niðurstöðu“. Síðan segir í skýringum ráðsins:
„Hins vegar ef um óverulegt eða minni háttar framsal er að ræða, t.a.m. breyting á
samningi þar sem þegar hefur verið framselt vald, þá er ekki gert ráð fyrir að það
þurfi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.“
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Þessi greinarmunur á meðferð samninga eftir umfangi valdframsals endurspeglast þó
ekki í texta 111. gr. eins og hann kom frá stjórnlagaráði. Til að þessi ætlan stjórnlagaráðs
gangi eftir í frumvarpinu er í 2. mgr. 111. gr. lagt til að eingöngu samningar er fela í sér
verulegt valdframsal verði bornir undir þjóðaratkvæði. Stjórnlagaráð tilgreinir ekki sjálft
hvaða sjónarmið skuli leggja til grundvallar mati á því hvort framsal telst óverulegt eða
minniháttar, nema í því tilviki að um sé ræða breytingar á þegar gerðum samningi. Þegar til
þess er litið að Alþingi hefur að gildandi stjórnlögum ekki verið talið búa að heimildum til
að framselja ríkisvald, nema í takmörkuðum mæli, virðist nærtækt að leggja hér til
grundvallar að mat á því stjórnist af svipuðum sjónarmiðum. Hefur þá verið litið til þess að
framsal valds færi ekki fram úr heimildum sem dæmi væru þegar um í íslenskum rétti,
valdið væri vel afmarkað, bundið við skýrt afmörkuð tilvik á takmörkuðu sviði og ekki
verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila.
Til að skýra hvað við er átt má nefna nýlegt dæmi af samþykkt þingsályktunar 10. júní
2011 um heimild til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á
XIII. viðauka við EES-samninginn, er felldi inn í samninginn reglugerð (EB) nr. 216/2008,
um sameiginlegar reglur um almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu.
Samkvæmt þessari ákvörðun eru alþjóðlegri stofnun, Eftirlitsstofnun EFTA, veittar ákveðnar
heimildir til að beita innlenda aðila sektum og févíti fyrir brot á þessari reglugerð. Slík
viðurlög verða bindandi fyrir íslenska aðila og aðfararhæf á hendur þeim. Hér er ótvírætt um
að ræða fullveldisframsal af því tagi sem 111. gr. nær til. Á hinn bóginn getur það talist
minniháttar þegar til þess er litið að viðkomandi reglur snerta tiltölulega fáa aðila hér á landi
og gilda auk þess á mjög þröngu sviði. Fleiri dæmi mætti nefna af þessu tagi, s.s. við gerð
EES-samningsins sjálfs (sektarákvarðanir ESA í samkeppnismálum), framkvæmd og
beitingu ákvarðana í tengslum við Schengen-samstarfið og breytingu á 27. gr.
samkeppnislaga nr. 44/2005 (valdheimildir dómstóla).
Fari framsal valdheimilda út fyrir þau mörk sem lýst er hér að framan - og varða
einvörðungu þær takmörkuðu heimildir sem Alþingi hefur verið talið hafa til að framselja
ríkisvald án beinna heimilda í stjórnarskrá - ber að meta það sem verulegt valdframsal í
skilningi 2. mgr. 111. gr. og bera lög sem það heimila undir atkvæði allra kosningarbærra
manna. Í samræmi við tillögu stjórnlagaráðs ræður einfaldur meirihluti gildra atkvæða
niðurstöðu í slíkri atkvæðagreiðslu og eru úrslit hennar bindandi. Ekki er gerð krafa um
ákveðinn fjölda þátttakenda enda er litið svo til „að þeir sem láti sig málið varða mæti á
kjörstað og greiði atkvæði og láti þannig í ljós hvort vilji sé til samþykkis eða synjunar
samnings.“
Um 112. gr.
Ákvæði 112. gr. varða áhrif alþjóðlegra samninga og er nýmæli í stjórnarskrá. Greinin er
tvískipt og felur annars vegar í sér almenna áréttingu um að öllum handhöfum ríkisvalds beri
að virða þjóðréttarlegar skuldbindingar er varða mannréttindi. Hins vegar er lagt til að
tilteknir þjóðréttarsamningar gangi framar almennum lögum. Til að ná fram þeim áhrifum
sem skýringar við 2. mgr. greinarinnar stefna að er lagt til að orðalagi verði breytt til aukins
skýrleika að því leyti, en að öðru leyti er greinin óbreytt.
Fyrri málsgrein 112. gr. er orðrétt í samræmi við tillögu stjórnlaganefndar. Í skýringum
stjórnlagaráðs við hana kemur fram að markmið hennar sé að draga fram að alþjóðlega
skuldbindandi mannréttindareglur séu virkar í innlendum rétti sem og að öllum handhöfum
ríkisvalds beri að tryggja virkni þeirra og framkvæmd. Með ákvæðinu sé því áréttuð skylda
allra handhafa ríkisvalds til að virða mannréttindi sem vernduð eru í alþjóðlegum
mannréttindasamningum og Ísland er aðili að. Skylda til þess hvíli jafnt á öllum stofnunum

243

Í vinnslu, 13. nóvember 2012
ríkisvalds, hvort heldur á vegum ríkis og sveitarfélaga eða annarra sem fara með
framkvæmdarvald og jafnframt á löggjafanum og dómstólum. Með því að vísa til þess að
tryggja skuli réttindi sé áréttað að jákvæðar skyldur geti einnig hvílt á þessum stofnunum til
þess að réttindin verði raunhæf og virk. Sem dæmi er tekið að ekki nægi að fullnægja
alþjóðlegum samningsskuldbindingum með því að festa ákvæði þeirra í lög. Þegar þörf
krefji beri að grípa til aðgerða til að gera réttindin virk og veita jafnframt raunhæf úrræði
fyrir þá sem telji réttindi sín brotin.
Samkvæmt fyrri málsgrein 112. gr. hvíla framangreindar skyldur um að virða
þjóðréttarlega bindandi mannréttindareglur á öllum handhöfum ríkisvalds eftir því sem
samræmist hlutverki þeirra að lögum og valdmörkum. Ætla verður að með þessum fyrirvara
sé skírskotað til viðtekinna lögskýringaraðferða sem byggðar er á tvíeðli landsréttar og
þjóðaréttar. A f þeim leiðir að þjóðréttarlegar skuldbindingar verða ekki hluti landsréttar,
nema þær séu teknar þar upp með einhverjum hætti, oftast lögleiðingu. Jafnframt ber að
skýra landsréttinn til samræmis við þjóðarétt eftir því sem kostur er. Samkvæmt þessu
verður ekki litið svo til að í fyrri málsgrein 112. gr. felist fyrirheit um að tilteknar
þjóðréttarreglur fái hér beina réttarverkan. Stjórnvöld eru bundin af lögum og ber að haga
stjórnsýslu sinni í samræmi við lög. Hafi tiltekin mannréttindaregla sem er bindandi að
þjóðarétti ekki verið innleidd í íslenskan rétt og landsrétturinn verður ekki skýrður til
samræmis við hana, er ekki á valdi stjórnvalda að veita henni forgang gagnvart öðrum
reglum á grundvelli almenns stefnumiðs í þessu ákvæði. Það myndi ekki samræmast
starfsskilyrðum stjórnvalda „að lögum og valdmörkum“. eins og um þau er búið af hálfu
stjórnarskrárgjafans. Sama gildir að sínu leyti um dómstóla jafnvel þótt svigrúm þeirra sé að
einhverju marki rýmra til að skýra landsrétt til samræmis við þjóðarétt, einkum við skýringu
íslenskra laga til samræmis við Mannréttindasáttmála Evrópu. Hvað varðar ákvæði
mannréttindakafla frumvarps þessa hefur 1. mgr. 112. gr. loks þau áhrif að tryggja að
dómstólar túlki stjórnarskrána í ljósi alþjóðaskuldbindinga um mannréttindi. Er það í
samræmi við þær nálganir sem þróast hafa við túlkun stjórnarskrárinnar frá því
mannréttindakafla núgildandi stjórnarskrár var breytt árið 1995.
Í 2. mgr. 112. gr. er hins vegar fjallað um það þegar Alþingi nýtir valdheimildir sínar til
að lögfesta alþjóðlega mannréttindasáttmála og veita þeim forgang gagnvart almennum
lögum.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir um markmið 2. mgr. að það sé að gera íslenskum
stjórnvöldum fært að halda vernd mannréttinda, umhverfis og náttúru í takt við þróun á
alþjóðavettvangi. Fram kemur að ákvæðið sé byggt á tillögu stjórnlaganefndar en gangi
nokkuð skemur hvað varðar innleiðingu alþjóðasamninga í íslenskan rétt. Á hinn bóginn
gangi það lengra að því leyti að það vísi til alþjóðasamninga á sviði bæði umhverfis- og
mannréttinda.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir svo um þau réttaráhrif sem að er stefnt með ákvæði 2.
mgr. 112. gr.: „Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir því að alþjóðlegar mannréttindareglur
verði „lex superior“, þ.e. gangi framar almennum lögum, án þess þó að þær verði
stjórnarskrárverndaðar.“ A f þessu tilefni er vert að taka fram að alþjóðlegar
mannréttindareglur og eftir atvikum umhverfissamningar, ef lögleiddir eru, fá eftir tillögu
stjórnlagaráðs stöðu stjórnlaga gagnvart almennum lögum í þeim skilningi að ákvæði þeirra
ganga framar lögum sem rétthærri réttarheimildir. Á hinn bóginn verður að ætla að
löggjafinn geti breytt eða fellt úr gildi lög sem lögleiða samninga af þessu tagi með öðrum
lögum. Að því leyti njóta þau ekki stjórnarskrárvarinnar stöðu, eins og hnykkt er á í
skýringum stjórnlagaráðs.
Stjórnlagaráð telur þessa skipan vera í samræmi við framkvæmd í Noregi með vísan til
110. gr. c í norsku stjórnarskránni þar sem löggjafinn geti innleitt alþjóðlega
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mannréttindasáttmála í mannréttindabálk og verði þeir þá rétthærri öðrum lögum án þess að
hafa sömu réttarstöðu og stjórnarskráin. Það er út af fyrir sig rétt að tiltekin norsk lög mæla
svo fyrir að ákvæði í mannréttindasáttmálum gangi framar almennum lögum. Tilvitnað
stjórnarskrárákvæði mælir hins vegar eingöngu svo fyrir að alþjóðleg mannréttindi skuli
innleidd í norskan rétt með lögum og skapar þeim ekki sjálfkrafa æðri stöðu sem
réttarheimild framar öðrum lögum. Þá skipan leiðir eingöngu af lögum en ekki stjórnarskrá í
Noregi.
Í tillögum stjórnlagaráðs segir að Alþingi sé heimilt að lögleiða alþjóðlega
mannréttindasáttmála og umhverfissamninga og gangi þeir þá framar almennum lögum. Með
því að löggjafanum er í krafti almennra valdheimilda sinna heimilt að lögfesta hvers kyns
þjóðréttarsamninga, er það til þess fallið að valda misskilningi að árétta það sérstaklega að
því er varðar mannréttindi og umhverfismál. Þess í stað er lagt til að greinin hljóði svo:
Þegar Alþingi lögfestir alþjóðlega mannréttindasáttmála og umhverfissamninga ganga þeir
framar almennum lögum.
Heimild löggjafans samkvæmt ákvæðinu takmarkast við mannréttindasamninga og
umhverfissamninga. Annars vegar er um að ræða samninga sem lúta að því tryggja að
grunngildi mannréttindaverndar sem lúta að frelsi, jafnrétti og virðingu fyrir mannlegri reisn
séu í heiðri höfð og því að skapa manneskjunni lífsskilyrði sem á þeim byggja. Hins vegar
er um að ræða samninga sem lúta að vernd náttúrunnar og nýtingu náttúruauðlinda í víðum
skilningi. Ákvæðið eftirlætur almenna löggjafanum að ákveða hvaða samningar skuli
lögfestir, en gera verður ráð fyrir því að einkum komi til greina þeir samningar sem telja
verður mikilvæga grundvallarsamninga á þessum réttarsviðum. Má til samanburðar nefna að
í Noregi hefur Mannréttindasáttmála Evrópu ásamt 1., 4., 6., 7., og 13. viðaukum,
alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi ásamt 1. og 2. viðauka,
alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, sáttmála Sameinuðu
þjóðanna um réttindi barnsins ásamt tveimur viðaukum og sáttmála Sameinuðu þjóðanna um
afnám allrar mismununar gegn konum verið veitt þessi staða.
Um 113. gr.
Í upphaflegri tillögu stjórnlagaráðs var gert ráð fyrir tveimur leiðum við breytingar á
stjórnarskránni. Annars vegar gat Alþingi samþykkt frumvarp til breytinga á stjórnarskrá og
skyldi það þá borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða
synjunar. Skyldi atkvæðagreiðslan fara fram í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi
þremur mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á þingi. Hins vegar var gert ráð fyrir því að
5/6 hlutar þingmanna gætu samþykkt frumvarp til breytinga á stjórnarskránni og ákveðið að
fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður og öðlaðist frumvarpið þá gildi engu að síður. Í
skýringum greinargerðar stjórnlagaráðs kom fram að ákvæðinu væri ætlað að taka til
minniháttar breytinga.
Í skýringum stjórnlagaráðs segir m.a. um ákvæðið:
„Í stjórnlagaráði voru höfð uppi sjónarmið þess efnis að sá möguleiki ætti að vera
fyrir hendi að breyta stjórnarskrá án þingrofs. Reynslan hefur verið sú að kosningar
sem haldnar eru í kjölfar slíks þingrofs snúist ekki um inntak breytinganna. Að auki
er ríkur vilji fyrir því að stjórnarskrárbreytingar fari í þjóðaratkvæði.“
Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis til stjórnlagaráðs þann 28. febrúar
2012 kom fram að talsverðar athugasemdir hefðu verið gerðar við að Alþingi gæti ákveðið
að fella niður þjóðaratkvæðagreiðslu um breytingar á stjórnarská. Í erindinu sagði jafnframt
að ummæli í greinargerð um að ákvæðinu væri einungis ætlað að taka til „minniháttar“
breytinga gætu valdið stjórnskipulegum vafa um gildi breytinga á stjórnarskrá og þeirrar
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lagasetningar sem á henni byggðist. Í ljósi þessa var stjórnlagaráð spurt hvort það teldi
mögulegt að skýra þetta ákvæði betur í texta ákvæðisins eða hvort það teldi hyggilegra að
skipa málum þannig að allar breytringar á stjórnarskrá þyrftu samþykki í
þjóðaratkvæðagreiðslu.
Í svari stjórnlagaráðs til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 11. mars 2012,
kom fram að ráðið gæti fellt sig við að sú leið að tiltekinn hluti þingmanna gæti ákveðið að
tillaga um breytingu á stjórnarskránni færi ekki í þjóðaratkvæði yrði felld úr frumvarpinu.
Samkvæmt frumvarpi þessu munu allar breytingar á stjórnarskránni verða bornar undir
þjóðaratkvæði. Sú breyting er jafnframt gerð á tillögu stjórnlagaráðs að þegar um er að ræða
breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar verður áfram gert ráð fyrir staðfestingu
tveggja þinga á breytingunum líkt og gert er í 79. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Stjórnarskránni er ekki síst ætlað að veija réttindi borgaranna fyrir vilja og valdi
meirihlutans hverju sinni. A f þessum sökum er óheppilegt ef meirihlutinn, hvort sem er
meirihluti þingmanna eða kjósenda, getur breytt stjórnarskránni með mjög skömmum
fyrirvara. A f þessum sökum gera ákvæði um breytingar á stjórnarskrám iðulega ráð fyrir því
að slíkar breytingar krefjist nokkurrar fyrirhafnar og ígrundunar. Vísa má í þessu sambandi
til stjórnarskráa Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og Finnlands en í öllum ríkjunum þurfa tvö
þing með kosningum á milli að taka afstöðu til frumvarps til breytinga á stjórnarskrá
viðkomandi ríkis. Í frumvarpi þessu er því gerð tillaga um að breytingar á
mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar þurfi áfram að njóta stuðnings tveggja þinga en um
leið er náð því markmiði stjórnlagaráðs að almenningur geti með beinum hætti tekið afstöðu
til tillagna um slíkar breytingar.“
Um 114. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Um ákvæði til bráðabirgða.
Fyrsta málsgrein bráðabirgðaákvæðisins er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs. Í
athugasemdum greinargerð er fylgdi tillögu ráðsins segir:
„Gerð er tillaga um ákvæði til bráðabirgða um samþykki fyrstu kosningalaga á
grundvelli nýrra ákvæða í frumvarpinu, eins og gert var í 2. gr. stjórnarskipunarlaga
nr. 77/19999. Nægir samþykki einfalds meirihluta atkvæða á Alþingi til að breyta
lögum um kosningar til Alþingis til samræmis við stjórnarskipunarlög þessi eftir að
þau taka gildi. Sama þing getur því staðið að því að staðfesta stjórnarskipunarlögin
og breytt ákvæðum um kosningar til Alþingis í samræmi við þau.“
Í 2. mgr.bráðabirgðaákvæðisins segir efnislega að heimilt sé að halda alþingiskosningar á
grundvelli gildandi laga í allt að tvö ár frá gildistöku nýrrar stjórnarskrár. Er nauðsynlegt að
hafa slíkt svigrúm ef til þess kæmi að þing yrði rofið fljótlega eftir gildistöku
stjórnarskrárinnar og ekki hefði náðst að setja ný kosningalög í millitíðinni.
Í 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða er vikið að réttarstöðu þeirra dómara sem sitja í embætti
við lögfestingu frumvarps þessa. Með ákvæðinu er tryggt að þau réttindi sem þeim eru
tryggð með 61. gr. núgildandi stjórnarskrár skerðist ekki þótt almennum reglum um starfslok
og eftirlaunaréttindi hæstaréttardómara sé ætlað að gilda framvegis, sbr. 102. gr.
frumvarpsins.
Í 4. mgr. bráðabirgðaákvæðisins er skýrt kveðið á um að takmörkun á fjölda kjörtímabíla
forseta annars vegar og árafjölda í embætti ráðherra hins vegar sé ekki afturvirk.
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Efni: Skilabréf sérfræðingahóps um tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá
I INNGANGUR
Að beiðni stjómskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis fól skrifstofa Alþingis þeim Guðmundi
Alfreðssyni prófessor við Háskólann á Akureyri og Háskólann í Strassbourg, Hafsteini Þór
Haukssyni lektor við Háskóla Íslands, Oddnýju Mjöll Arnardóttur prófessor við Háskóla
Íslands, Páli Þórhallssyni skrifstofustjóra og sérfræðingi við Háskólann í Reykjavík og
Ragnhildi Helgadóttur prófessor við Háskólann í Reykjavík að undirbúa frumvarp til nýrra
stjómarskipunarlaga á grundvelli tillagna stjómlagaráðs. Í upphafi var Ragnhildi Helgadóttur
falið að vera tengiliður hópsins við skrifstofu Alþingis en af persónulegum ástæðum þurfti
hún að segja sig úr hópnum. Tók Páll þá við hlutverki tengiliðar.
Í bókun sem formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis lagði fram á fundi
nefndarinnar 13. júní 2012 (sjá fylgiskjal I) var gefin nánari leiðsögn um verkefnið. Í
fylgiskjali (IV) kemur fram yfirlit yfir það hvernig hópurinn skipti með sér verkum og til
hverra fleiri var leitað varðandi einstök atriði og heildaryfirlestur frumvarps. Helstu
minnisblöð sem hópurinn aflaði hjá öðrum sérfræðingum fylgja skilabréfi þessu (fskj. VI XVII). Þess má geta að Bryndís Hlöðversdóttir sem nefnd er í bókuninni sá sér ekki fært að
taka þátt í starfi hópsins.
Hópurinn hefur notið aðstoðar starfsmanna Alþingis, einkum Elínar Valdísar Þorsteinsdóttur
og Heimis Skarphéðinssonar. Einnig hefur Gunnar Páll Baldvinsson aðstoðarmaður
hæstaréttardómara unnið með hópnum að ýmsum úrlausnarefnum.
Það er því ljóst að ýmsir innlendir sérfræðingar hafa verið hafðir með í ráðum við gerð
frumvarpsins sem fylgir skilabréfi þessu. Vegna mikilvægis verkefnisins vill hópurinn þó
mæla með því við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að við frekari meðferð málsins verði einnig
leitað álits hjá erlendum sérfræðingum og er nærtækt að snúa sér til Feneyjanefndar
Evrópuráðsins.
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Bréfi þessu fylgir frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum byggt á tillögu
stjórnlagaráðs, tillögutexti stjómlagaráðs með sýnilegum breytingum (fskj. II), yfirlit yfir
breytingar (fskj. III) og gátlisti við gerð greinargerðar við frumvarpið (fskj. V).
Nánar um verkefnið. Hópurinn hefur litið svo á að verkefnið sé fyrst og fremst að fara yfir
tillögur stjómlagaráðs og skýringar með þeim og útbúa á þeim grundvelli frumvarp sem
tilbúið sé til framlagningar á Alþingi sem þingmannafrumvarp. Farið hefur verið yfir
tillögurnar út frá lagatæknilegum sjónarhóli og öðrum viðmiðum bókunar SEN og lagðar til
breytingar í vissum tilfellum. Hefur hópurinn haft það að leiðarljósi að hrófla sem allra minnst
við tillögunum sjálfum nema það sé nauðsynlegt út frá fyrrgreindum viðmiðum. Meiri
breytingar eru lagðar til á skýringunum sem fylgdu tillögunum enda lá fyrir að tíminn til að
fullgera þær í störfum stjómlagaráðs var knappur. En þess er þó gætt að allar viðbætur við
skýringarnar séu sýnilegar þannig að gagnsætt sé hvað komi frá stjómlagaráði og hverju hafi
verið bætt við. Hópurinn hefur einnig haft bréf stjómlagaráðs frá 11. mars 2012 til hliðsjónar
og þá valkosti sem þar komu fram.
Við yfirferð yfir tillögur stjómlagaráðs og samningu frumvarps komu upp ýmis fleiri álitamál
sem falla ekki beinlínis undir umboð hópsins. Eigi að síður þótti hópnum rétt að koma
ábendingum um þau efni á framfæri við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Breytingar á
grundvelli viðmiða í bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar eru útlistaðar nánar í kafla II. Í
kafla III er gerð grein fyrir öðrum ábendingum og útskýrt hvaða viðmið þar voru höfð að
leiðarljósi. Þess má geta að ekki eru ætíð skörp skil milli viðmiða samkvæmt kafla II annars
vegar og kafla III hins vegar. Hefur hópurinn kosið að fara heldur varlega í breytingar á
grundvelli hinna fyrrnefndu í trausti þess að Alþingi muni einnig ígrunda gaumgæfilega
ábendingar á grundvelli hinna síðarnefndu.
II BREYTINGAR Á GRUNDVELLI VIÐMIÐA Í BÓKUN STJÓRNSKIPUNAR- OG
EFTIRLITSNEFNDAR
Viðmið. Samkvæmt bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar eru viðmiðin sem hópurinn átti
að fara eftir þessi (viðmiðin eru feitletruð en í sviga er nánari útlistun á því hvernig hópurinn
hefur skilið viðmiðin):
Fara lagatæknilega yfir tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. (Í því felst m.a. að
texti ákvæða sér skýr og í samræmi við hefðbundið lagamál og að hugtök séu útskýrð í
greinargerð. Öllum ákvæðum fylgi eins rækilegar skýringar og kostur er, ekki síst þar sem um
nýmæli er að ræða. Leitast er við að tryggja að ekki séu skildir eftir lausir endar, né sköpuð sú
hætta að ágreiningur rísi um valdmörk, valdheimildir eða túlkun ákvæða án þess að jafnframt
sé boðið upp á leið til að útkljá þann vafa.) Tillögurnar verða yfirfarnar og skoðaðar m.a.
með tilliti til eftirfarandi atriða:
• mannréttindasáttmála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir, (einkum er byggt á lykilsáttmálum Evrópuráðsins og Sameinuðu
þjóðanna, þ.e. Mannréttindasáttmála Evrópu, Félagsmálasáttmála Evrópu fá
1961, alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og
alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Einnig
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•

•

•

er oft byggt á dómaframkvæmd á grundvelli Mannréttindasáttmála Evrópu. Þá
hefur eftir því sem við á verið litið til sérhæfðari sáttmála sem Ísland hefur
fullgilt eða undirritað. Til annarra sáttmála og óskuldbindandi tilmæla
alþjóðastofnana hefur einugis verið litið sem vitnisburðar um meginreglur og
til fyllingar þeim sáttmálum sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir. Þar sem um heildarendurskoðun mannréttindakaflans er að ræða hefur
hópurinn litið svo á að innan umboðs hans falli að bregðast við því ef fram
koma áberandi eyður í þeirri réttarvernd sem í honum felst miðað við
ofangreinda lykilsáttmála.)
innra samræmis og mögulegra mótsagna, (við heildarendurskoðun
stjórnarskrár er nauðsynlegt að skoða allar tillögurnar í samhengi, líka þau
ákvæði sem eru tekin óbreytt úr núgildandi stjórnarskrá. Gætt er að innbyrðis
samræmi milli kafla og einstakra efnisákvæða án þess þó að hrófla við röð
greina. Þá er gætt að samræmi milli ákvæða og greinargerðar. Þegar misræmi
er milli ákvæða og greinargerðar er leitast við að meta hvort sé í betra samræmi
við vilja stjórnlagaráðs. )
réttarverndar miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með
tillögum, (þess er gætt að tillögurnar skerði ekki rétt almennings miðað við
núgildandi stjórnaskrá, þ.m.t. stjórnarskrárvarin mannréttindi.)
málsóknarmöguleika gegn ríkinu, (ný ákvæði munu óhjákvæmlega valda
túlkunarvanda og því er örðugt að draga úr hættu á fjölgun mála þar sem reynir
á ný ákvæði á meðan venjur eru að skapast um skýringu þeirra. Helsta leiðin til
að draga úr þessari hættu er að texti ákvæða og greinargerðar sé eins skýr og
afdráttarlaus og hægt er og séð sé fyrir skýrum farvegi til að leysa úr ágreiningi
sem upp kann að koma. Sérstök áhersla hefur verið lögð á þetta hvað varðar ný
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.)

Helstu breytingar sem gerðar hafa verið á tillögu stjórnlagaráðs í krafti þess umboðs
sem hópurinn hafði.
•

•

Aðfaraorð og undirstöður
• Því er slegið föstu í aðfaraorðum að Ísland sé réttarríki til að grunngildin
sem þar eru talin endurspegli inntakið í frumvarpinu. Tekið er fram að allt
ríkisvald spretti frá þjóðinni og að hún beiti því annað hvort beint eða fyrir
milligöngu handhafa þess.
• Breyting á ákvæði um ríkisborgararétt þannig að hann sé ekki útvíkkaður
umfram það sem ætla má að stjórnlagaráð hafi haft í huga.
Mannréttindi og náttúra
• Bætt hefur verið inn ákvæði um rétt foreldra til að tryggja að menntun
barna þeirra sé í samræmi við trúar- og lífsskoðanir þeirra og um bann við
endurtekinni saksókn eða refsingu vegna sama brots og áður hefur verið
sakfellt fyrir eða sýknað með endanlegri úrlausn.
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•
•

•

•
•
•

•

•

•

Orðalagi ýmissa ákvæða hefur verið breytt til að endurspegla betur
alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar Íslands.
Ákvæði um tjáningar- og upplýsingafrelsi, upplýsingarétt og frelsi
fjölmiðla hafa auk þess verið lagfærð þannig að þau séu í betra innbyrðis
samræmi og ekki komi til skörunar efnisþátta.
Ákvæði núgildandi stjómarskrár um þjóðkirkju eru tekin óbreytt upp í
frumvarpið í samræmi við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar
20.10.2012.
Eitt almennt skerðingarákvæði kemur í stað margra sértækra.
Ákvæði um þjóðareign á náttúruauðlindum er lagfært í þágu aukins
skýrleika.

Alþingi
• Kærumeðferð vegna þingkosninga og forsetakosninga hefur verið
einfölduð.
• Ákvæði um rétt minnihluta þingmanna hafa verið samræmd.
• Kosningaákvæði breytt í samræmi við valkost í bréfi stjómlagaráðs frá 11.
mars 2012.
• Málsmeðferð þingmála breytt í samræmi við valkost í bréfi stjómlagaráðs
frá 11. mars 2012.
• Ráðherrar njóta sérstakrar málfrelsisverndar til jafns við þingmenn vegna
ummæla á þingi.
• Ákvæði um birtingu laga breytt þannig að betur samræmist vilja
stjómlagaráðs.
Forseti Íslands
• Í bráðabirgðaákvæði er tekið fram að takmörkun á fjölda kjörtímabila
forseta sé ekki afturvirk.
• Eiðstafur forseta er tekinn upp í stjómarskrá.
• Tekið er á því hver leysi úr ef ágreiningur rís um hvort forseti sé
tímabundið eða varanlega ófær um að gegna starfi.
• Tekið er fram að forseti skipi forsetaritara.
• Kveðið er á um að mæla skuli fyrir um lagalega ábyrgð forseta í lögum.
Ráðherrar og ríkisstjórn
• Kveðið er á um að forsætisráðherra setji reglur um staðgöngu fyrir sitt
leyti. Í bráðabirgðaákvæði er tekið fram að takmörkun á árafjölda í
ráðherraembætti sé ekki afturvirk.
• Skýrar er kveðið á um hvenær ferli við val á forsætisráðherra hefst.
• Kveðið á um að aukinn meiri hluta þurfi á Alþingi til að setja á fót
ríkisstofnanir með sérstakt sjálfstæði til samræmis við það að aukinn meiri
hluta þarf til að breyta starfsemi þeirra, sbr. einnig valkost í bréfi
stjórnlagaráðs frá 11. mars 2012.
Dómsvald
• Nokkrum hugtökum breytt til að ná betra samræmi við vilja stjórnlagaráðs.
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•
•

•

Sveitarfélög
• Ákvæði orðuð með skýrari hætti.
Utanríkismál
• Til að ná betra samræmi við vilja stjórnlagaráðs er gefið færi á minniháttar
framsali ríkisvalds án þjóðaratkvæðagreiðslu.
Lokaákvæði
• Ferli stjórnarskrárbreytinga breytt í samræmi við valkost í bréfi
stjórnlagaráðs frá 11. mars 2012.
• Þröskuldur vegna stj órnarskrárbreytinga hækkaður varðandi
mannréttindaákvæði.

III AÐRAR ÁBENDINGAR
Almennt
Eins og áður segir hefur sérfræðingahópurinn komið auga á fleiri atriði en lagatæknileg sem
þarf að hans mati að skoða betur og þá væntanlega við meðferð frumvarpsins á Alþingi. Þessi
atriði verða nú tíunduð og eru þá einungis tiltekin þau málefni sem hópurinn er sammála um.
Ekki eru rakin ýmis framfaraskref sem kunna að vera í tillögunum enda lítur hópurinn svo á
að hans hlutverk sé fyrst og fremst að koma með uppbyggilega gagnrýni. Þau viðmið sem
hópurinn hefur einkum haft í huga við gerð eftirfarandi ábendinga eru þessi:
a) Hvað á heima í stjórnarskrá og hvað á heima í almennum lögum? Ekki er til neitt
einhlítt svar við þeirri spurningu hvaða reglur og viðmið eigi heima í stjórnarskrá og hver
ekki. Stjórnarskrá er öðrum þræði lagalega bindandi skjal sem kveður á um réttindi
einstaklinga, uppsprettu valds, handhöfn þess og samspil milli valdastofnana. Stjórnarskráin
er einnig táknrænt skjal sem endurspeglar grunngildi samfélags og menningu þess. Mjög
misjafnt er hversu ítarlegar stjórnarskrár eru en ljóst er að upplegg stjórnlagaráðs er að hafa
stjórnarskrána heldur ítarlegri en núgildandi stjórnarskrá og það upplegg var virt í störfum
hópsins.
Megineinkenni stjórnarskrár sem réttarheimildar samanborið við almenna löggjöf eru
einkum að ákvæðum stjórnarskrár er erfiðara að breyta en almennum lögum og að
stjórnarskráin bindur hendur löggjafans. Því þarf að vega og meta hvort um sé að ræða svo
mikilvæga grundvallarreglu, sem muni eiga við um aðstæður í þjóðfélaginu um langa framtíð,
að rétt sé að ljá henni sess í stjórnarskrá. Almennt séð leiðir af þessu mati að í stjórnarskrá
eiga ekki að vera nákvæm útfærsluatriði og ekki ákvæði sem líklegt er að taki tíðum
breytingum. Í einhverjum tilfellum kann að vera réttlætanlegt að útfæra tiltekin atriði
nákvæmlega, ekki síst ef ætlunin er sú að tryggja að almenni löggjafinn fari ekki á svig við
grundvallaratriði.
Stjórnarskránni er ætlað að kveða með tilölulega almennum hætti á um grundvallarreglur
réttarkerfisins. Óhjákvæmileg afleiðing þessa er sú að efnislegt inntak stjómarskrárákvæða
þarf gjarnan að mótast nánar og skýrast í framkvæmd og með hliðsjón af túlkun dómstóla.
Með tímanum skjóta þannig stjómarskrárákvæðin dýpri rótum í réttarkerfinu og óvissa um
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inntak þeirra minnkar. Í ljósi þessa er almennt séð ástæða til þess að fara varlega í breytingar á
ákvæðum stjórnarskrár, er mótast hafa í framkvæmd, ef ekki liggur skýrt fyrir að slíkar
breytingar séu til bóta.
b)
Samræmast
tillögurnar
alþjóðlegum
viðmiðum
og
þróun
á
sviði
stjórnskipunarréttar? Eðlilegt er að litið sé til stjórnarskráa annarra ríkja við endurskoðun
stjórnarskrár og metið hvort greina megi samnefnara eða þróun í tiltekna átt. Nærtækt er í
fyrsta lagi líta til líkra þjóðfélaga með svipaða stjórnskipan og hér á landi. Í þessu sambandi
koma norrænar stjórnarskrár, stjórnarskrár annarra nálægra Evrópuríkja og stjórnarskrár þar
sem forseti er þjóðkjörinn fyrst til skoðunar. Einnig er rétt að líta til ríkja þar sem stjórnarskrár
hafa nýlega verið teknar til gagngerrar endurskoðunar eins og Finnlands, Sviss og SuðurAfríku. Þróun í Noregi á þessu sviði er einnig athyglisverð því þar hefur um nokkurra ára
skeið staðið yfir markviss endurskoðun tiltekinna þátta í stjórnarskránni. Einnig má leiða
tiltekin viðmið af starfi alþjóðastofnana, svo sem af ýmsum tilmælum ráðherranefndar og
þings Evrópuráðsins. Þau tímamörk og meginviðmið sem sérfræðingahópnum voru sett gera
það hins vegar að verkum að ekki var gerð ítarleg rannsókn í þessu efni. Stundum hefur
hópurinn eigi að síður stuðst við heimildir af þessu tagi. Starf Feneyjanefndar Evrópuráðsins
og skjöl sem birt eru á heimasíðu hennar (www.venice.coe.int) hafa reynst gagnleg í þessu
tilliti. Einnig má vísa í II. bindi skýrslu stjórnlaganefndar þar sem fjallað er um
stjórnskipunarþróun í Evrópu.
c) Eru tillögur nægilega vel rökstuddar og hafa áhrif þeirra verið metin? Gera verður
kröfu um að tilefni og markmið breytinga á núgildandi stjórnskipan sé skýrt og rök séu færð
fyrir því að leið frumvarps sé skynsamleg. Það er einnig grundvallarsjónarmið varðandi gæði
lagasetningar að metin séu áhrif tillagna sem fela í sér breytingar. Dregnir séu fram bæði
kostir og hugsanlegar neikvæðar afleiðingar og heildarmat unnið sem leiðir í ljós að
samanlagt sé ávinningur af samþykkt tillögu. Benda má á að stjórnlagaráðið sjálft gerir mati á
áhrifum hátt undir höfði þegar það leggur til í 2. mgr. 57. gr. að mat á áhrifum lagasetningar
skuli fylgja frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í lögum. Þá hefur því verið slegið föstu
að því þýðingarmeiri sem tillögur eru því meiri rækt eigi að leggja við mat á áhrifum, sbr.
Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa (2007), bls. 12.
Að sumu leyti geymir stjórnarskrá reglur um samspil stofnana ríkisins sem hafa ekki bein
áhrif á borgarana. Þær geta samt haft óbein áhrif, t.d. ef stöðugleiki stjórnkerfis eykst eða
minnkar. Aðrar tillögur hafa bein áhrif eins og ákvæði um mannréttindi, kosningarétt,
ríkisborgararétt og rétt til að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Ljóst er að hér er um að ræða
afar þýðingarmikil atriði sem fyrir vikið þarf að meta vandlega áður en breytingar eru gerðar.
Áhrif einstakra þátta í tilögum stjórnlagaráðs hafa að einhverju marki verið metin af hálfu
stjórnlagaráðsins sjálfs en þess má sums staðar sjá stað í skýringum ráðsins, sem og einnig í
bréfi ráðsins frá 11. mars 2012. Auk þess lögðu nokkrir umsagnaraðila mat á afmörkuð atriði í
hugmyndum ráðsins meðan það starfaði og á meðan málið var til skoðunar hjá stjórnskipunarog eftirlitsnefnd. Ekki hefur hins vegar farið fram heildstætt og skipulagt mat á áhrifum
stjórnarskrártillagnanna í heild. Það verkefni kallar á þverfaglega vinnu sem hópnum var ekki
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falin. Hópurinn gerir ráð fyrir að slíkt mat muni fara fram á vettvangi Alþingis en bendir að
auki sérstaklega á þau atriði sem að hans mati kalla einkum á nánari skoðun.
Ábendingar um einstök atriði
I. kafli: Undirstöður
Í 2. gr. frumvarpsins segir að forseti Íslands fari með framkvæmdarvaldið ásamt ráðherrum,
ríkisstjórn og öðrum stjórnvöldum. Ólíkt núgildandi stjórnarskrá er hins vegar ekki getið um
hlutdeild forseta í löggjafarvaldi. Vert væri að fara vel yfir hvort þær breytingar sem gerðar
eru á meðferð löggjafarvalds réttlæti í raun þessa breytingu á 2. gr, sbr. t.d. 60. gr. þar sem
segir að forseti Íslands staðfesti frumvarp til laga.
Til viðbótar við tilteknar lagfæringar á 4. gr. frumvarpsins á grundvelli umboðs hópsins er
lagt til að metið verði hvort ekki sé rétt að bæta því fororði við rétt manna til að vera ekki
sviptir íslensku ríkisfangi að þeir hafi öðlast það með lögmætum hætti. Slík viðbót væri í
samræmi við þróun á þessu sviði á alþjóðavettvangi (flest ríki Evrópuráðsins hafa t.d. slíka
heimild í stjórnarskrá eða lögum) og til að koma í veg fyrir að stjórnarskrá banni að ríkisfang
sé tekið af þeim sem gætu hafa öðlast ríkisfang t.d. á grundvelli falsaðra gagna, eða með
öðrum ólögmætum hætti.
II. kafli: Mannréttindi og náttúra
Skýringar stjórnlagaráðs með 5. og 9. gr. voru frekar óljósar varðandi þá spurningu hvort
ráðið legði einungis til óbein einkaréttaráhrif eða hvort það legði einnig til bein
einkaréttaráhrif. Skýr texti 2. mgr. 5. gr. leiðir þó til þeirrar ályktunar að mannréttindaákvæðin
muni hafa bein einkaréttaráhrif, enda er það í samræmi við áhrif sambærilegra ákvæða í
erlendum rétti, auk þess sem þegar má greina ákveðinn vísi að slíkum áhrifum í íslenskum
stjórnskipunarrétti. Hin beinu einkaréttaráhrif vega nokkuð upp á móti þeirri hættu á auknum
á málsóknum á hendur ríkinu sem leiðir af óbeinum einkaréttaráhrifum samkvæmt 1. mgr. 9.
gr. frumvarpsins. Aftur á móti fela þau í sér að stigið er stórt skref í þá átt að þurrka út að
meira eða minna leyti skil einkaréttar og opinbers réttar á sviði mannréttindamála. Þótt gera
verði ráð fyrir að hin beinu einkaréttaráhrif eigi sér aðeins stað í þeim undantekningartilvikum
þegar eyður eru í landsrétti hvað varðar réttindi einkaaðila í lögskiptum innbyrðis, má engu að
síður ætla að þessi breyting geti haft veruleg áhrif á ýmsum réttarsviðum. Þau áhrif hafa ekki
verið metin með skipulögðum hætti, hvorki af stjórnlagaráði né sérfræðingahópnum.
Í 27. gr. er ráðgerð sú breyting frá núverandi 67. gr. að fella niður heimild til að láta
sakborning lausan gegn tryggingu. Um rökin fyrir því vísar stjórnlagaráð til óskýrrar
réttarstöðu þar sem þessari heimild hefur aldrei verið beitt og hættu á því að hún mismuni á
grundvelli efnahags. Bent er á að við endurskoðun sakamálalaga 2008 var tekin rökstudd
afstaða til þess að heimildin skyldi halda sér í almennum lögum og orðalagi hennar breytt til
að laga hana að nútímaaðstæðum, sbr. 101. gr. sakamálalaga.

7

Í 34. gr. frumvarpsins er fjallað um að stjórnvöld geti veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar
auðlinda gegn „fullu gjaldi“ en í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæðið virðist í þessu
samhengi einkum miðað við fiskveiðiheimildir en ekki almennt við möguleika á gjaldtöku
fyrir nýtingu annarra auðlinda sem lýstar eru þjóðareign. Ljóst er að eðli máls samkvæmt eiga
ekki sjálfkrafa sömu lögmál við á öllum sviðum þegar kemur að gjaldtöku fyrir nýtingu
auðlinda. Gjaldtöku þarf að laga að eðli viðkomandi auðlindar. Í hagfræðilegu samhengi
hefur verið litið svo á að ákveðið samspil sé á milli gjaldtöku og nýtingartíma viðkomandi
auðlindar. Þannig eru t.d. sumar auðlindir örugglega endurnýjanlegar en aðrar ekki og
útfærslur þessara þátta í almennri löggjöf þurfa að taka mið af því svo tryggð sé eðlileg
hlutdeild í hagnaði af nýtingu viðkomandi auðlindar hverju nafni sem hún nefnist.
Þar sem stjórnlagaráð vísar til eignarnáms við afmörkun á hugtakinu „fullt gjald“ verður að
geta þess að eignarnámsbætur eru bætur fyrir missi eignar, en ekki gjald vegna nýtingar
hennar eða hlutdeild í arði þar af.
III. kafli: Alþingi
Í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um að þau stjómmálasamtök komi ein til álita við
úthlutun svokallaðra jöfnunarþingsæta sem hlotið hafa a.m.k. 5% gildra atkvæða á landinu
öllu. Frumvarpið (39. gr.) felur í sér bann við að slíkirþröskuldar séu settir í kosningalög við
úthlutun þingsæta. Hópurinn telur rétt að vekja athygli Alþingis á að breytingin er til þess
fallin að auðvelda frambjóðendum smærri stjórnmálasamtaka að ná kjöri á þing. Af þessum
sökum kann að verða erfiðara að mynda ríkisstjórnir sem njóta stuðnings stöðugs meirihluta á
Alþingi. Lýðræðissjónarmið mæla vissulega með því að fjöldi kjörinna þingmanna
stjórnmálaflokks endurspegli sem best heildarhlutfall kjósenda sem greiði viðkomandi flokki
atkvæði sitt. Aftur á móti hefur verið viðurkennt að heimilt sé að hafa lágmarksþröskulda til
að auðvelda myndun starfshæfs meirihluta á þingi. Vert er einnig að benda á að þetta á ekki
síður við vegna þess að frumvarpið gerir ráð fyrir aukinni samvinnu innan þings og minni
átaka en verið hafi.
Hópurinn bendir á að tillögur stjórnlagaráðs í 39. gr. ganga langt í að opna fyrir persónukjör
sem meginreglu og mun takmarka möguleika flokka til að ráða sínum málum, t.d. raða
frambjóðendum á lista. Rétt væri að meta betur áhrif þessara breytinga sem og annarra
breytinga sem lagðar eru til á fyrirkomulagi kosninga til Alþingis.
Varðandi 50. gr. um vanhæfi þingmanna er vert að skoða betur hvort gerður sé nægilega skýr
greinarmunur á stöðu þingmanna og starfsfólks stjórnsýslunnar. Skýringar stjórnlagaráðs taka
mjög mið af hæfisreglum stjórnsýslulaga, sem ekki er sjálfgefið að eigi við með sama hætti
um þingmenn.
Í tengslum við 55. gr. þá þyrfti að skoða hvort sérstakar aðstæður eins og alvarleg
milliríkjadeila geti ekki réttlætt lokaðan þingfund.
Í 57. gr. er gert ráð fyrir því að umræðum um lagafrumvörp sé fækkað úr þremur í tvær. Í ljósi
þess að valkosti í bréfi stjórnlagaráðs 11. mars um að frumvörp fari ekki til nefndar fyrir 1.
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umræðu, hefði þurft að endurskoða þessa tillögu með hliðsjón af markmiði stjórnlagaráðs um
vandaða lagasetningu.
Varðandi 63. gr. ofl. ákvæði er vert að vekja athygli á að óvenjulegt er að binda heiti
þingnefnda í stjórnarskrá. Það dregur úr svigrúmi Alþingis til að skipuleggja störf sín.
Rétt væri að meta betur áhrif þess að auka möguleika almennings til að koma þingmálum á
framfæri og knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu um þau, sbr. 66. gr. Útfærslan og samspil
þings og forsvarsmanna þjóðarfrumkvæðis er ekki að öllu leyti skýr. Hópurinn vill í þessu
samhengi vísa til álits Feneyjarnefndarinnar á finnsku stjórnarskránni (CDL-AD(2008)010).
Þar var bent á að Norðurlöndin búa við stöðugleika í stjórnskipan en þjóðaratkvæðagreiðslur
hafa að sama skapi verið fátíðar. Skynsamlegt sé að fara varlega í breytingar í þessu efni (sjá
efnisgrein 30 í áliti Feneyjanefndarinnar). Þótt sumt í tillögu stjórnlagaráðs sé skylt
fyrirkomulagi í öðrum lýðræðisríkjum, eins og t.d. Sviss, er ljóst að þar er allt annars konar
stjórnkerfi en hér á landi, sem m.a. hefur mótast af þeim reglum sem gilda um þátttöku
almennings. Þar í landi er til dæmis ekki hefðbundið þingræði þar sem minnihlutinn veitir
meirihlutanum aðhald heldur eiga allir helstu stjórnmálaflokkar jafnan fulltrúa í ríkisstjórn og
aðhald almennings því knýjandi.
Í frumvarpi ráðsins er í 75. gr. kveðið á um að stjórnvöld skuli tilkynna forseta Alþingis
ákveði þau að hlíta ekki sérstökum tilmælum umboðsmanns Alþingis. Að mati hópsins felur
ákvæðið ekki í sér grundvallarreglu sem nauðsynlegt er að taka upp í stjórnarskrá.
IV. kafli: Forseti
Í sambandi við 80. gr. þar sem lagt er til að eiðstafur forseta verði tekinn upp í stjórnarskrá og
notað er hefðbundið orðalag hans sem verið hefur við lýði frá lýðveldisstofnun er rétt að vekja
athygli á að stjórnlagaráð taldi orðið „drengskap“ of karllægt. Kemur það fram í skýringum
þess við ákvæði um eiðstaf þingmanna.
Í skýringum stjórnlagaráðs kemur fram að gengið hafi verið út frá að hlutverk forseta verði
lítið breytt en stefnt hafi verið að því að ákvæði frumvarps þess væru, ólíkt núgildandi
stjórnarskrá, skýr um hlutverk forsetans í stjórnskipuninni. Í frumvarpi ráðsins er því gert ráð
fyrir að forseti Íslands sé þjóðkjörinn en því slegið föstu að forsetinn hafi afar takmörkuð
verkefni á hendi, eins og verið hafi í framkvæmd samkvæmt núverandi stjórnskipan.
Hópurinn vill vekja athygli á því að Feneyjanefndin taldi í fyrrnefndu áliti á stjórnarskrá
Finnlands, þar sem forsetinn fer með takmörkuð völd, að ákveðin þversögn fælist í því að
hann væri samt sem áður þjóðkjörinn og því með sterkt lýðræðislegt umboð (sjá efnisgrein 41
í áliti Feneyjanefndarinnar). Sömu sjónarmið virðast eiga við um forseta Íslands samkvæmt
núgildandi stjórnaskrá og jafnvel enn frekar samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs. Úr þessari
þversögn mætti leysa annað hvort með því að forseti yrði þingkjörinn eða fela honum
valdheimildir sem gerðu honum betur kleift að sinna hlutverki aðhaldshlutverki í
stjórnskipaninni ef kreppa kemur upp og aðrir handhafar ríkisvalds bregðast hlutverki sínu.
Skoða mætti betur ákvæði í evrópskum stjórnarskrám þar sem er þjóðkjörinn forseti. Má til
dæmis nefna að í Austurríki, þar sem forsetaembættið er svipað því íslenska, er litið svo á að
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hann hafi hlutverk við að gæta að því að stjórnarskráin sé í heiðri höfð og að stofnanir ríkisins
starfi með eðlilegum hætti.
Hópurinn telur í þessu sambandi að skoða mætti hvort rétt sé að fela þjóðkjörnum forseta
verkefni sem gefi honum frekari kost á að hafa áhrif á löggjöf án þess að þau hafi jafn
afdrifaríkar afleiðingar eins og málskot til kjósenda. Mætti í þessu samhengi nefna þann
möguleika að forseti gæti vísað frumvarpi samþykktu af Alþingi til Lögréttu, þegar vafi er
uppi um samræmi við stjórnarskrá og þjóðréttarskuldbindingar, enda hæfa slík álitaefni illa til
þjóðaratkvæðagreiðslna.
Það leiðir af 2. mgr. 96. gr. frumvarpsins að ráðherra þarf að fá samþykki 2/3 hluta Alþingis
samþykki forseti Íslands ekki að sá verði skipaður dómari eða ríkissaksóknari sem ráðherra
leggur til. Þá er forseta falið í 4. mgr. 96. gr. að skipa formann nefndar sem metur hæfi
umsækjenda um önnur embætti en dómara og ríkissaksóknara eins og þau eru ákveðin í
lögum. Samanburður við aðrar stjórnarskrár leiðir í ljós að það er óvenjulegt að fela forseta
aðkomu af þessu tagi í ferli þar sem hann kemur inn sem milliliður milli ráðherra og þings.
Mun algengara er að forseti hafi endanlega aðkomu að skipun æðstu embættismanna, líkt og
núgildandi stjórnarskrá kveður á um. Einnig er athugandi varðandi tillögu stjórnlagaráðs að
ekki skulið getið um hæfnisnefnd vegna dómara heldur eingöngu vegna annarra
embættismanna á meðan í raun er hæfnismat dómara af hálfu nefndar mun fastara í sessi en
varðandi aðra embættismenn. Engar breytingar voru gerðar á tillögu stjórnlagaráðs af þessu
tilefni en taka þarf bæði atriðin, sem nefnd hafa verið, til skoðunar.
Hópurinn bendir á að í frumvarpinu er gert ráð fyrir formlegri aðkomu forseta að tilteknum
athöfnum án þess að útfært sé hvað gerist ef hann lætur undir höfuð leggjast að veita atbeina.
Þetta á t.d. við um ákvæði frumvarpsins um þingsetningu ogþingrof (46. og 73. gr.).
Þá bendir hópurinn á að ákvæði frumvarpsins um lagalega ábyrgð forseta er óvenjulegt í
evrópskum samanburði að því leyti að gert er ráð fyrir að almennir dómstólar dæmi um þau
mál en ekki sérdómstóll. Þá er óvenjulegt að ekki sé að finna í ákvæðinu heimild til að dæma
forseta úr embætti heldur látið við það sitja að byggja á heimild til að víkja honum burt með
þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta álitaefni er hins vegar þess eðlis að hópurinn telur það falla utan
lagatæknilegs umboðs að taka á því.
Stjórnlagaráð leggur til að ríkisráð, sem samkvæmt 16. gr. núgildandi stjórnarskrár er skipað
forseta og ráðherrum, verði lagt niður. Að mati hópsins er athugandi að kveðið verði á um
samráðsvettvang milli forseta og ríkisstjórnar, t.d. með ákvæði um að forsætisráðherra
upplýsi forseta um helstu mál ríkisins sem séu til umfjöllunar. Þá er vakin athygli á því að í
frumvarpi stjórnlagaráðs er ekki getið um hlutverk forseta í samskiptum við önnur ríki, sem
hefur þó verið eitt hans helsta hlutverk.
V. kafli: Ráðherrar og ríkisstjórn
Í 90. gr. frumvarpsins er fjallað um myndun ríkisstjórnar og í 91. gr. um vantraust á ráðherra.
Í fyrrnefnda ákvæðinu er gert er ráð fyrir að Alþingi kjósi forsætisráðherra en í því
síðarnefnda að í tillögu um vantraust á forsætisráðherra verði að felast tillaga um eftirmann
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hans. Hópurinn telur rétt að benda á að hér er um að ræða róttæka breytingu á núgildandi
fyrirkomulagi sem meta þyrfti nánar áhrifin af í samhengi við önnur ákvæði frumvarpsins. Á
hinn bóginn mælir það reyndar með þessu fyrirkomulagi við vantraust að það eykur
stöðugleika í ríkisstjórn, sbr. reynslu Þjóðverja.
Að mati hópsins felur ákvæði 3. málsl. 1. mgr. 95. gr. frumvarpsins um að ráðherra beri ekki
ábyrgð á ákvörðun ríkisstjórnar bóki hann andstöðu í sér fremur formlega nálgun á mati á
ábyrgð. Nærtækara virðist að eftirláta dómstólum að meta þennan þátt ásamt fleirum þegar
kveðið er á um sekt eða sakleysi ráðherra.
Í 96. gr. frumvarpsins er fjallað um skipun embættismanna og er gert ráð fyrir að sérstök
nefnd fjalli um hæfi umsækjanda um skipun í önnur embætti en dómara og ríkissaksóknara,
samkvæmt nánari afmörkun í lögum. Hópurinn bendir á að þarna er gert ráð fyrir einni nefnd
en samkvæmt gildandi rétti, er um margar nefndir að ræða, d. við skipun prófessora,
samkvæmt lögum um opinbera háskóla, við skipun forstöðumanna heilbrigðisstofnana, skv.
lögum um heilbrigðisþjónustu, og við skipun embættismanna í ráðuneytum, skv. lögum um
Stjórnarráð Íslands. Varðandi 96. gr. er það í öllu falli afstaða hópsins að betur fari á að
löggjafinn hafi meira svigrúm til að ákvarða hvaða háttur sé hafður á mati á hæfni
umsækjenda um embætti. Þá telur hópurinn að vandlega þurfi að vega og meta kosti og galla
þess að Alþingi sé ljáð hlutverk við skipun dómara og annarra embættismanna. Í því sambandi
má m.a. vísa til tilmæla Evrópuráðsins (Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee
of Ministers to member stateson judges: independence, efficiency and responsibilities).
Með frumvarpinu er undirstofnunum Alþingis, þ.e. embætti umboðsmanns Alþingis og
Ríkisendurskoðun, veitt sérstök stjómarskrárvernd. Samkvæmt 97. gr. frumvarpsins getur
aukinn meirihluti þingsmanna einnig ákveðið að tilteknar stofnanir fá i sérstakt sjálfstæði.
Starfsemi slíkra stofnana verði ekki lögð niður, henni breytt að verulegu leyti eða fengin
öðrum stofnunum, nema með samþykki aukins meirihluta alþingismanna. Þótt vel megi fallast
á að margar stofnanir hins opinbera gegni mjög mikilvægu hlutverki má spyrja hvort að í
ákvæðinu sé ekki of langt gengið við að takmarka svigrúm löggjafans til að stjórna skipulagi
stjórnsýslunnar. Hópurinn bendir á að sjónarmið um lýðræði mæla gegn því að aukinn
meirihluti þingmanna geti bundið hendur lýðræðislega kjörins meirihluta til framtíðar eins og
felst í ákvæðinu (sbr. álit Feneyjanefndarinnar um nýja stjórnarskrá í Ungverjalandi, CDLAD(2011)016, efnisgrein 24). Yrði ákvæðinu beitt gæti minnihluti þingmanna komið í veg
fyrir nauðsynlegar kerfisbreytingar innan stjórnsýslunnar í því skyni að hindra meirihlutann í
að koma stefnumálum sínum til framkvæmdar. Ljóst er að beiting ákvæðisins myndi draga úr
möguleikum löggjafans til að bregðast við aðstæðum hverju sinni með því að breyta skipulagi
stjórnsýslunnar að því leyti sem hún nyti verndar ákvæðisins. Loks skapar ákvæðið álitaefni
við mat á því hversu langt einfaldur meirihluti þingmanna getur gengið í lagasetningu sem
hefur áhrif á stofnun sem nýtur verndar samkvæmt ákvæðinu.
VI. kafli: Dómstólar
Hópurinn vekur athygli á að ákvæðið um sérdómstól, þ.e. félagsdóm, bindur hendur
löggjafans þannig að aðrir sérdómstólar verða þá ekki settir á fót. Álitamál er hvort rétt hefði
verið að skilja eftir svigrúm fyrir löggjafann til að meta þörfina hverju sinni á sérdómstólum.
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VIII. kafli: Utanríkismál
Í 111. gr. frumvarpsins er kveðið á um heimild Alþingis til að framselja ríkisvald til
alþjóðlegra stofnana. Gert er ráð fyrir að slíkt framsal geti átt sér stað án
þjóðaratkvæðagreiðslu enda teljist það ekki verulegt. Hópurinn telur rétt að skoðað verði
hvort rétt sé að bætt verði við ákvæði sem heimili aukið framsal (sem ekki telst óverulegt) í
tilteknum tilvikum með auknum meirihluta á Alþingi í stað þjóðaratkvæðagreiðslu, sér í lagi
þegar um er ræða breytingar eða þróun á alþjóðlegu samstarfi sem þegar hefur verið tekin
ákvörðun um með þjóðaratkvæðagreiðslu. Má í þessu sambandi benda á að á grundvelli þegar
gildandi alþjóðasamninga, sér í lagi EES-samningsins, hafa komið upp tilvik þar sem
fullveldisframsal rúmast að mati sérfræðinga ekki innan núgildandi stjórnarskrár (t.d.
eftirlitskerfi á fjármálamarkaði). Ætla má að í slíkum afmörkuðum tilvikum væri æskilegt að
geta samþykkt framsal án þess að ákvörðun um það fari í þjóðaratkvæðagreiðslu í hvert og eitt
sinn.
IX. kafli: Stjórnarskrárbreytingar
Á grundvelli sjónarmiða sem rakin eru í skýringum við frumvarpið er lögð til sú breyting að
rjúfaþurfi þing áður en kemur til breytingar á II. kafla frumvarpsins. Hópurinn telur að svipuð
sjónarmið gildi um aðra kafla stjórnarskrárinnar þótt vissulega sé þörfin á vandaðri
málsmeðferð og yfirvegun sérstaklega brýn þegar mannréttindi eiga í hlut.
Bráðabirgðaákvæði - aðlögunartímabil - nauðsynlegar lagabreytingar
Hópurinn leggur áherslu á að skoða þarf gaumgæfilega hvaða lagabreytingar eru
nauðsynlegar til að fullnægja þeim kröfum sem ný stjórnarskrá kann að gera verði frumvarpið
samþykkt. Þá þarf að meta hvort unnt verði að koma breytingunum til framkvæmdar þá þegar
og ný stjórnarskrá yrði samþykkt eða hvort þörf sé á bráðabirgðaákvæðum um aðlögunartíma
varðandi tiltekin atriði.

Reykjavík, 12. nóvember 2012

Guðmundur Alfreðsson (sign)

Hafsteinn Þór Hauksson

Oddný Mjöll Arnardóttir

Páll Þórhallsson
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Fylgiskjal I
Úr fundargerð stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar frá 13. júní sl.
3) Önnur mál. Kl. 11:39
Formaður lagði fram eftirfarandi bókun: Skrifstofa Alþingis hefur orðið við ósk meiri hluta
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að ráða sérfræðinga til að skoða og fara lagatæknilega yfir
tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Tillögurnar verða yfirfarnar og skoðaðar m.a.
með tilliti til eftirfarandi atriða:
o mannréttindasáttmála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara eftir,
o innra samræmis og mögulegra mótsagna,
o réttarverndar miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum
o málsóknamöguleika gegn ríkinu
Sérfræðingarnir hafa einnig verið beðnir um að yfirfara greinargerð stjórnlagaráðs með
tillögum þess og skrifa drög að greinargerð með frumvarpinu.
Sérfræðingunum er í sjálfsvald sett hvernig þeir skipta með sér verkum og haga vinnu sinni.
Til hægðarauka og til að hafa yfirlit yfir umfang verksins mun einn sérfræðinganna vera
tengiliður við skrifstofu Alþingis.
Skrifstofa þingsins gerir samninga við sérfræðingana. Hver og einn áætlar sína vinnu (fjölda
tíma og kostnað) sem og tíma annarra sem þeir kunna að óska eftir að kom að einhverjum
hlutum vinnunnar. Ef sýnt er að vinna fari fram úr áætlunum þurfa sérfræðingarnir að leita til
skrifstofu Alþingis til þess að fá auknar heimildir.
Þegar hafa samþykkt að koma að verkinu, lögfræðingarnir: Guðmundur Alfreðsson, Hafsteinn
Þór Hauksson, Oddný Mjöll Arnardóttir, Páll Þórhallsson og Ragnhildur Helgadóttir. - Þá
hafa Aagot Óskarsdóttir og Bryndís Hlöðversdóttir fallist á að leita megi til þeirra um tiltekna
þætti. Heimilt er að leita til annarra sérfræðinga ef þörf þykir á.
Engar athugasemdir gerðar við bókunina.

Fylgiskjal II
Tillaga stjórnlagaráðs með sýnilegum breytingum

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.
Island er frjálst og fullvalda réttarríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi að
hornsteinum.
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.
I þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins, sem öllum ber að virða.

I. KAFLI
Undirstöður.
1. gr.
Stjórnarform.
Island er lýðveldi með þingræðisstjórn.
2. gr.
Uyysyretta ríkisvalds og handhafar bess..

D eleted : Handhafar ríkisvalds.

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

D eleted : í umboði þjóðarinnar.

3. gr.
Yfirráðasvæði.

Form atted: Font: Italic

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

Form atted: Font: (Default) Times New
Roman, 12 pt
Form atted: Centered

Ríkisborgararéttur.

Form atted: Font: (Default) Times New
Roman, 12 pt, Italic

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. 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.
5. gr.
Gildissvið.

D eleted : 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.

D eleted : Skyldur borgaranna
Form atted: Not Strikethrough

Stjórnvöldum ber að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess frelsis sem í þessari
stjórnarskrá felast.
Allir skulu virða stjórnarskrá þessa í hvívetna sem og þau lög sem af henni leiða.__
Einkaaðilar skulu, eftir því sem við á, virða þau réttindi sem kveðið er á um í II. kafla.

D eleted : ,
D eleted : , skyldur og réttindi

6. gr.
Jafnrœði.
Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar, svo sem vegna
kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar,
skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.

7. gr.
Réttur til lífs.
Allir hafa meðfæddan rétt til lífs.

8. gr.
Mannleg reisn.

D eleted : Öll erum við jöfn
D eleted : skulum

Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Margbreytileiki mannlífsins skal virtur í
hvívetna.

9. gr.
Vernd réttinda.
Stiórnvöldum ber ætíð að vernda almenning sesn mannréttindabrotum, hvort heldur sem
brotin eru af völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.

D eleted : Yfirvöldum
D eleted : borgarana
Form atted: Not Strikethrough

Mannréttindi tryssð með stiórnarskrá bessari má bví aðeins skerða að bað sé sert með
lasaheimild í bágu almannahagsmuna eða til verndar réttindum annarra svo sem samræmist
lýðræðishefðum. Gæta skal meðalhófs og bess að ekki sé með takmörkuninni vegið að kiarna
beirra réttinda sem um ræðir. Réttindi samkvæmt 7. gr., 1. málsl. 8. gr., 27. gr., 2. o s 3. mgr.
28. gr., 29. gr., o s 30. gr. má bó aldrei skerða á grundvelli bessa ákvæðis.
10. gr.
Vernd gegn ofbeldi.
Öllum skal tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi, svo sem kynferðisofbeldi, innan heimilis
og utan.

D eleted : Mannhelgi.

D eleted : mannhelgi og

11. gr.
Friðhelgi einkalífs.
Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð.
Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema
samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og
póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á
einkalífi manns.

12. gr.
Réttur barna.
Öllum börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð beirra krefst.

D eleted : Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má
með sérstakri lagaheimild takmarka á annan
hátt friðhelgi einkalífs, heimilis eða
fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna
réttinda annarra.^

Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang begar teknar eru ákvarðanir í málum
sem bað varðar.
Barni skal tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem bað varðar og skal
tekið réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur bess og broska.

13. gr.
Eignarréttur.
Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema
almenningsbörf krefji. Þarf til bess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.
D eleted : Eignarrétti fylgja skyldur, svo
og takmarkanir í samræmi við lög.1

14. gr.
Tjáningar- og upplvsingafrelsi..
Allir eru frjálsir skoðana sinna og eiga rétt á að tjá hugsanir sínar. Öllum er frjálst að leita
eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum.
Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða en ábyrgjast
verða menn tjáningu sína lögum samkvæmt.

15. gr.
Upplýsingaréttur.
Allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum..

D eleted : Skoðana- og tjáningarfrelsi.^f
D eleted : og sannfæringar

D eleted : Þó má setja tjáningarfrelsi
skorður með lögum til verndar börnum,
öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði
annarra, svo sem nauðsyn ber til í
lýðræðislegu bjóðfélagi.1
D eleted : 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.1
1
Hver og einn ber ábyrgð á framsetningu
skoðana sinna fyrir dómi.1
Form atted: Font: Not Bold
Form atted: Centered

Meðferð opinbers valds o s hagsmuna skal vera gegnsæ og skal halda til haga gögnum, svo
sem fundargerðum, og skrásetja og skjalfesta erindi, uppruna beirra, ferli og afdrif. Slíkum
gögnum má ekki eyða nema samkvæmt lögum.
Í bví skyni að auðvelda almenninsi upplýsinsaleit, skal skrá yfir mál os opinber sösn,_____
uppruna beirra os innihald, vera aðsensiles eftir bví sem nánar er ákveðið í lösum. Taka skal
afstöðu til upplýsinsabeiðna eins skjótt os auðið er os skal synjun um aðsans rökstudd. Í
lösum skal kveða á um hvenær hömlur á aðsansi að tilteknum flokkum sasna falla niður os
skal sá tímafrestur ekki vera lensri en nauðsyn krefur. Heimilt er í lösum að takmarka aðsans
að vinnuskjölum enda sé ekki sensið lensra en börf krefur til að varðveita eðliles
starfsskilyrði opinberra aðila.

Form atted: Font: Not Bold, Italic
Form atted: Font: Not Bold
Form atted: Font: Not Bold
D eleted : Öllum er frjálst að safna og
miðla upplýsingum
D eleted : Stjórnsýsla
Form atted: Not Strikethrough
D eleted : Upplýsingar og gögn í fórum
stjórnvalda skulu vera tiltæk án
undandráttar og skal með lögum tryggja
aðgang almennings að öllum gögnum sem
opinberir aðilar safna eða standa straum af.
D eleted : Listi yfir öll mál og gögn í
vörslu hins opinbera, uppruna beirra og
innihald, skal vera öllum aðgengilegur.

Í stjórnsýslu ríkis os sveitarfélasa er einsönsu heimilt að lessja á basnarskyldu um
upplýsinsar á srundvelli lasa enda sé bað nauðsynlest til verndar lösmætum opinberum eða
einkahassmunum. Undir basnarskyldu falla ekki upplýsinsar um lösbrot í starfsemi
stjórnvalda.
16. gr.
_Frjáls og upplýst bióðfélassumræða
Tryggja skal með lösum frelsi os sjálfstæði fjölmiðla.
Trúnaðarsamband blaðamanna við heimildarmenn skal njóta verndar í lösum. Óheimilt er
að rjúfa nafnleynd án sambykkis bess sem veitir upplýsingar nema við meðferð sakamáls og
samkvæmt dómsúrskurði. Tryggja skal fjölbreytni os fjölræði í fjölmiðlun, sasnsæi
eisnarhalds os aðstæður að öðru leyti sem stuðla að frjálsri os upplýstri bjóðfélassumræðu.

17. gr.

D eleted : Söfnun, miðlun og afhendingu
gagna, geymslu beirra 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 börf krefur til að
varðveita eðlileg starfsskilyrði stjórnvalda.1
1
Um gögn sem lögbundin leynd hvílir yfir
skulu liggja fyrir upplýsingar um ástæður
leyndar og takmörkun leyndartíma.1
Form atted: Centered
D eleted : Frelsi fjölmiðla.
D eleted : Frelsi fjölmiðla, ritstjórnarlegt
sjálfstæði beirra og gegnsætt eignarhald
skal tryggja með lögum.
D eleted : Vernd blaðamanna,
heimildarmanna og uppljóstrara skal tryggja
í lögum.

Frelsi menningar og mennta.
Tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista.

18. gr.
D eleted : Trúfrelsi

Trú- og sannfæringarfrelsi.

Form atted: Font: Italic
Form atted: Not Strikethrough

Öllum skal tryggður réttur til trúar, lífsskoðunar os sannfærinsar, bar með talinn rétturinn
til að breyta um trú eða sannfæringu og standa utan trúfélaga.
Öllum er fijálst að iðka trú eða lífsskoðun, einslega eða í samfélagi með öðrum,
opinberlega eða á einkavettvangi.

D eleted : og lífsskoðunar
Form atted: Not Strikethrough
D eleted : Frelsi til að rækja trú eða
sannfæringu skal einungis háð beim
takmörkunum sem lög mæla fyrir um og
nauðsyn ber til í lýðræðislegu bj óðfélagi.1
Form atted: Font: Not Bold
Form atted: Centered
D eleted : a
Form atted: Font: Not Bold

19. gr.

Form atted: Font: Not Bold, Italic
Form atted: Font: Not Bold, Italic

Kirkjuskipup.

Form atted: Font: Not Bold
D eleted : Í lögum má kveða á um
kirkjuskipan ríkisins.

Hin evanseliska lúterska kirkja skal vera bjóðkirkja á Íslandi, os skal ríkisvaldið að bví leyti
styðja hana os verndaY________________________________________________________

Form atted: Tab stops: 8,4 cm, Left
D eleted : 1

Breyta má bessu með lösum.
Nú sambykkir Albingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins samkvæmt 2. msr. os skal bá
leggja bað mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til sambykktar eða
synjunar, os skal atkvæðasreiðslan vera leyniles.

20. gr.
Félagafrelsi.
Öllum skal tryggður réttur til að mynda félög í löglegum tilgangi, bar með talin
stjórnmálafélög og stéttarfélög, án bess að sækja um leyfi til bess. Félag má ekki leysa upp
með ráðstöfun stjórnvalds.
Engan má skylda til aðildar að félagi.
21. gr.

D eleted : stofna
Form atted: Not Strikethrough

D eleted : Með lögum má bó kveða á um
slíka skyldu ef bað er nauðsynlegt til að
félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna
almannahagsmuna eða réttinda annarra.1

Fundafrelsi.
Öllum skal tryggður réttur til að safnast saman án sérstaks leyfis, svo sem til fundahalda og
mótmæla. ,
22. gr.

D eleted : Réttur bessi skal ekki háður
öðrum takmörkunum en beim sem lög mæla
fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu
bjóðfélagi.

Félagsleg réttindi.
Öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis.
Öllum, sem bess burfa, skal tryggður í lögum réttur til almannatrygginga og félagslegrar
aðstoðar, svo sem vegna atvinnuleysis, barneigna, elli, fátæktar, fötlunar, veikinda, örorku eða
sambærilegra aðstæðna.

23. gr.
Heilsa-ogheilbrigðisþjónusta.
Allir eiga rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er.
Öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi
heilbrigðisbj ónustu.

D eleted : H

24. gr.
Menntun.
Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.
Öllum beim, sem skólaskylda nær til, skal standa til boða menntun án endurgjalds.
Menntun skal miða að alhliða broska hvers og eins, gagnrýninni hugsun og vitund um
mannréttindi, lýðræðisleg réttindi og skyldur.
Virða skal rétt foreldra til bess að tryggja að menntun barna beirra sé í samræmi við trúaros lífsskoðanir beirra.

Form atted: Font: Not Bold

25. gr.
Atvinnufrelsi.
Öllum er fijálst að stunda bá atvinnu sem beir kjósa.
Í lögum skal kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo sem hvíldar, orlofs og
frítíma. Öllum skal tryggður réttur til sanngjarnra launa og til að semja um starfskjör og önnur
réttindi tengd vinnu.

26. gr.

D eleted : Þessu frelsi má bó setja skorður
með lögum ef almannahagsmunir krefjast.^

Form atted: Font: Not Bold
Form atted: Centered

Dvalarréttur og ferðafrelsi.^_

Form atted: Font: Not Bold, Italic
Form atted: Font: Italic

Allir sem dveljast löslesa í landinu, skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má bó
brottför manns úr landi með lögmætri handtöku.
Með lösum skal skipað rétti útlendinsa til að koma til landsins os dveljast hér, svo os fyrir
hvaða sakir sé hæst að vísa beim úr landi. Með lögum skal einnis kveða á um rétt flóttamanna
og hælisleitenda sem sætu átt á hættu að sæta dauðarefsinsu, pyndinsum eða annarri
ómannúðlesri eða vanvirðandi meðferð eða refsinsu, til réttlátrar málsmeðferðar innan_____
hæfiless tíma.

27. gr.

Form atted: Font: Not Bold
D eleted : með beim takmörkunum sem
eru settar með lögum.^

D eleted : og skjótrar
D eleted :

Form atted: Font: Not Bold
Form atted: Centered

Form atted: Font: Not Bold, Italic
Form atted: Font: Italic

Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lösum eftir sakfellinsu fyrir dómi eða
vesna annarra refsivörsluástæðna, réttarvörslu, barnaverndar, verndar sesn útbreiðslu
smitsjúkdóma, seðraskana, áfensis- eða eiturlyfjafíknar, landamærasæslu os framsals
sakamanna.

Form atted: Font: Not Bold
D eleted : r

Hver sá sem hefur verið sviptur frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust um ástæður bess.
Hvern bann 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 bess sem sætir gæsluvarðhaldi til að skjóta úrskurði um bað til æðra dóms. Maður
skal aldrei sæta gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefur.
Hver sá sem af öðrum ástæðum en í tengslum við sakamál er sviptur frelsi á rétt á að
dómstóll kveði á um lögmæti bess svo fljótt sem verða má. Reynist frelsissvipting ólögmæt
skal hann begar látinn laus.
Hafi maður verið sviptur frelsi að ósekju skal hann eiga rétt til skaðabóta.

28. gr.
Réttlát málsmeðferð.
Öllum 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. Dómbing skal háð í heyranda hljóði.
Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus bar til sekt hans
hefur verið sönnuð.
Ensinn skal eisa á hættu að sæta opinberri málsmeðferð eða refsinsu að nýju fyrir sama
brot innan lössösu ríkisins os hann hefur besar verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af með
endanlesri úrlausn samkvæmt lösum. Endurupptaka mála er bó heimil í samræmi við lös.

29. gr.
Bann við ómannúðlegri meðferð.

D eleted : nema dómari ákveði annað
lögum samkvæmt til að gæta
allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða
hagsmuna málsaðila og vitna.

D eleted : r

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.

30. gr.
Bann við afturvirkni refsiákvæða. _________________________ ^ ^ -([ D eleted : ngar
Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var
refsiverð samkvæmt lögum begar hún átti sér stað, eða má fullkomlega jafna til beirrar
háttsemi. Viðurlög mega ekki verða byngri en bá voru leyfð í lögum.

31. gr.
Bann við herskyldu.
Herskyldu má aldrei í lög leiða.
32. gr.
Menningarverðmæti.
Dýrmætar bjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo sem bjóðminjar og
fornhandrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til eignar eða varanlesra afnota, selja eða______ ^„^Deleted: varanlegrar
veðsetja. Fjalla skal um dýrmætar bjóðareisnir í lösum.
33. gr.
Náttúra Íslands og umhverfi.
Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Öllum ber að virða hana og vernda. Í bví felst að
fjölbreytni lands os lifríkis sé viðhaldið os náttúruminjar, óbyssð víðerni, sróður os
jarðvesur njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bætt eftir fönsum.
Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu
andrúmslofti og óspilltri náttúru.
Nýtingu náttúrugæða skal haga bannig að bau skerðist sem minnst til langframa og réttur
náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur.
Með lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í lögmætum tilgangi með
virðingu fyrir náttúru og umhverfi.

D eleted : Í bví felst að fjölbreytni lífs og
lands sé viðhaldið og náttúruminjar, óbyggð
víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar.
Fyrri spjöll skulu bætt eftir föngum.

34. gr.
Náttúruauðlindir.
Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru háðar einkaeisnarrétti, eru sameiginleg og
ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær neða réttindi tengd þeim, til eignar eða
varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.
Til þjóðareisnar samkvæmt 1. msr. teljast nvtiastofnar. os aðrar auðlindir hafs og hafsbotns
innan íslenskrar lössösu utan netlasa, vatn os önnur þau náttúrusæði sem ekki eru háð
einkaeisnarrétti, svo sem vatnsafl, j arðhiti os jarðefni í bióðlendum._ Í eisnarlöndum________
takmarkast réttur eisenda til auðlinda undir vfirborði jarðar við venjulesa hasnýtinsu
fasteignar.
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 os .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.

D eleted : í einkaeigu
D eleted : auðlindirnar,

D eleted : auðlinda í
D eleted : náttúrugæði, svo sem
D eleted : ,
D eleted : og uppsprettur
D eleted : vatns- og virkjunarréttinda,
D eleted : a
D eleted : - og námaréttinda.
D eleted : Með lögum má kveða á um
þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni
dýpt frá yfirborði jarðar.
D eleted :
D eleted : réttar

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.
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.
Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld byggja á meginreglum
umhverfisréttar.
36. gr.
Dýravernd.
Með lögum skal kveðið á um vernd dýra gegn illri meðferð og dýrategunda í
útrýmingarhættu.

III. KAFLI
Alþingi.
37. gr.

D e le te d : yfir auðlindunum.

Hlutverk.

Alþingi fer með löggjafarvald og fjárstjórnarvald ríkisins og hefur eftirlit með
framkvæmdarvaldinu svo sem nánar er mælt fyrir um í stjórnarskrá þessari og öðrum lögum.
38. gr.
Friðhelgi.
Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess né frelsi.
39. gr.
Alþingiskosningar.
Form atted: Space After: 0 pt

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri kosningu til fjögurra ára.
Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vega jafnt.
Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi, flest átta.
Stjórnmálasamtökum skal heimilt að bjóða fram kjördæmislista os landslista.
Frambjóðandi má vera landslista os kjördæmislista sömu samtaka. .
Kjósandi skal seta valið frambjóðendur af listum í sínu kjördæmi os af landslistum. Kjósi
hann heldur lista hefur hann valið alla frambjóðendur listans jafnt. Heimilt er í lösum að
einskorða valið við lista sömu samtaka.
Þingsætum skal úthluta til stjórnmálasamtaka í sem fyllstu samræmi við atkvæði sreidd
listum os frambjóðendum samtakanna..
Úthluta skal þinssætum til frambjóðenda út frá atkvæðastyrk þeirra. Binda má allt að
þrjátíu þinssæti við kjördæmi. Þó skulu kjósendur á kjörskrá að baki hverju bundnu sæti ekki
vera færri en eru að meðaltali að baki hverju þinssæti á landinu.
Breytingar á kjördæmamörkum, tilhögun á úthlutun þingsæta og reglum um framboð, verða
aðeins gerðar með samþykki 2/3 hluta atkvæða á Alþingi.
Slíkar lasabreytinsar öðlast ekki sildi fyrr en sex mánuðir eru liðnir frá setninsu þeirra.
Nánari reslur um alþinsiskosninsar skulu settar í lösum.
40. gr.
Kjörtímabil.
Reglulegar alþingiskosningar skulu fara fram eigi síðar en við lok kjörtímabils.
Kjörtímabil er fjögur ár.
Upphaf og lok kjörtímabils miðast við sama vikudag í mánuði, talið frá mánaðamótum.
41. gr.
Kosningaréttur.
Kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer
fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig
skilyrði kosningaréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um
kosningar til Alþingis.

D eleted : . Þau skulu
D eleted : vera

_

D eleted : Samtök frambjóðenda bjóða
fram lista, kjördæmislista eða landslista eða
hvort tveggja. Frambjóðendur mega bjóða
sig fram samtímis á landslista og einum
kjördæmislista sömu samtaka.
D eleted : Kjósandi velur með
persónukjöri frambjóðendur af listum í sínu
kjördæmi eða af landslistum, eða hvort
tveggja. Honum er og heimilt að merkja í
stað þess við einn kjördæmislista eða einn
landslista, og hefur hann þá valið alla
frambjóðendur listans jafnt. Heimilt er að
mæla fyrir um í lögum að valið sé
einskorðað við kjördæmislista eða landslista
sömu samtaka.
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D eleted : samtaka frambjóðenda þannig
að hver þeirra fái þingmannatölu í sem
fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu
D eleted : Í lögum skal mælt fyrir um
hvernig þingsætum skuli úthlutað til
frambjóðenda út frá atkvæðastyrk þeirra.^j
D eleted : Í lögum má mæla fyrir um að
tiltekinn fjöldi þingsæta sé bundinn
einstökum kjördæmum, þó ekki fleiri en 30
alls. Tala kjósenda á kjörskrá að baki hverju
bundnu sæti skal ekki vera lægri en
meðaltalið miðað við öll 63 þingsætin.
D eleted : sem fyrir er mælt í lögum,
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D eleted : Slíkar breytingar má ekki gera
ef minna en sex mánuðir eru til kosninga,
og gildistaka þeirra skal frestast ef boðað er
til kosninga innan sex mánaða frá
staðfestingu þeirra.

D eleted : Nánari reglur um
alþingiskosningar skulu settar í lögum.

42. gr.

Kjörgengi.

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarétt á til þeirra
og hefur óflekkað mannorð.
Hæstaréttardómarar eru þó ekki kjörgengir.
Glati alþingismaður kjörgengi missir hann þann rétt sem þingkosningin veitti honum.
Varamaður tekur þá sæti hans á þingi.
43. gr.
Gildi kosninga.
Alþingi kýs landskjörstjórn til þess að úrskurða um gildi forsetakosningar, kosninga til
Alþingis svo og þjóðaratkvæðagreiðslna.
Landskjörstjórn gefur út kjörbréf forseta og alþingismanna og úrskurðar hvort þingmaður
hafi misst kjörgengi. Um störf landskjörstjórnar fer eftir nánari fyrirmælum í lögum.
Úrskurðum landskjörstjórnar um sildi forsetakosninsar os kosninsa til Alþinsis er heimilt
að skjóta til Hæstaréttar Íslands eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lösum. Öðrum
____________
úrskurðum landskiörstiómar verður skotið til dómstóla eftir almennum reslum. _____________ ^ „ ^ D eleted : má skjóta
44. gr.
Starfstími.
Alþingi kemur saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hverjar alþingiskosningar.
Í lögum skal kveðið á um samkomudag reglulegs Alþingis og skiptingu starfstíma þess í
löggjafarþing.
45. gr.
Samkomustaður.
Alþingi kemur að jafnaði saman í Reykjavík en getur þó ákveðið að koma saman á öðrum
stað.
46. gr.
Þingsetning.
Forseti Íslands stefnir saman Alþingi að loknum alþingiskosningum og setur reglulegt
Alþingi ár hvert.
Forseti stefnir einnig saman og setur Alþingi að tillögu forseta þess eða fjórðungs____ ^ _ —£ D eleted : V3 hluta
þingmanna.
47. gr.
Eiðstafur alþingismanna.
Sérhver nýr alþingismaður undirritar eiðstaf að stjórnarskránni þegar kosning hans hefur
verið tekin gild.

48. gr.
Sjálfstæði alþingismanna.
Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína, en ekki við nein fyrirmæli frá
öðrum.
49. gr.
Friðhelgi alþingismanna.
Ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á hendur honum án
samþykkis þingsins nema hann sé staðinn að glæp.
Hvorki alþinsismaður né ráðherra verður krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það sem
hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi.
Alþingismanni os ráðherra er heimilt að afsala sér friðhelsi skv. 1. os 2. mgr..

D eleted : Alþingismaður
D eleted : ekki

50. gr.
Hagsmunaskráning og vanhæfi.
Alþingismanni er óheimilt að taka þátt í meðferð þingmáls sem varðar sérstaka og verulega
hagsmuni hans eða honum nákominna. Um hæfi þingmanna skal nánar mælt fyrir í lögum.
Vanhæfi þingmanns hefur ekki áhrif á gildi settra laga.
Í lögum skal kveðið á um skyldu alþingismanna til að veita upplýsingar um fjárhagslega
hagsmuni sína.
51. gr.
Styrkir til frambjóðenda og samtaka þeirra.
Í lögum skal kveðið á um starfsemi stjórnmálasamtaka, svo og um fjármál frambjóðenda í
því skyni að halda kostnaði í hófi, tryggja gegnsæi og takmarka auglýsingar í kosningabaráttu.
Upplýsingar um framlög yfir ákveðinni lágmarksupphæð skulu birtar samkvæmt nánari
fyrirmælum í lögum.

D eleted : jafnóðum

52. gr.
Þingforseti.
Alþingi kýs sér forseta með 2/ 3 hlutum atkvæða í upphafi hvers kjörtímabils. Sitji forseti
ekki út kjörtímabil skal sami háttur hafður á við kosningu nýs forseta.
Forseti stýrir störfum Alþingis. Hann ber ábyrgð á rekstri þingsins og hefur æðsta vald í
stjórnsýslu þess. Með forseta starfa varaforsetar sem eru staðgenglar hans og mynda ásamt
honum forsætisnefnd. Um kosningu þeirra skal mælt fyrir í lögum.
Kjörinn f orseti Alþingis lætur af almennum þingstörfum og hefur ekki atkvæðisrétt._______^ - ^
Varamaður hans tekur sæti á þingi á meðan hann gegnir embættinu.
53. gr.
Þingsköp.

D eleted : f

Þingsköp Alþingis skulu sett með lögum.
54. gr.
Þingnefndir.
Alþingi kýs fastanefndir til að fjalla um þingmál.
Um störf þingnefnda skal mælt fyrir í lögum.
55. gr.
Opnir fundir.
Fundir Alþingis eru haldnir í heyranda hljóði.
Þingnefnd getur ákveðið að fundur hennar sé opinn almenningi.
56. gr.
Flutningur þingmála.
Alþingismenn hafa rétt til að flytja frumvörp til laga, tillögur til ályktana og önnur þingmál.
Ráðherrar geta lagt fyrir Alþingi frumvörp til laga og tillögur til ályktana sem ríkisstjórn
hefur samþykkt.
57. gr.
Meðferð lagafrumvarpa.
_________________________________________________________________________________________________________________
Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr en eftir minnst tvær umræður á Alþingi.
Mat á áhrifum lagasetningar skal fylgja frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í lögum.
Frumvörp sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok kjörtímabils.

T

D eleted : Frumvörp alþingismanna og
ríkisstjórnar eru tekin til athugunar og
meðferðar í þingnefndum áður en þau eru
rædd á Alþingi. Sama á við um þmgmál að
tillögu kjósenda.

58. gr.
Meðferð þingsályktunartillagna og annarra þingmála.
____________________________________________________________________________________________________________
Tillögu til þingsályktunar má ekki samþykkja fyrr en eftir tvær umræður á Alþingi.
Tillögur til þingsályktana sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok
löggjafarþings.
Tillögur um þingrof eða vantraust á ráðherra eru ræddar og afgreiddar við eina umræðu.
Að öðru leyti skal kveðið á um meðferð þingmála í lögum.
%

59. gr.
Alyktunarbæmi.

D eleted : Þingsályktunartillögur
ríkisstjórnar eru teknar til athugunar og
meðferðar í þingnefndum áður en þær eru
ræddar á Alþingi.

Alþingi getur því aðeins gert samþykkt um mál að meira en helmingur þingmanna sé á
fundi og taki þátt í atkvæðagreiðslu.
60. gr.
Staðfesting laga.
Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til laga undirritar forseti Alþingis það og leggur
innan tveggja vikna fyrir forseta Íslands til staðfestingar, og veitir undirskrift hans því
lagagildi.
Forseti Íslands getur ákveðið innan viku frá móttöku frumvarps að synja því staðfestingar.
Skal sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt forseta Alþingis. Frumvarpið fær þá engu að síður
lagagildi, en innan þriggja mánaða skal bera lögin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða
synjunar. Einfaldur meirihluti ræður hvort lögin halda gildi sínu. Atkvæðagreiðsla fer þó ekki
fram felli Alþingi lögin úr gildi innan fimm daga frá synjun forseta. Um framkvæmd
þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru leyti mælt fyrir í lögum.
61. gr.
Birting laga.
Birta skal lög, stjórnvaldsfyrirmæli og þjóðréttarsamninga sem ríkið hefur fullgilt. Lögum
og stjórnvaldsfyrirmælum má ekkj beita fyrr en eftir birtingu þeirra. Óbirt lös binda þó
stjómvöld frá sildistöku þeirra. Um birtingarhátt og gildistöku fer að landslögum.

D eleted : aldrei
D eleted : með íþyngjandi hætti

62. gr.
Lögrétta.
Alþingi kýs í Lögréttu fimm menn til fimm ára.
Þingnefnd eða fjórðungur alþingismanna getur óskað eftir áliti Lögréttu um hvort frumvarp ^^-'^Deleted: V, hluti
til laga samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. Ekki má afgreiða
frumvarpið fyrr en álit Lögréttu liggur fyrir.
Um Lögréttu skal nánar mælt fyrir í lögum.__________________________________________ ^ „ —^Deleted: störf
63. gr.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kannar hvers kyns athafnir og ákvarðanir
ráðherra eða stjórnsýslu þeirra eftir því sem hún telur efni til. Nefndinni er skylt að hefja slíka
könnun að kröfu fjórðunss þingmanna._____________________________________________ ^ „ —^Deleted: þnðjungs
64. gr.
Rannsóknarnefndir.
Alþingi getur skipað nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er almenning varða.
Nánari reglur um hlutverk, rannsóknarheimildir og skipan rannsóknarnefnda skulu settar með
lögum.

65. gr.
Málskot til þjóðarinnar.
Tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt.
Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. Lögin falla úr gildi ef
kjósendur hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó ákveðið að fella lögin
úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur.
Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var lögð fram.
66. gr.
Þingmál að frumkvœði kjósenda.
Tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram frumvarp til lasa eða tillösu til þinssályktunar á
Alþingi.
Tíu af hundraði kjósenda geta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur lagt fram
gagntillögu í formi annars frumvarps. Hafi frumvarp kjósenda ekki verið dregið til baka skal
bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frumvarp Alþingis komi það fram. Alþingi getur
ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.
Atkvæðagreiðsla um frumvarp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja ára frá því
málið hefur verið afhent Alþingi.

D eleted : þmgmál

67. gr.
Framkvœmd undirskriftasöfnunar og þjóðaratkvœðagreiðslu.
Mál sem lagt er í þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu eða frumkvæði kjósenda samkvæmt
ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða almannahag. Á grundvelli þeirra er hvorki hægt að krefjast
atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja
þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þess skal gætt að
frumvarp að tillögu kjósenda samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um hvort mál uppfylli
framangreind skilyrði skera dómstólar þar úr.
Í lögum skal kveðið á um framkvæmd málskots eða frumkvæðis kjósenda, svo sem um
form og fyrirsvar fyrir kröfunni, tímafrest til söfnunar undirskrifta og um fyrirkomulag þeirra, ^ „ - - ^ D eleted : tímalengd
hverju megi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla megi kröfuna að fengnum viðbrögðum
Alþingis, svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.
68. gr.
Frumvarp til fjárlaga.
Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar það er saman komið, leggja frumvarp til fjárlaga
fyrir það fjárhagsár sem í hönd fer. Skal í frumvarpinu vera fólgin greinargerð um tekjur
ríkisins og gjöld eftir því sem nánar er ákveðið í lögum.
69. gr.
Greiðsluheimildir.
Enga greiðslu má inna af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum.

Að fengnu samþykki fjárlaganefndar Alþingis getur ráðherra þó innt greiðslu af hendi án
slíkrar heimildar, til að mæta greiðsluskyldu ríkisins vegna ófyrirséðra atvika eða ef
almannahagsmunir krefjast þess. Leita skal heimildar fyrir slíkum greiðslum í fjáraukalögum.
70. gr.
Réttur fjárlaganefndar til upplýsinga.
Fjárlaganefnd Alþingis getur krafið stofnanir ríkisins, ríkisfyrirtæki og þá aðra sem fá
framlög úr ríkissjóði, um upplýsingar sem tengjast ráðstöfun þess fjár.
71. gr.
Skattar.
Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má á leggja né breyta né taka af nema
með lögum.
Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða
afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau
atvik urðu sem ráða skattskyldu.
72. gr.
Eignir og skuldbindingar ríkisins.
Ekki má taka lán eða undirgangast ábyrgðir sem skuldbinda ríkið nema með lögum.
Stjórnvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila. Með lögum
má þó kveða á um slíka ríkisábyrgð vegna almannahagsmuna.
Ekki má selja eða láta með öðru móti af hendi fasteignir ríkisins né afnotarétt þeirra nema
samkvæmt heimild í lögum. Um ráðstöfun annarra eigna ríkisins fer að lögum.
73. gr.
Þingrof.
Forseti Íslands rýfur Alþingi að ályktun þess. Skal þá efnt til nýrra kosninga eigi fyrr en sex
vikum og eigi síðar en níu vikum frá því er forseti serði kunnust um þinsrofið. Alþingismenn
halda umboði sínu til kjördags.
74. gr.
Ríkisendurskoðun.
Alþingi kýs ríkisendurskoðanda til fimm ára. Hann skal vera sjálfstæður í störfum sínum.
Hann endurskoðar fjárreiður ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja í umboði Alþingis eftir
því sem nánar er mælt fyrir um í lögum.
Endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins árs ásamt athugasemdum ríkisendurskoðanda skal
leggja fyrir Alþingi til samþykktar samhliða frumvarpi til fjárlaga.
75. gr.

^ - - f D eleted : fjámála

Umboðsmaður Alþingis.
Alþingi kýs umboðsmann Alþingis til fimm ára. Hann skal vera sjálfstæður í störfum
sínum. Hann gætir að rétti borgaranna og hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.
Hann gætir þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram í
samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti.
Ákveði ráðherra eða annað stjórnvald að hlíta ekki sérstökum tilmælum umboðsmanns skal
tilkynna forseta Alþingis um ákvörðunina.
Um starfsemi umboðsmanns og hlutverk hans skal nánar mælt fyrir í lögum, þar á meðal
um þingmeðferð tilkynninga .ráðherra eða annars stjórnvalds samkvæmt. 2. mgr.. ___________ ^ - ^

IV.

KAFLI

Forseti Íslands.
76. gr.
Embœttisheiti og þjóðkjör.
Forseti Íslands er þjóðhöfðingi lýðveldisins. Hann er þjóðkjörinn.
77. gr.
Kjörgengi.
Kjörgengur til forseta er sérhver ríkisborgari sem fullnægir skilyrðum um kjörgengi til
Alþingis og er orðinn 35 ára.
78. gr.
Forsetakjör.
Forseti Íslands er kosinn í leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er kosningarétt hafa til
Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst eins af hundraði kosningabærra manna og
mest tveggja af hundraði. Kjósendur skulu raða frambjóðendum, einum eða fleirum að eigin
vali, í forgangsröð. Sá er best uppfyllir forgangsröðun kjósenda, eftir nánari ákvæðum í
lögum, er rétt kjörinn forseti. Ef aðeins einn maður er í kjöri, er hann rétt kjörinn án
atkvæðagreiðslu. Að öðru leyti skal ákvarða með lögum um framboð og kosningu forseta
Íslands.
79. gr.
Kjörtímabil.

D eleted : fyrrgreindrar tilkynningar

Kjörtímabil forseta Íslands hefst 1. ágúst og endar 31. júlí að fjórum árum liðnum.
Forsetakjör fer fram í júní- eða júlímánuði það ár, þegar kjörtímabil endar. Forseti skal ekki
sitja lengur en þrjú kjörtímabil.
80. gr.
Eiðstafur.
Forseti Íslands undirritar svohljóðandi eiðstaf að stjórnarskránni þegar hann tekur við
störfum És undirrit(uð/aður)...sem kosin(n) er forseti Íslands um kjörtímabil það, er________ ^ _ —£Deleted: .
hefst...os lvkur... heiti því, að viðlösðum drensskap mínum os heiðri að halda stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands.“
81. gr.
Starfskjör.
Forseta Íslands er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir
embætti. Sama gildir um störf í þágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.
Ákveða skal með lögum greiðslur af ríkisfé til forseta. Óheimilt er að lækka greiðslur þessar
til forseta á meðan kjörtímabil hans stendur.
Forseti skipar forsetaritara.
82. gr.
Staðgengill.
Geti forseti Íslands ekki gegnt störfum um sinn vegna heilsufars eða af öðrum ástæðum fer
forseti Alþingis með forsetavald á meðan.
83. gr.
Fráfall
Falli forseti frá, verði varanlesa ófær um að sesna starfi eða láti af störfum áður en
kjörtímabili er lokið skal kjósa nýjan forseta til 31. júlí á fjórða ári frá kosningu hans.
Alþinsi setur krafist þess með 2/3 hlutum atkvæða að Hæstiréttur Íslands skeri úr um hvort
skilyrðum ákvæða 82. sr. os 1. msr. 83. sr. sé fullnæst. Að kröfu forseta Íslands metur
Hæstiréttur hvort forseti seti tekið við störfum að nýju vesna þess að skilyrði 82. sr. eisi ekki
lensur við.
84. gr.
Abyrgð.

Forseta má leysa frá embætti áður en kjörtímabili er lokið, ef það er samþykkt með
meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðasreiðslu sem til er stofnað að kröfu Alþinsis, enda hafi
hún hlotið fylsi 3/4 hluta þinsmanna. Þjóðaratkvæðasreiðslan skal þá fara fram innan tvessja

mánaða frá bví að krafan um hana var sambykkt á Albingi os sesnir forseti ekki störfum frá
bví að Albingi serir sambykkt sína bar til úrslit bíóðaratkvæðasreiðslunnar eru kunn
Forseti Íslands ber lasalesa ábyrsð á embættisverkum sínum. Um ábyrsð hans vesna
embættisbrota skal nánar mælt fyrir í lösum, en um missi embættis vesna slíkra brota fer eftir
1. msr. bessarar sreinar. Forseti Íslands verður ekki sóttur til refsingar nema með sambykki
Albingis.
85. gr.
Náðun og sakaruppgjöf.
Forseti Íslands getur náðað menn og veitt almenna uppgjöf saka að tillögu ráðherra.
Ráðherra getur hann bó ekki leyst undan refsingu, sem dómstólar hafa dæmt vegna
ráðherraábyrgðar, nema með sambykki Albingis.

D eleted : Forseta má leysa frá embætti
áður en kjörtímabili er lokið, ef bað er
sambykkt með meirihluta atkvæða við
bjóðaratkvæðagreiðslu sem til er stofnað að
kröfu Albingis, enda hafi hún hlotið fylgi
3/4 hluta bingmanna.
Þjóðaratkvæðagreiðslan skal bá fara fram
innan tveggja mánaða frá bví að krafan um
hana var sambykkt á Albingi og gegnir
forseti ekki störfum frá bví að Albingi gerir
sambykkt sína bar til úrslit
bjóðaratkvæðagreiðslunnar eru kunn.^

V. KAFLI
Ráðherrar og ríkisstjórn.
86. gr.
Ráðherrar.
Ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sínu sviði. Þeir bera hver fyrir sig
ábyrgð á málefnum ráðuneyta og stjórnsýslu sem undir bá heyrir.
Geti ráðherra ekki fjallað um mál eða sinnt starfi sínu að öðru leyti vesna vanhæfis eða
annarra ástæðna felur forsætisráðherra öðrum ráðherra staðsönsu. Forsætisráðherra ákveður
með reslum fyrirkomulas staðsönsu burfi hann sjálfur að víkja sæti eða seti ekki sesnt
störfum tímabundið.
Enginn getur gegnt sama ráðherraembætti lengur en átta ár.

D eleted : , fjarveru
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87. gr.
Ríkisstjórn.
Ráðherrar sitja í ríkisstjórn. Forsætisráðherra boðar til ríkisstjórnarfunda, stýrir beim og
_samhæfir störf ráðherra.
Ríkisstjórnarfundi skal halda um frumvörp og tillögur til Albingis, önnur mikilvæg
stjórnarmálefni og til samráðs um störf og stefnumál ríkisstjórnarinnar. Þá skal halda
ríkisstjórnarfund ef ráðherra óskar bess.
Ríkisstjórn tekur ákvarðanir sameiginlega um mikilvæg eða stefnumarkandi málefni
samkvæmt nánari ákvæðum í lögum. Meirihluti ráðherra barf að vera á fundi begar slíkar
ákvarðanir eru teknar.
Stjórnarráð Íslands hefur aðsetur í Reykjavík.
88. gr.
Hagsmunaskráning og opinber störf

D eleted : hefur yfirumsjón með
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Ráðherra er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir
embætti. Sama gildir um störf í bágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana bótt ólaunuð séu.
Í lögum skal kveðið á um skyldu ráðherra til að veita upplýsingar um fjárhagslega
hagsmuni sína.
89. gr.
Ráðherrar og Alþingi.
Ráðherrar mæla fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn, svara fyrirspurnum og taka
bátt í umræðum á Albingi eftir bví sem beir eru til kvaddir, en gæta verða beir bingskapa.
Ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Albingi.
Sé albingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr bingsæti á meðan hann gegnir embættinu
og tekur varamaður bá sæti hans.
90. gr.
Stjórnarmyndun.
Albingi kýs forsætisráðherra.
Eftir að hafa ráðfært sig við bingflokka og bingmenn gerir forseti Íslands tillögu til bingsins
um forsætisráðherra. Er hann rétt kjörinn ef meirihluti bingmanna sambykkir tillöguna. Að
öðrum kosti gerir forseti Íslands nýja tillögu með sama hætti. Verði sú tillaga ekki sambykkt
fer fram kosning í binginu milli beirra sem fram eru boðnir af bingmönnum, bingflokkum eða
forseta Íslands. Sá er flest atkvæði hlýtur er rétt kjörinn forsætisráðherra.
Hafi nýr forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan tíu vikna frá bví forsætisráðherra fær
lausn frá embætti skal forseti rjúfa Albingi og boða til nýrra kosninsa í samræmi við 73. sr.
Forsætisráðherra ákveður skipan ráðuneyta og tölu ráðherra og skiptir störfum með beim,
en ráðherrar skulu ekki vera fleiri en tíu.
Forseti Íslands skipar forsætisráðherra í embætti. Forsætisráðherra skal samhliða skipa aðra
ráðherra í embætti. Forseti veitir forsætisráðherra lausn frá embætti eftir albingiskosningar, ef
vantraust er sambykkt á hann á Albingi, eða ef ráðherrann óskar bess. Forsætisráðherra veitir
öðrum ráðherrum lausn os skipar í beirra stað.
Ráðherrar undirrita eiðstaf að stjórnarskránni begar beir taka við embætti.
91. gr.
Vantraust.
Leggja má fram á Albingi tillögu um vantraust á ráðherra. Í tillögu um vantraust á
forsætisráðherra skal felast tillaga um eftirmann hans.
Ráðherra er veitt lausn úr embætti ef meirihluti bingmanna sambykkir tillögu um vantraust
á hann. Ríkisstjórn er veitt lausn ef meirihluti bingmanna sambykkir tillögu um vantraust á
forsætisráðherra.
92. gr.
Starfsstjórn.

D eleted : rofið
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Eftir að forsætisráðherra hefur verið veitt lausn ásamt ríkisstjórn sinni situr hún áfram sem
starfsstjórn uns nýr forsætisráðherra er skipaður. Sama gildir ef bing er rofið. Ráðherrar í
starfsstjórn taka aðeins bær ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til rækslu starfa beirra.

D eleted : ríkisstjórn
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93. gr.
Upplýsinga- og sannleiksskylda.
Ráðherra er skylt að veita Albingi eða bingnefnd allar upplýsingar, skjöl og skýrslur um
málefni sem undir hann heyra, nema leynt skuli fara samkvæmt lögum.
Þingmenn eiga rétt á upplýsingum frá ráðherra með bví að bera fram fyrirspurn um mál eða
óska eftir skýrslu, samkvæmt nánari fyrirmælum í lögum.
Upplýsingar sem ráðherra veitir Albingi, nefndum bess og bingmönnum skulu vera réttar,
viðeigandi og fullnægjandi.
94. gr.
Skýrsla ríkisstjórnar til Alþingis.
Árlega leggur ríkisstjórn fyrir Albingi skýrslu um störf sín og framkvæmd ályktana
bingsins.
Ráðherra getur gert grein fyrir málefni sem undir hann heyrir með skýrslu til Albingis.
95. gr.
Ráðherraábyrgð.
Ráðherrar bera lagalega ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum sem undir bá heyra. Ábyrsð
vesna embættisbrota beirra skal ákveðin með lösum.Bóki ráðherra andstöðu við ákvörðun
ríkisstjórnar ber hann bó ekki lasalesa ábyrsð á henni.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Albingis ákveður, að undangenginni könnun, hvort hefja
skuli rannsókn á meintum embættisbrotum ráðherra. Nefndin skipar saksóknara sem annast
rannsóknina. Hann metur hvort niðurstaða rannsóknarinnar sé nægileg eða líkleg til
sakfellingar og gefur bá út ákæru og sækir málið fyrir dómstólum. Nánar skal kveðið á um
rannsókn og meðferð slíkra mála í lögum.
96. gr.
Skipun embættismanna.
Ráðherrar og önnur stjórnvöld veita bau embætti sem lög mæla.
Hæfni og málefnaleg sjónarmið skulu ráða við skipun í embætti.
Þegar ráðherra skipar í embætti dómara og ríkissaksóknara skal skipun borin undir forseta
Íslands til staðfestingar. Synji forseti skipun staðfestingar barf Albingi að sambykkja
skipunina með 2/3 hlutum atkvæða til að hún taki gildi.
Ráðherra skipar í önnur æðstu embætti, eins og bau eru skilgreind í lögum, að fenginni
tillögu sjálfstæðrar nefndar. Velji ráðherra ekki í slíkt embætti einn beirra sem nefndin telur
hæfasta er skipun háð sambykki Albingis með 2/3 hlutum atkvæða.
Forseti Íslands skipar formann nefndarinnar. Um nánari skipan hennar og störf skal mælt
fyrir í lögum.

D eleted : Ábyrgð vegna embættisbrota
beirra skal ákveðin með lögum.

Í lögum má kveða á um að í tiltekin embætti megi einungis skipa íslenska ríkisborsara og
að embættismaður skuli vinna eiðstaf að stjórnarskránni.

D eleted : Krefja má embættismann um
eiðstaf að stjórnarskránni.

97. gr.
Sjálfstæðar ríkisstofnanir.
Með lösum sem sambykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Albinsi má kveða á um að
tilteknar stofnanir ríkisins, sem gegna mikilvægu eftirliti eða afla upplýsinga sem
nauðsynlegar eru í lýðræðisbjóðfélagi, njóti sérstaks sjálfstæðis. Starfsemi slíkra stofnana
verður ekki lögð niður, henni breytt að verulegu leyti eða fengin öðrum stofnunum, nema með
lögum sem sambykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Albingi.

^ ^ -" ^ D e le t e d : Í

VI. KAFLI
Dómsvald.
98. gr.
Skipan dómsvaldsins.
Skipan dómsvaldsins, bar á meðal dómstig og fjöldi dómara, skal ákveðin með lögum.

^ ^ ^ D e l e t e d : tóla.
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99. gr.
Sjálfstæði dómstóla.
Sjálfstæði dómstóla skal tryggt með lögum.
100. gr.
Lögsaga dómstóla.
Dómstólar skera endanlega úr um réttindi og skyldur að einkarétti, svo og sök um
refsiverða háttsemi og ákveða viðurlög við henni.
Dómstólar skera úr um stjórnskipulest sildi lasa að bví marki sem á bað reynir í dómsmáli.
Dómstólar skera úr um hvort stjórnvöld hafi farið að lögum. Hjá ákvörðun stjórnvalds
verður ekki komist í bráð með bví að bera lösmæti hennar undir dóm nema samkvæmt
heimild í lösum eða sérstakri ákvörðun stjórnvalds.
101. gr.
Hæstiréttur Íslands.
Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll ríkisins og hefur hann endanlegt vald til að leysa úr
öllum málum sem lögð eru fyrir dómstóla.
Þó má ákveða með lögum að sérstakur dómstóll leysi endanlega úr ágreiningi um
kjarasamninga og lögmæti vinnustöðvana, bó bannig að ákvörðunum hans um refsingu verði
skotið til annarra dómstóla.

D eleted : hvort lög samrýmist stjórnarskrá

102. gr.
Skipun dómara.
Dómarar eru beir sem skipaðir hafa verið ótímabundið í embætti dómara eða settir til að
gegna bví um tiltekinn tíma. Til dómstarfa geta dómstólar ráðið eða kvatt aðra eftir bví sem
mælt er fyrir í lögum.
Ráðherra skipar dómara og veitir beim lausn. Dómara verður ekki vikið endanlega úr
embætti nema með dómi, og bá aðeins ef hann uppfyllir ekki lengur skilyrði til að gegna
embættinu eða sinnir ekki skyldum sem starfinu tengjast.

103. gr.
Sjálfstæði dómenda.
Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögum
104. gr.
Akæruvald og ríkissaksóknari.
Skipan ákæruvaldsins skal ákveðin með lögum.
Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. Hann skal í embættisverkum sínum fara
einungis eftir lögum.
Ráðherra skipar ríkissaksóknara og veitir honum lausn. Ríkissaksóknari er sjálfstæður í
störfum sínum og nýtur sömu verndar í starfi og dómarar.

VII. Kafli
Sveitarfélög

105. gr.
Sjálfstæði sveitarfélaga.
Sveitarfélög ráða sjálf málefnum sínum eftir bví sem lög ákveða.
Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum.
Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur beirra til að ákveða
hvort og hvernig beir eru nýttir.

D eleted : dómara.
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106. gr.
Nálægðarregla.
Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði beirra, skulu vera .beir bættir opinberrar
D eleted : eru
bjónustu sem best bykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn beirra . svo sem nánar skal_____ ^_--£ D eleted : í héraði
kveðið á um í lögum.

107. gr.
Kosning sveitarstjórna og íbúalýðræði.
Sveitarfélögum er stjórnað af sveitarstjórnum sem starfa í umboði íbúa og eru kjörnar í
almennum, leynilegum kosningum.
Rétti íbúa sveitarfélags til bess að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni bess skal skipað
með lögum.

108. gr.
Samráðsskylda.
Við undirbúnins lasa sem með beinum hætti varða málefni sveitarfélasa skal hafa samráð
við sveitarstjórnir os samtök beirra.

VIII. KAFLI
Utanríkismál.
109. gr.
Meðferð utanríkismála.
Utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins á bví sviði er á hendi ráðherra í umboði og
undir eftirliti Albingis.
Ráðherrum er skylt að veita utanríkismálanefnd Albingis upplýsingar um utanríkis- og
varnarmál. Ráðherra skal hafa samráð við nefndina áður en ákvörðun er tekin um mikilvæg
utanríkismál.
Ákvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela í sér beitingu vopnavalds, aðrar en bær sem
Ísland er skuldbundið af samkvæmt bjóðarétti, skal háð sambykki Albingis.
110. gr.
Þjóðréttarsamningar.

D eleted : Samráð skal haft við
sveitarstjórnir og samtök beirra við
undirbúning lagasetningar sem varðar
málefni sveitarfélaga.

Ráðherra gerir bjóðréttarsamninga fyrir hönd Íslands. Þó getur hann enga slíka samninga
gert, ef beir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi, innsævi, landhelgi, efnahagslögsögu eða
landgrunni, eða kalla á breytingar á landslögum, eða eru mikilvægir af öðrum ástæðum, nema
sambykki Albingis komi til.
111. gr.
Framsal ríkisvalds.
Heimilt er að gera bjóðréttarsamninga sem fela í sér framsal ríkisvalds til albjóðlegra
stofnana sem Ísland á aðild að í bágu friðar og efnahagssamvinnu. Framsal ríkisvalds skal
ávallt vera afturkræft.
Með lögum skal afmarka nánar í hverju framsal ríkisvalds samkvæmt bjóðréttarsamningi
felst. Feli lösin í sér verulest valdframsal skulu bau borin undir atkvæði allra kosninsabærra
manna til sambykktar eða synjunar. Niðurstaða slíkrar bjóðaratkvæðasreiðslu er bindandi.
112. gr.
Skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum.

D eleted : Sambykki Albingi fullgildingu
samnings sem felur í sér framsal ríkisvalds
skal ákvörðunin borin undir bjóðaratkvæði
til sambykktar eða synjunar. Niðurstaða
slíkrar bjóðaratkvæðagreiðslu er bindandi.^

Öllum handhöfum ríkisvalds ber að virða mannréttindareglur sem bindandi eru fyrir ríkið
að bjóðarétti og tryggja framkvæmd beirra og virkni eftir bví sem samræmist hlutverki beirra
að lögum og valdmörkum.
Þesar Albinsi hefur lögfest albjóðlega mannréttindasáttmála og umhverfissamninga ganga
beir framar almennum lögum.

D eleted : er heimilt að
D eleted : a
D eleted : og
D eleted : bá

IX. KAFLI
Lokaákvæði.
113. gr.
Stjórnarskrárbreytingar.
Þegar Albingi hefur sambykkt frumvarp til breytingar á stjórnarskrá skal bað borið undir
atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til sambykktar eða synjunar. Atkvæðagreiðslan
skal fara fram í fyrsta lagi einum mánuði og í síðasta lagi bremur mánuðum eftir sambykkt
frumvarpsins á Albingi. Sé frumvarpið sambykkt í bjóðaratkvæðasreiðslunni skal bað staðfest
af forseta Íslands innan tvessja vikna os telst bá sild stjórnskipunarlös.
___________________________________________________________________________________________________________________
Sambykki Albinsi frumvarp til breytinsar á ákvæði í II. kafla stjórnarskrárinnar skal rjúfa
Albinsi bá besar os stofna til almennra kosninsa að nýju. Sambykki Albinsi frumvarpið
óbreytt skal bað borið undir atkvæði allra kosninsabærra manna í landinu til sambykktar eða
synjunar með beim hætti sem sreinir í 1. msr. Sé frumvarpið sambykkt í
bjóðaratkvæðasreiðslunni skal bað staðfest af forseta Íslands innan tvessja vikna os telst bá
sild stjórnskipunarlös.
T

D eleted : Hafi 5/6 hlutar bingmanna
sambykkt frumvarpið getur Al^ingi bó
ákveðið að fella bjóðaratkvæðagreiðsluna
niður og öðlast bá frumvarpið gildi engu að
síður.

114. gr.
Gildistaka.
Stjórnarskipunarlög bessi öðlast gildi begar Albingi hefur sambykkt bau í samræmi við
ákvæði stjórnarskipunarlaga nr. 33 frá 17. júní 1944 með áorðnum breytingum.
Við gildistöku stjórnarskipunarlaga bessara falla úr gildi stjórnarskipunarlög nr. 33 frá 17.
júní 1944 með áorðnum breytingum.
Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 10. mgr. 39. gr. nægir sambykki einfalds meirihluta atkvæða á Albingi til
að breyta lögum um kosningar til Albingis til samræmis við stjórnarskipunarlög bessi eftir að
bau taka gildi. .________________________________________________________________
Þrátt fyrir ákvæði 39. sr. er heimilt að halda albinsiskosninsar á srundvelli sildandi
kosninsalasa í allt að tvö ár frá sildistöku stjórnarskipunarlasa bessara.
Veita má beim dómara sem situr í embætti við sildistöku stjórnarskipunarlasa bessara
lausn frá embætti, er hann hefur náð 65 ára aldri. Sé dómara við Hæstarétt Íslands veitt lausn
samkvæmt ákvæði bessu skal hann bó eisi missa neins í af launum sínum.
Upphafstímamark vesna ákvæða 2. málsl. 79. sr. os 3. msr. 86. sr. skal miða við sildistöku
stjórnarskipunarlasa bessara.

D eleted : Þegar sú breyting hefur verið
gerð fellur ákvæði betta úr gildi.
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Fylgiskjal III
Listi yfir breytingar sem hafa verið gerðar á tillögu stjórnlagaráðs

Ákvæði
Aðfaraorð

Breytingar sem gerðar hafa verið
á tillögu stjórnlagaráðs
Þess getið að Ísland sé réttarríki.

2.1

Akvæði bætt við um að allt ríkisvald spretti frá bjóðinni en ekki
einungis löggjafarvaldið.

4.1

Lagt er til að orða ákvæðið bannig að betur komist til skila
hugsun stjórnlagaráðs um að blóðtengsl ráði fyrst og fremst
ríkisborgararétti án bess að ganga svo langt að kveða á um
útvíkkun ríkisborgararéttar miðað við bað sem nú gildir.

4.2

Bætt við ákvæði bess efnis að ákveða megi að maður missi
ríkisborgararétt ef hann á eða öðlast með sambykki sínu í öðru
ríki.

4.3

Akvæði um dvalarrétt útlendinga fært í ákvæði 26. gr. um
ferðafrelsi.
Lögð er til breyting á fyrirsögn greinar bannig að hún
endurspegli betur efni hennar, b.e.s. „Gildissvið“ í stað
„Skyldur borgaranna“.
Tekið er fram að einkaaðilar skuli virða bau réttindi sem kveðið
er á um í kaflanum eftir bví sem við á.

5

5.2

6

9.1

9.2, 11.2,
13.2, 14.2,
14.3, 15.4.,
15.5., 16.2.,
18.3, 20.2,
21, 25.1,
26.1, 27.1
10

14.1

Jafnræðisregla frumvarpsins er ekki orðuð í 1. persónu fleirtölu
eins og var í tillögu stjórnlagaráðs (Ekki „við erum öll jöfn“
heldur „Allir skulu vera jafnir“) .
Lagt er til að í stað bess að mæla fyrir um að yfirvöldum beri að
að vernda borgarana gegn mannréttindabrotum verði talað um
„stjórnvöld“ annars vegar og „almenning“ hins vegar
Skerðingarákvæði vegna mannréttinda, alm. ákvæði í stað
margra sértækra.

Lagt til að hugtakið „mannhelgi“ falli brott og fyrirsögn breytt
til að endurspegla betur efni ákvæðisins, b.e.a.s. „Vernd gegn
ofbeldi“.
Yfirskrift ákvæðisins breytt „í tjáningar- og upplýsingafrelsi“ í
stað „skoðana- og tjáningarfrelsi“.
Lögð er til sú breyting að færa 1. mgr. 15. gr. yfir í 1. mgr. 14.

Viðmið
Samræmi texta og
skýringa
Akvæðið gangi upp
miðað við frumvarp að
öðru leyti
Samræmi texta og
skýringa.

Réttarvernd
samkvæmt
núgildandi
stjórnarskrá
Innbyrðis samræmi
Innbyrðis samræmi.

Samræmi við
mannréttindasáttmála,
innbyrðis samræmi
Hefðbundið lagamál

Samræmi við
mannréttindasáttmála,
réttarvernd miðað við
núgildandi stjórnarskrá,
Samræmi við
mannréttindasáttmála,
innbyrðis samræmi.

Samræmi við
mannréttindasáttmála.
Skýrleiki ákvæðis.
Innbyrðis samræmi.
Samræmi við
mannréttindasáttmála.

14.2

14.3

15.1

15.2

15.3.

15.4

16
16.1

16.2

18
18.1
18.2
19

20.1
23
24.4

gr. Sá réttur sem barna er um að ræða á betur heima með 14. gr.
Einnig er málsl. umorðaður til samræmis við orðalag í
mannréttindasáttmálum.
Akvæði sem var í 4. mgr. 14. gr. um að menn ábyrgist
Skýrleiki ákvæðis
framsetningu skoðana sinna fyrir dómi færð yfir í 2. mgr. 14.
gr. Þá er orðalaginu breytt til betra samræmis við núgildandi
stjórnarskrá og mannréttindasáttmála.
1. málsl. færður í 2. mgr. 16. en efni hans bótti eiga betur heima Innbyrðis samræmi
bar. Réttindi samkvæmt 2. málsl. um að óheimilt væri að skerða
aðgang að netinu og upplýsingatækni bóttu nægilega tryggð
með 1. mgr. 14. gr. sbr., 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins.
Lagt er til að í kjarnanum í ákvæðinu verði slegið föstum strax í Skýrleiki ákvæðis.
upphafi og talað um rétt til aðgangs að opinberum gögnum. 1.
mgr. verði að öðru leyti umorðuð og flutt í 1. mgr. 14. gr.
Skýrleiki ákvæðis.
Lagt er til að í stað orðanna „stjórnsýsla“ og „gögn sem
opinberir aðilar standa straum a f ‘ komi „meðferð opinbers
valds og hagsmuna“
Skýrleiki ákvæðis,
Lagt er til að í stað „upplýsinga og gagna í fórum eða vörslum
stjórnvalda“ verði talað um „opinber gögn“. Þá er talað um skrá lagatæknilegt.
í stað lista og gert ráð fyrir nánari útfærslu í lögum. Önnur
efnisatriði ákvæðis umorðuð vegna skýrleika.
Akvæði 2. mgr. 16. gr. um uppljóstrara færð í 4. mgr. 15. gr. og Skýrleiki ákvæðis.
útfært nánar sem undan^ága frá bagnarskyldu opinberra
starfsmanna.
Innbyrðis samræmi.
Yfirskrift ákvæðisins breytt í „Frjáls og upplýst
bíóðfélagsumræða^.
Skýrleiki ákvæðis.
Kveðið á um frelsi fjölmiðla líkt og var í tillögu stjórnlagaráðs
Samræmi við
en hugtakið sjálfstæði fjölmiðla kemur í stað ritstjórnarlegs
sjálfstæðis. Akvæði um gagnsætt eignarhald fært í 2. mgr. 16.
mannréttindasáttmála.
gr.
Skýrleiki ákvæðis.
Orðalagi breytt varðandi vernd trúnaðarsambands. Auk
Samræmi við
gagnsæis eignarhalds er kveðið á um vernd fyrir fjölbreytni og
fjölræði í fjölmiðlum. Þessi gildi eru tengd við skyldu stil að
mannréttindasáttmála
tryggja aðstæður sem stuðla að frjálsri og upplýstri
bjóðfélagsumræðu. Akvæði um vernd uppljóstrara flyst í 4.
mgr. 15. gr.
Innbyrðis samræmi.
Lagt er til að fyrirsögn ákvæðis verði „Trú- og
sannfæringarfrelsi“ í stað „Trúfrelsi“.
Samræmi við
Lagt er til að „sannfæring“ verði einnig verndarandlag í
ákvæðinu.
mannréttindasáttmála.
Samræmi við
Lagt er til að iðkun lífsskoðunar verði einnig verndarandlag í
ákvæðinu.
mannréttindasáttmála.
Lagt er til að í stað tillögu stjórnlagaráðs komi óbreytt ákvæði
Niðurstaða
62., sbr. 79. gr., núgildandi stjórnarskrár.
bjóðaratkvæðagreiðslu
20.10.2012.
Lagt er til að verndarandlag verði „myndun félaga“ en ekki
Samræmi við
einungis „stofnun félaga“.
mannréttindasáttmála.
Skýrleiki ákvæðis
Orðinu „heilsa“ bætt við titil ákvæðis.
Samræmi við
Lagt er til að bætt verði við nýju verndarandlagi, b.e. rétti
foreldra til bess að tryggja að menntun barna beirra sé í
mannréttindasáttmála.

26.1

samræmi við trúar- og lífsskoðanir beirra.
Lagt til að skilyrði um löglega dvöl í landinu fari aftur inní
stjórnarskrá.

26.3

Lagt til að ákvæði um að fjallað verði umdvalarrétt útlendinga í
lögum verði fært úr 4. gr. í 26. gr.
Nánari útfærsla á ákvæði um flóttamenn og hælisleitendur.

27.1

46.2, 62.2,
63

Lagt er til að bau tilvik sem réttlæta frelsissviptingar verði talin
upp með tæmandi hætti.
Bætt við ákvæði um að enginn skuli sæta opinberri
málsmeðferð eða refsingu að nýju fyrir sama brot sem hann
hefur begar verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af með
endanlegri úrlausn samkvæmt lögum.
Yfirskrift ákvæðisins breytt í „Bann við afturvirkni
refsiákvæða“.
Orðaröð 1. málsl. breytt lítillega. Öðrum málslið bætt við bar
sem segir að fjallað skuli um dýrmætar bjóðareignir í
almennum lögum.
Orðalagi breytt til samræmis við skilabréf stjórnlagaráðs 11.
mars 2011. Orðaröðun breytt. Fjallað sérstaklega um lífríki.
Orðalagi ákvæðisins breytt og tekið fram að bjóðareign í
skilningi bess séu auðlindir sem ekki séu „háðar
einkaeignarrétti“ í stað „einkaeigu“.
Orðalagi ákvæðisins breytt lítillega. Nánar útfært hvaða
auðlindir teljist bjóðareignir. Í stað ákvæðis um að með lögum
megi kveða á um bjóðareign auðlinda undir tiltekinni dýpt frá
yfirborði jarðar kemur ákvæði um að í eignarlöndum takmarkist
réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega
hagnýtingu fasteignar.
Smávægilegar orðalagsbreytingar. Tekið fram að nýtingarleyfi
leiði ekki til „eignar“ í stað „eignarréttar“ og orðin „yfir
auðlindunum“ felld út bar sem 3. málsl. á bæði við um
auðlindir og önnur takmörkuð almannagæði.
Varðandi bær skorður sem ákvæðið setur við bindingu bingsæta
við kjördæmi er orðalagi lítillega breytt og talað um „kjósendur
á kjörskrá“ en ekki einungis „kjósendur“.
Lagðar til breytingar í samræmi við skilabréf fulltrúa
stjórnlagaráðs 11. mars 2012.
Lagt er til að að 2. mgr. 41. gr. varðandi almenna lagaheimild
vegna kosningalaga færist og verði lokamálsgr. 39. gr. bar sem
hún á betur heima.
Lagt er til að kæruferli vegna forsetakosninga og kosninga til
Albingis verði einfaldað, m. a. í síðara tilvikinu til að rekast
síður á frest 44. gr.
Lagt er til að réttur minnihluta á Al^ingi verði ætíð miðaður við
sama hlutfall, b.e. 'A

49.2 og 49.3

Lagt er til að auk albingismanna verði ráðherra ekki krafinn

28.3

30.
32.

33.
34.1

34.2

34.4

34.8

39

43.3

Engir lausir endar,
samræmi texta og
skýringa.
Innbyrðis samræmi.
Samræmi við
mannréttindasáttmála,
samræmi texta og
skýringa.
Samræmi við
mannréttindasáttmála.
Samræmi við
mannréttindasáttmála.

Skýrleiki ákvæðis
Skýrleiki ákvæðis,
samræmi texta og
skýringa.
Skýrleiki ákvæðis.
Skýrleiki ákvæðis,
ákvæðið gangi upp
Skýrleiki ákvæðis,
innbyrðis samræmi,
ákvæðið gangi upp

Skýrleiki ákvæðis,
ákvæðið gangi upp

Skýrleiki ákvæðis,
ákvæðið gangi upp
Innbyrðis samræmi,
skýrleiki ákvæðis.

Innbyrðis samræmi.

Innbyrðis samræmi,
samræmi við tilmæli
albíóðastofnana
Innbyrðis samræmi.

50.1
51.2
52.3

57.1

58.1

61
62.3

66.1

67.2
75. 3

79

80

81.2

reikningsskapar utan bings fyrir bað sem hann hefur sagt í
binginu, nema Albingi leyfi. 3. mgr. verði breytt til samræmis.
Helgast m.a. af beirri breytingu að ráðherrar burfa að afsala sér
bingmennsku.
Orðalagi breytt lítillega. Kveðið á um að um hæfi bingmanna
skuli „nánar“ mælt fyrir um í lögum.
Lagt er til að orðið „jafnóðum“ fari út enda ekki í samræmi við
ætlun stjórnlagaráðs né raunhæft.
Lögð er til sú breyting til skýringar ákvæðisins að kjörinn
forseti láti af bingstörfum bar sem regla 2. mgr. um að aukinn
meirihluta burfi að baki forseta Al^ingis leiðir til bess að vel
má vera að nokkurn tíma taki að ná breiðri samstöðu um kjör
forseta og munu bví bingsköp að öllum líkindum kveða á um að
annar bingmaður fari með stjórn bingfundar bar til kjörinn
forseti tekur sæti. Er bví kveðið á um að bað sé einungis kjörinn
forseti sem láti af almennum bingstörfum. Akvæði 52.3 breytt
til samræmis.
Akvæði um að frumvörp skuli tekin til athugunar í
bingnefndum áður en bau eru rædd á Al^ingi fellt út. Er bað í
samræmi við skilabréf fulltrúa stjórnlagaráðs 11. mars 2012.
Akvæði um að þingsályktunartillögur ríkisstjórnar skuli teknar
til athugunar í bingnefndum áður en bær eru ræddar á Al^ingi
fellt út. Er bað í samræmi við skilabréf fulltrúa stjórnlagaráðs
11. mars 2012.
Akvæðinu breytt í samræmi við markmið stjórnlagaráðs um
efnisinntak bess.
Lagt er til að í stað bess að fela löggjafanum einungis að mæla
fyrir um störf Lögréttu verði heimild löggjafans til
lagasetningar um betta efni víðtækari enda kann að vera
nauðsynlegt að kveða nánar í lögum á um skipun
stofnunarinnar.
Orðalagi breytt og stað bess að tiltekið hlutfall kjósenda geti
lagt fram „bingmál“ er rétturinn bundinn við „frumvarp til laga
eða tillögu til bingsályktunar“ í samræmi við ummæli í
greinargerð stjórnlagaráðs og til skýringar.
Orðalagi breytt lítillega. Orðinu „tímalengd“ breytt í
„tímafrest“ .
Orðalagi breytt lítillega. Í stað bess að fjallað sé um
„framangreindar tilkynningar“ er vísað til „tilkynninga [...] skv.
2. mgr.]
Lagt er til að í bráðabirgðaákvæði verði tekið af skarið um
hvernig ný takmörkun á fjölda kjörtímabila forseta horfi við
beim sem gegnir bví embætti begar frumvarpið tekur gildi.
Lagt er til að eiðstafur forseta verði tekinn upp í stjórnarskrána.
Þá barf ekki að vera neinn vafi um hvernig hann eigi að hljóða
en bessi leið er algeng í stjórnarskrám annarra ríkja.
Lagt er til að kveðið verði á um að forseti skipi forsetaritara.
Virðist bað vera eðlilegra fyrirkomulag heldur en að ráðherra
velji forsetaritarann sem yrði væntanlega niðurstaðan ef ekki er

Réttarvernd miðað við
núgildandi stjórnarskrá.

Skýrleiki hugtaka,
Samræmi texta og
skýringa.
Akvæði gangi upp,
engir lausir endar.

Innbyrðis samræmi
Skýrleiki, samræmi við
skýringar.

Innbyrðis samræmi,
skýrleiki hugtaka

Skýrleiki hugtaka
Innbyrðis samræmi

Akvæði gangi upp,
engir lausir endar.
Engir lausir endar.

Innbyrðis samræmi,
ákvæði gangi upp, engir
lausir endar.

83

84

86.2

87.1

90.3

90.4
92

95.1

96.6
97

98.1
100.2

kveðið á um betta.
Lagt er til að gert verði ráð fyrir beim möguleika að forseti
verði varanlega ófær um að gegna starfi líkt og er algengt í
ákvæðum af bessu tagi í stjórnarskrám annarra ríkja. Jafnframt
barf bá að gera ráð fyrir að Hæstiréttur geti skorið úr
vafamálum og bykir ^á rétt að úrskurðarvald hans nái einnig til
hugsanlegra vafamála á grundvelli 82. gr.
Uppröðun ákvæða breytt til að efni beirra fari ekki milli mála.
Akvæði bætt við um að forseti beri lagalega ábyrgð á
embættisverkum sínum svo kveðið sé um ábyrgð forsetans í
stjórnarskrá. Kveðið verði síðan nánar um ábyrgðina í lögum.Er
bað til samræmis við ákvæðið um ráðherraábyrgð í 95. gr. Þá er
breytingin einnig í samræmi við skilabréf fulltrúa stjórnlagaráðs
11. mars 2012. Rétt er í bví sambandi einnig að taka sérstaklega
fram að um embættismissi fari ekki eftir beim lögum heldur 1.
mgr. 84. gr.
Orðalagi breytt og kveðið á um að til staðgöngu fyrir ráðherra
kæmi ekki einungis begar ráðherra geri ekki „fjallað um mál“
heldur begar hann getur „ekki sinnt starfi sínu að öðru leyti“.
Lagt er til að forsætisráðherra feli bá öðrum ráðherra staðgöngu
og ákveði fyrirkomulag staðgöngu fyrir sitt leyti með reglum.
Lagt er til að forystuhlutverk forsætisráðherra sé orðað bannig
að hann „samhæfi“ störf ráðherra fremur en að hann hafi
„yfirumsjón“ með beim. Ella væri líka hætta á árekstri við 1.
mgr. 86. gr.
Lagt er til að skýrar verði kveðið á um hvenær ferli við val á
forsætisráðherra hefst. Einnig verði tekið af skarið um hver rjúfi
bing begar 10 vikna fresturinn er liðinn. Orðalag gert skýrara.
Lagt til að forsætisráðherra skipi aðra ráðherra samhliða bví
begar forseti skipar forsætisráðherra.
Lögð er til sú orðalagsbreyting að starfsstjórn sitji uns nýr
forsætisráðherra er skipaður en ekki ný ríkisstjórn sem getur
verið á síðara stigi.
Lagt er til að tekið verði fram að ráðherra beri ábyrgð á
stjórnarframkvæmdum „sem undir bá heyra“, enda bera
ráðherrar ekki ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öðrum. Þá er
skipan 2. og 3. málsl. í málsgreininni breytt í samræmi við
skilabréf fulltrúa stjórnlagaráðs 11. mars 2011 og tekið fram að
ráðherra geti með bókun losnað undan „lagalegri“ ábyrgð.
Lögð er til smávægileg orðalagsbreyting varðandi eiðstaf
embættismanna.
Lagt er til að sama aukna meirihluta á Al^ingi burfi fyrir bví að
veita stofnunum sérstaks sjálfstæði og á við um breytingar á
starfsemi beirra. Er bað til samræmis við valkost stjórnlagaráðs,
sbr. bréf dags. 11.2.2012.
Lögð er til orðalagsbreyting bannig að talað sé um skipan
dómsvalds en ekki dómstóla.
Lagðar eru til tilteknar orðalagsbreytingar. Dómstólar skeri úr
um „stjórnskipulegt gildi“ í stað bess hvort „lög samrýmist
stjórnarskrá“.

Akvæði gangi upp,
engir lausir endar.

Innbyrðis samræmi,
ákvæðið gangi upp

Engir lausir endar,
Akvæði gangi upp,
engir lausir endar.

Innbyrðis samræmi.

Skýrleiki ákvæðis

Engir lausir endar.
Innbyrðis samræmi.

Innbyrðis samræmi,
skýrleiki ákvæðis

Skýrleiki ákvæðis.
Akvæðið gangi upp

Skýrleiki ákvæðis.
Skýrleiki ákvæðis.

100.3

103
106

108

111
112.2

113

114

Akv. til brb.

Undanbáguheimild bætt við svo heimilt sé að kveða á um að
unnt sé að fresta réttaráhrifum ákvörðunar stjórnvalds með bví
að bera lögmæti hennar undir dóm.
Orðalagi breytt og fjallað um „dómendur“ í stað „dómara“.
Orðalagi breytt lítillega. Verkefni skuli vera á hendi
sveitarfélaga begar best bykir fyrir komið „undir staðbundinni
stjórn beirra“.
Orðalag gert skýrara á bann hátt að samráðsskyldan eigi við
undirbúning laga sem „með beinum hætti“ varði málefni
sveitarfélaga.
Gert ráð fyrir að takmarkað framsal ríkisvaldsins geti farið fram
án bess að slíkt burfi að fara í bjóðaratkvæðagreiðslu.
Orðalagi breytt og skýrlega tekið fram hvaða býðingu bað
hefur að Al^ingi lögfesti tiltekna albjóðlega samninga en
ákvæðið í frumvarpi stjórnlagaráðs kvað á um „heimild“
Al^ingis til að lögfesta slíka sáttmála.
Tekin brott heimild 5/6 hluta bingmanna til að breyta
stjórnarskránni án bjóðaratkvæðagreiðslu. Sú breyting er í
samræmi við skilabréf fundar fulltrúa stjórnlagaráðs 11. mars
2012. Þá eru frekari takmarkanir settar á breytingum á
ákvæðum II. kafla frumvarpsins. Samkvæmt ákvæðinu mun
burfa að rjúfa bing og kjósa til nýs al^ingis áður en slíkar
breytingar yrðu sambykktar. Þá er kveðið á um að forseti
Íslands skuli undirrita frumvarp til nýrrar stjórnarskrár og öðlist
hún bá gildi.
Tekið fram að frumvarpið taki „begar“ gildi sem
stjórnarskipunarlög. Orðalag frumvarpsins var annað, en
efnislega hið sama, og var ekki í samræmi við hefðbundið
orðalag gildistökuákvæða.
Lagt til að heimilt verði að halda al^ingiskosningar á grundvelli
gildandi kosningalaga í tvö ár frá gildistöku stjórnskipunarlaga
bessara.
Lagt til að heimilt verði að veita hæstaréttardómurum lausn ef
beir hafa náð 65 ára aldri við gildistöku stjórnskipunarlaga
bessara.
Lagt til að tímamark um hámarkstíma sem ráðherra og forseti
Íslands geta setið í embætti miðist við gildistöku
stjórnskipunarlaga bessara.

Engir lausir endar,
ákvæðið gangi upp.
Skýrleiki ákvæðis.
Skýrleiki ákvæðis.
Engir lausir endar.
Skýrleiki ákvæðis

Samræmi texta og
skýringa.
Skýrleiki ákvæðis,
ákvæðið gangi upp

Réttarvernd miðað við
núgildandi stjórnarskrá

Hefðbundið orðalag í
lagatexta.

Akvæðið gangi upp,
réttarvernd miðað við
núgildandi stjórnarskrá,
skýrleiki ákvæðis.

Fylgiskjal IV
VERKASKIPTING
sérfræðinga vegna vinnu við tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga.

Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri í forsætisráðuneyti og sérfræðingur við lagadeild HR:
•
•
•
•
•

Yfirsýn og samræming
V. kafli um ráðherra og ríkisstjórn (ákvæði 86-97)
IV. kafli um forseta (ákvæði 76-85)
I. kafli 1.-4. gr. (stjórnarform, þrískipting ríkisvalds, yfirráðasvæði,
ríkisborgararéttur)
VIII. kafli, utanríkismál

Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor við lagadeild HÍ:
•
•

II. kafli um mannréttindi (greinar 6-36)
5. gr. og 112. gr.

Hafsteinn Þór Hauksson, lektor við lagadeild HÍ:
•
•
•
•

IX. kafli, þ.e. 113. gr. um stjskrárbreytingar, 114. gr. um gildistöku og ákvæði til
bráðabirgða
VI. kafli um dómstóla (greinar 98-104).
III. kafli um Alþingi o.fl.
VII. kafli - sveitarfélög

Guðmundur Alfreðsson, prófessor við lagadeild HA:
•

til ráðgjafar, yfirlestur.

Sérstök aðstoð
1. Alþingiskaflinn Skrifstofa Alþingis hefur skilað minnisblaði. Fundur var haldinn með
Þorkatli Helgasyni 31. okt. 2012 og skilaði hann minnisblöðum í kjölfarið.
2. Akvæði um auðlindir o.fl. Aðalheiður Jóhannsdóttir, prófessor við HÍ, Aagot
Óskarsdóttir, lögfræðingur, og Sif Guðjónsdóttir lögfræðingur lögðu til efni.
3. Kosningar og tiltekin lykilatriði varðandi forsetaembættið Gunnar Helgi Kristinsson,
prófessor í stjórnmálafræði við HÍ, vann minnisblöð um þjóðaratkvæðagreiðslur,
ákvæði um þingkosningar, um stj órnarmyndanir og vantraust og um hlutverk og stöðu
forseta.
4. Abyrgð forseta os ráðherra Róbert R. Spanó, prófessor við lagadeild HÍ, var til
ráðgjafar á fundum.

5. VII. kafli um sveitarfélög (greinar 105-108) Trausti Fannar Valsson lektor við
lagadeild HÍ, vann minnisblað.
6. 4. gr. (ríkisborgararéttur), Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur innanríkisráðuneyti,
vann minnisblað með aðstoð Skúla Guðmundssonar lögfræðings innanríkisráðuneyti.
7. 15. gr. upplýsingaréttur Kjartan Bjarni Björgvinsson, aðstoðarmaður dómara við
EFTA-dómstólinn, vann minnisblað.
8. 3. mgr. 27. gr. (réttur flóttamanna og hælisleitenda) Hinrika Sandra Ingimundardóttir,
lögfræðingur innanríkisráðuneyti vann minnisblað. Að auki tók hún fyrir 3. mgr. 4. gr.
(frjáls för og réttur útlendinga til að dveljast hér á landi).
9. 109. - 111. gr. Kristján Andri Stefánsson, sendiherra, vann minnisblað.
10. 28. os 30. gr. Sigurður Tómas Magnússon, prófessor við HR, vann minnisblað.
Að auki veittu þau Elín Ósk Helgadóttir, lögfræðingur hjá embætti borgarlögmanns,
og Gunnar Páll Baldvinsson, aðstoðarmaður hæstaréttardómara, og Auður Ólafsdóttir
lögfræðingur ýmsa aðstoð við textavinnu, rannsóknir og yfirlestur.
Þá lásu þau Ragnhildur Helgadóttir prófessor, Agúst Geir Agústsson skrifstofustjóri
og Kristján Andri Stefánsson sendiherra frumvarpsdrög yfir að hluta og komu með
ýmsar gagnlegar ábendingar.

Fylgiskjal V
Gátlisti vegna skýringa við frumvarp til stjórnarskipunarlaga

• Nota ber eins mikið úr skýringum stjórnlagaráðs og hægt er.
• Það þarf að vera gagnsætt hvað kemur úr skýringum stjórnlagaráðs og hvað ekki.
• Texti frá stjórnlagaráði skal vera innan gæsalappa nema gera þurfi breytingar á
orðalagi þá skal hann endursagður efnislega.
• Í öllu falli skal laga staðreyndavillur, rangar tilvísanir og orðalag sem er mjög
„óþingskjalalegt“, dæmi: „Í Stjórnlagaráði kom til álita hvort taka ætti af Alþingi
réttinn til að veita ríkisborgararétt með lögum“. Verður: Fram kemur í skýringum
stjórnlagaráðs að til álita hafi komið hvort afnema ætti heimild Alþingis til að veita
ríkisborgararétt með lögum.
• Nota skal nútíð eftir því sem hægt er, þ.e. „Í skýringum stjórnlagaráðs segir...“
• „stjórnlagaráð“ og „stjórnlaganefnd“ verði ritað með litlum staf.
• Í upphafi greinargerðar með hverju ákvæði skal vera stuttur inngangur (þó ekki
auðkenndur sérstaklega nema sem sjálfstæð málsgrein). Þar komi fram hvort verið sé
að breyta núgildandi stjórnarskrá og þá að hvaða leyti. E f um breytingu er að ræða
þarf að koma fram hvaðan breytingartillagan sé ættuð, ef hún er ekki upprunnin hjá
stjórnlagaráði. Þá skal í þessum hluta koma fram stuttlega hvert sé meginefni
ákvæðis, tilefni og markmið.
• Gæta skal þess að hvert efnisatriði í ákvæði sé skýrt nægilega vel og að jafnvægi sé í
umfjöllun þannig að ekki sé varið óeðlilega miklu plássi í eitt atriði af mörgum.
• Vekja skal athygli á því ef breyta þarf lögum vegna breytts ákvæðis.
• Rétt er að vísa í niðurstöðu stjórnlagaráðs sem „tillögu“ en ekki „frumvarps“ til
skýrrar aðgreiningar frá því frumvarpi sem lagt verður fram á Alþingi.

Fylgiskjal VI Ýmis minnisblöð
1. Aagot Vigdís Óskarsdóttir - 1 minnisblað
2. Aðalheiður Jóhannsdóttir - 5 minnisblöð
3. Fanney Óskarsdóttir - 1 minnisblað
4. Gunnar Helgi Kristinsson - 5 minnisblöð
5. Hinrika Sandra Ingimundardóttir - 2 minnisblöð
6. Kjartan Bjarni Björgvinsson - 1 minnisblað
7. Kristján Andri Stefánsson - 1 minnisblað
8. Sigurður Tómas Magnússon - 1 minnisblað
9. Skrifstofa Alþingis - 1 vinnuskjal
10. Trausti Fannar Valsson - 2 erindi

(Minnisblöðin eru í sér skjali)

12. nóvember 2012

Fylgiskjal VI Ýmis niinnisblöð

Fylgiskjöl með skilabréfi til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis frá sérfræðingahóp sem unnið
hefur að undirbúningi frumvarps til stjórnarskipunarlaga á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs.
Minnisblöðin koma fyrir í stafrófsröð eftir sendanda:
Aagot Vigdís Óskarsdóttir - 1 minnisblað
Aðalheiður Jóhannsdóttir - 5 minnisblöð
Fanney Óskarsdóttir - 1 minnisblað
Gunnar Helgi Kristinsson - 5 minnisblöð
Hinrika Sandra Ingimundardóttir - 2 minnisblöð
Kjartan Bjarni Björgvinsson - 1 minnisblað
Kristján Andri Stefánsson - 1 minnisblað
Sigurður Tómas Magnússon - 1 minnisblað
Skrifstofa Alþingis - 1 vinnuskjal
Trausti Fannar Valsson - 2 erindi

Aagot Vigdís Óskarsdóttir
lögfræðingur
14. október 2012

S PURNINGAR SÉRFRÆÐINGANEFNDAR A LÞINGIS UM 34. G R . FRUMVARPS
STJÓRNLAGARÁÐS TIL STJÓRNARSKIPUNARLAGA O .FL .
Ég vísa til tölvubréfs frá Oddnýju Mjöll Arnardóttur 8. október sl. þar sem settar
voru fram tilteknar spurningar sem mér var falið að fjalla um. Spurningarnar eru
settar fram í upphafi hvers kafla og fylgir síðan umfjöllun mín um viðkomandi
lið.
1
Sp.: Samspil hugtaksins þjóðareign og eigna ríkisins í 34. gr.
1.1 Hugtakið þjóðareign
Samkvæmt skýringum við frumvarp stjórnlagaráðs er í frumvarpinu fylgt langri
hefð á bak við notkun hugtaksins þjóðareign. Skýrir ráðið hugtakið svo að um sé
að ræða eign sem aldrei megi afhenda til eignar eða varanlegra afnota og megi
því aldrei selja eða veðsetja. Er í þessu sambandi vísað til laga um friðun
Þingvalla nr. 59/1928, svo og tillagna stjórnarskrárnefndar 1978-1983.1 Í
skýringum stjórnlagaráðs eru í stuttu máli raktar þær tillögur sem settar hafa
verið fram á síðustu áratugum um stjórnarskrárákvæði um auðlindir í
þjóðareign.2 Kemur jafnframt fram að auðlindaákvæðið í frumvarpi ráðsins sé
sprottið af og nátengt fyrri frumvörpum um málið og beri að skoða 1. mgr. 34.
gr. í ljósi þeirrar forsögu sem felst í þeim.
Sú skilgreining sem liggur til grundvallar flestum þeim tillögum sem lagðar hafa
verið fram ásíðastliðnum áratug um stjórnarskrárákvæði um auðlindir í
þjóðareign var sett fram í skýrslu auðlindanefndar árið 2000. Þar var einnig sett
fram tillaga að stjórnarskrárákvæðien upphaf þess hljóðaði svo:
„Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru
þjóðareign eftir því sem nánar er ákveðið í lögum."3
1 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringu. Stjórnlagaráð 2011, bls. 84.
2 Þetta eru tillögur stjórnarskrárnefndar undir forystu dr. Gunnars Thoroddsen árið 1983, stjórnarfrumvarps
sem Davíð Oddsson lagði fram árið 1995, tillaga auðlindanefndar árið 2000, frumvarps oddvita ríkisstjórnar
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks árið 2007 og frumvarps oddvita ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri
hreyfingarinnar - græns framboðs árið 2009.
3 Auðlindaskýrsla 2000. Álitsgerð auðlindanefndar um stjórn auðlinda Íslands, kafli 2.5.4.
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Í skýrslu auðlindanefndar var hugtakið þjóðareignarréttur skilgreint þannig að
um væri að ræða eignarrétt til hliðar við hinn hefðbundna séreignarrétt
einstaklinga og lögaðila, þ.e. eignarrétt íslensku þjóðarinnar á þeim
náttúruauðlindum sem ekki væru þegar háðar einkaeignarrétti. Jafnframt sagði
að með því að lýsa náttúruauðlindir eign þjóðarinnar væri girt fyrir að aðrir
aðilar geti eignast beinan eignarrétt að þeim, t.d. fyrir hefð. Auðlindanefnd
vísaði í þessu sambandi til eignarréttar ríkisins sem því hefur verið fenginn með
lögum sem mæla fyrir um sérstakt form á eignarráðum. Í skýrslunni segir
jafnframt: „Það sem skilur að þennan rétt ríkisins og einkaeignarrétt, sem ríkið
getur verið aðili að eins og hver annar lögaðili, er að ríkinu hefur verið fenginn
hinn sérstaki eignarréttur í skjóli þess að engir aðrir einstaklingar eða lögaðilar
geti sannað eignarrétt sinn að þeim eignum sem um er að ræða. Dæmi um
þetta er eignarréttur ríkisins að auðlindum í jörðu, utan eignarlanda,
eignarréttur þess að auðlindum hafsbotnsins, utan netlaga, og eignarréttur
þess að þjóðlendum."4
Í 1. gr. frumvarps til stjórnarskipunarlaga sem oddvitar ríkisstjórnar
Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs lögðu, ásamt
fleirum, fram árið 20095 var kveðið á um þjóðareign á náttúruauðlindum sem
ekki eru háðar einkaeignarrétti. Í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að
hugtakið þjóðareign sé byggt á skilgreiningu auðlindanefndar en fyrirmyndin að
eignarhaldi af þessum toga sé einkum sótt í ákvæði laga um þjóðlendur og
ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998.. Einnig kemur
fram að sú tegund eignarhalds sem felst í hugtakinu þjóðareign hafi ákveðna
sérstöðu miðað við aðrar ríkiseignir og að m.a. sé tryggt að slíkum
náttúruauðlindum verði aldrei afsalað varanlega.
Vísan stjórnlagaráðs til tengsla frumvarps þess sem hér er til umfjöllunar við
fyrri frumvörp sem hafa að geyma tillögu að stjórnarskrárákvæði um auðlindir í
þjóðareign og skýringar ráðsins leiða til þeirrar niðurstöðu að byggt sé á
skilgreiningu auðlindanefndar á hugtakinu þjóðareign að minnsta kosti að því er
varðar réttaráhrif þess að auðlindir séu lýstar þjóðareignir.
1.2 Eignarréttindi yfir auðlindum
Auðlindir hafa um margt sérstöðu sem eignarandlag. Til dæmis felst í eðli
ýmissa auðlinda að enginn getur haft vörslur þeirra eða raunveruleg umráð.
Auk þess hafa þær yfirleitt mikla samfélagslega þýðingu, þ.e.a.s. samfélagið
4 Auðlindaskýrsla 2000, kafli 2.5.1.
5 136. löggjafarþing 2008-2009, þskj. 648, 385. mál.
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hefur ríka hagsmuni af því hvernig þær eru nýttar og þeim ráðstafað. Meðal
annars í ljósi þessa hefur verið talið eðlilegt að hægt væri að lýsa yfir þjóðareign
á auðlindum enda þótt við þær séu bundin ýmis réttindi sem taka þarf tillit til.
Í samræmi við sérstöðu auðlinda sem eignarandlags hafa eignarréttindi yfir
auðlindum lengst af verið skilgreind í íslenskum rétti sem hagnýtingar- og
ráðstöfunarréttur, þ.e. sem óbein eignarréttindi, en ekki beinn eignarréttur.6
Þannig má segja að réttindin séu hlutdeild í víðtækari rétti en ekki hefur
endilega verið skilgreint hver hefði þann með höndum. Frá þessari hefð var
vikið við setningu laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr.
57/1998 (hér eftir auðlindalaga). Samkvæmt 3. gr. þeirra fylgir eignarlandi
eignarréttur að auðlindum í jörðu, en í þjóðlendum eru auðlindir í jörðu eign
íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra. Í greininni er
kveðið á um óskoraðan eignarrétt yfir auðlindum í jörðu en rétt er þó að minna
á að með dómum Hæstaréttar 21. febrúar 2008 í málum 644 og 645/2006
(jarðgangadómum) var réttindaákvæði auðlindalaga ekki túlkað með
jafnafdráttarlausum hætti og orðalag þess gæti gefið hugmynd um.7
1.3 Auðlindir í þjóðareign
Hvorki í tillögum auðlindanefndar að stjórnarskrárákvæði um auðlindir í
þjóðareign né þeim tillögum sem lagðar voru fram 2007 og 2009 var gert ráð
fyrir að náttúruauðlindir í þjóðareign yrðu skilgreindar í sjálfri stjórnarskránni
heldur gengið út frá að það yrði gert í almennum lögum. Eins og áður segir var í
tillögu auðlindanefndar frá árinu 2000 kveðið á um að náttúruauðlindir og
landsréttindi sem ekki væru háð einkaeignarrétti væru þjóðareign eftir því sem
nánar væri ákveðið í lögum. Sem dæmi um slíkar eignir var nefndur eignarréttur
ríkisins að auðlindum í jörðu, utan eignarlanda, eignarréttur þess að auðlindum
hafsbotnsins, utan netlaga, og eignarréttur þess að þjóðlendum.

6 Sjá m.a. 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923, 1. gr. nr. 98/1940, um eignar- og nýtingarrétt á jarðhita, 1. gr. námulaga
nr. 24/1973 og 9. gr. orkulaga nr. 58/1967.
7 Hugtakið auðlind er skýrt í 2. mgr. 1. gr. auðlindalaganna þannig að átt sé við hvers konar frumefni,
efnasambönd og orku sem vinna megi úr jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi og án tillits
til hitastigs sem þau kunni að finnast við. Skilgreiningin er tengd vinnslu og nær samkvæmt því ekki til þeirra
fyrirbæra sem talin eru upp í greininni ef þau er ekki vinnanleg. Í nefndum dómum Hæstaréttar frá 21. febrúar
2008 var deilt um bætur fyrir jarðefni sem fallið hafði til vegna borunar jarðganga og var nýtt til vegagerðar.
Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að verðgildi jarðefnisins hefði einungis verið lítið brot af kostnaði við að
vinna það og að hafið væri yfir allan vafa að nám þess gæti aldrei gefið af sér arð. Yrði að þessu virtu að leggja
til grundvallar að verðmæti efnisins í jörðu hefði ekkert verið. Gæti það af þeirri ástæðu ekki fallið undir
hugtakið auðlind samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998. Samkvæmt þessu má álykta að um auðlindir í jörðu gildi að
eignarréttur á þeim sé órjúfanlega tengdur arðskapandi vinnslu þeirra og feli því í raun í sér nýtingarrétt sem
áskilinn er eiganda þess lands sem hefur viðkomandi auðlind að geyma.
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Í athugasemdum við frumvarp það sem lagt var fram 2009 var bent á að þegar
liggi fyrir að land, landsréttindi, auðlindir og hlunnindi í þjóðlendum, sem ekki
hafa verið háð einkaeignarrétti, séu þjóðareignir í skilningi 1. gr. frumvarpsins,
sbr. lög nr. 58/1998 og lög nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í
jörðu. Af textanum mætti ráða að undir auðlindahugtakið félli einnig land,
landsréttindi og hlunnindi en þetta er þó ekki alveg skýrt. Í athugasemdunum
segir síðan:
„Ekkert [er] því til fyrirstöðu að löggjafinn felli fleiri eignir af þeim toga en þær sem að
framan greinir undir þjóðareignarhugtakið. Með því að bæta ákvæði í stjórnarskrá sem
lýsir yfir þjóðareign allra auðlinda sem ekki eru háðar einkaeignarrétti yrði hægt að fella
undir hugtakið nytjastofna á Íslandsmiðum, sbr. lög nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, og
auðlindir sem eru á, í eða undir hafsbotninum, utan netlaga og svo langt til hafs sem
fullveldisréttur Íslands nær, sbr. lög nr. 73/1990, um eignarrétt íslenska ríkisins að
auðlindum hafsbotnsins. Væri þannig rétt að laga ákvæði þeirra laga að hinu nýja
stjórnarskrárákvæði. Þá gæti löggjafinn hugsanlega þurft að taka afstöðu til þess hvort
skilgreina beri nýjar auðlindir sem ekki hafa verið nýttar áður sem þjóðareign."

Hafa verður í huga að gagnvart ýmsum auðlindum sem felldar kunna að vera
undir þjóðareign hefur verið stofnað til afmarkaðs hagnýtingarréttar og þarf því
að taka afstöðu til þess hvaða þýðingu frumvarpið hefur gagnvart þeim
réttindum. Í tillögu auðlindanefndar að nýju stjórnarskrárákvæði árið 2000 var
beinlínis tekið fram í ákvæðinu að tímabundin heimild til afnota eða
hagnýtingar náttúruauðlinda og landsréttinda í þjóðareign nyti verndar sem
óbein eignarréttindi. Í athugasemdum við 2009 frumvarpið er áréttað að
heimild til afnota eða hagnýtingar auðlinda geti notið verndar 72. gr.
stjórnarskrárinnar sem óbein eignarréttindi og að stjórnaskrárákvæðinu sé ekki
ætlað að hrófla við slíkum óbeinum eignarréttindum sem þegar hafi stofnast.
Í frumvarpi til stjórnarskipunarlaga sem lagt var fram 20078 sagði í upphafi 1.
gr.: „Náttúruauðlindir Íslands skulu vera þjóðareign, þó þannig að gætt sé
réttinda einstaklinga og lögaðila skv. 72. gr." Afmörkun þessa frumvarps er því
nokkuð önnur en í tillögu auðlindanefndar og 2009 frumvarpsins. Þannig lýsir
hún allar náttúruauðlindir þjóðareign með þeim fyrirvara að réttindi
einstaklinga og lögaðila sem njóta verndar 72. gr. séu virt. Samkvæmt
athugasemdum við frumvarpið er með þessu áréttað að ýmsar auðlindir séu og
hafi lengi verið annaðhvort háðar einkaeignarrétti eða þá að einstaklingum og
lögaðilum hafi verið úthlutað heimildum til nýtingar þeirra á grundvelli
lagasetningar. Séu tekin af tvímæli um að ekki sé haggað við slíkum eignar- eða
afnotarétti. Með ákvæðinu sé til dæmis ekki haggað við eignar- og
afnotaréttindum þeirra sem hagnýta jarðir og ýmis fasteignatengd réttindi eða
stunda fiskveiðar á grundvelli veiðiheimilda. Hins vegar séu einnig tekin af
8 133. lþ. 2006-2007, þskj. 1064, 683. mál.
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tvímæli um að óbein eignarréttindi tengd nýtingarheimildum sem þegar séu
fyrir hendi muni ekki leiða til beins eignarréttar.
1.3 Afmörkun þjóðareigna í frumvarpi stjórnlagaráðs
Orðalag 1. mgr. 34. gr. frumvarps stjórnlagaráðs, þar sem rætt er um „auðlindir
í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu," vísar að vissu leyti til auðlindar sem
afmarkaðrar áþreifanlegrar eignar sem geti verið undirorpin beinum
eignarrétti. Þetta er áréttað í 2. málsl. ákvæðisins þar sem segir að enginn geti
fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota og
aldrei megi selja þær eða veðsetja.
Ég vek sérstaklega athygli á orðalaginu „í einkaeigu" í 1. mgr. 34. gr. Orðið
einkaeign þýðir samkvæmt Íslenskri orðabók eign einstaklinga (ekki ríkis,
sveitar- eða samvinnufélaga).9 Í Íslenskri lögfræðiorðabók er gefin upp
sambærileg skýring: „Eign einstaklings eða einstaklinga, gagnstætt við opinbera
eign." Orðið vísar þannig til eiganda eignar en ekki til eðlis þeirra réttinda sem
við eignina eru bundin. Afmörkun þjóðareigna í 1. mgr. 34. gr. er þannig talsvert
frábrugðin afmörkun auðlindanefndar og 2009 frumvarpsins sem undanskilja
auðlindir sem háðar eru einkaeignarrétti. Þannig verður að telja að til
þjóðareignar samkvæmt frumvarpi stjórnlagaráðs teljist, auk þeirra eigna sem
fengið hafa stöðu einhvers konar þjóðareigna samkvæmt lögum, þ.e.
þjóðlendna og nytjastofna, allar auðlindir sem undirorpnar eru einkaeignarétti
ríkisins og annarra opinberra aðila.
Vert er að minna á að samkvæmt 1. mgr. 3. gr. a í auðlindalögum er ríki,
sveitarfélögum og fyrirtækjum, sem alfarið eru í eigu þeirra, óheimilt að
framselja beint eða óbeint og með varanlegum hætti eignarrétt að jarðhita og
grunnvatni umfram heimilis- og búsþarfir. Hliðstætt ákvæði er í 16. gr.
vatnalaga nr. 15/1923 þar sem segir í 1. mgr. að ríki, sveitarfélögum og
fyrirtækjum sem alfarið eru í eigu þeirra sé óheimilt að framselja beint eða
óbeint og með varanlegum hætti rétt til umráða og hagnýtingar á því vatni sem
hefur að geyma virkjanlegt afl umfram 10 MW.
Það þyrfti að skýra betur hvort auðlindaákvæði stjórnlagaráðs sé ætlað að
koma alfarið í veg fyrir framsal t.d. réttar til nýtingar jarðhita, grunnvatns og
yfirborðsvatns á landi í eigu ríkisins eða annarra opinberra aðila. Eins skal vakin
athygli á því að í núgildandi lögum eru engar takmarkanir á framsali réttinda til
nýtingar annarra auðlinda í jörðu á forræði ríkisins eða annarra opinberra aðila.
9 Íslensk orðabók. Mörður Árnason ritstjóri. Edda, Reykjavík 2002. Sjá hér einnig skilgreiningu í Íslenskri
lögfræðiorðabók, Codex, Lagastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2008.
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Sérstaklega þyrfti að gæta hér að réttindum sveitarfélaga. Vert er að hafa í huga
að afmörkun frumvarpsins myndi takmarka verulega heimildir ríkisins til að
ráðstafa t.d. jörðum í ríkiseigu með varanlegum hætti. Miðað við afmörkun
frumvarpsins þyrfti við sölu ríkisjarða að undanskilja allar auðlindir sem þeim
tilheyra.
Ef reynt er að afmarka það sem fellur undir auðlindir í einkaeigu í skilningi 1.
mgr. 34. gr. verður, með vísan til þess sem að framan er rakið, að álykta að þar
sé einkum vísað til þeirra varanlegu eignarheimilda sem samkvæmt íslenskum
rétti fylgja eignarhaldi á landi, og tilheyra einstaklingum en ekki ríkinu eða
öðrum opinberum aðilum.
Lögð skal hér sérstök áhersla á að í skýringum með frumvarpi stjórnlagaráðs
er ekki fjallað um afstöðu frumvarpsins til þeirra óbeinu eignarréttinda sem
þegar hafa stofnast gagnvart auðlindum í þjóðareign og er brýnt að bæta úr
því.

2
Mat á 1. og 2. mgr. 34. gr. í ljósi eignarréttarverndar stjórnarskrár og MSE. Það
sem við veltum einkum fyrir okkur er hvort í 2. mgr. sé lýst yfir þjóðareign á
eignarréttindum sem eru nú vernduð af stjórnarskrá eða MSE. Hvað með
kvótann? Hvað með auðlindir hafs og hafsbotns innan netlaga? Breytir það
orðalag stjórnlagaráðs að vísa til "uppsprettna" vatns- og virkjunarréttinda,
jarðhita og námaréttinda einhverju í raun? Teldist yfirlýsing um þjóðareign á
auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar almenn takmörkun eða
eignarnám?
2.2 Almennt um framsetningu 2. mgr. 34. gr.
Í 2. mgr. 34. gr. tillögu stjórnlagaráðs eru, samkvæmt skýringum ráðsins, „talin
upp dæmi um helstu tegundir auðlinda í þjóðareigu". Ákvæði 2. mgr. hlýtur að
þurfa að skýra með hliðsjón af 1. mgr. þannig að með upptalningunni sé ekki
verið að fella undir greinina auðlindir sem nú eru í einkaeigu. Þannig sé vísað til
auðlinda sem nú þegar eru í þjóðareigu og auðlinda sem háðar eru eignarrétti
ríkisins og annarra opinberra aðila. Að mínu mati er orðalag ákvæðis 2. mgr.
óheppilega óljóst. Að minnsta kosti væri rík ástæða til að skýra það betur en
gert er í skýringum stjórnlagaráðs. Þannig þyrfti að tilgreina að þegar auðlindir
hafsbotnsins innan íslenskrar lögsögu séu tilgreindar sem dæmi um þjóðareign
afmarkist sú eign við svæði utan netlaga jarða í einkaeigu. (Hér verður að
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athuga að samkvæmt skilgreiningu 1. mgr. myndu auðlindir hafsbotnsins innan
netlaga jarða í eigu ríkis og sveitarfélaga falla undir hugtakið þjóðareign.)
Um 2. mgr. 34. gr. segir í skýringum stjórnlagaráðs að upptalningu ákvæðisins
sé ekki ætlað að vera tæmandi. Til dæmis sé ekki tekin afstaða til þess hversu
fara skuli með villta lax- og silungsstofna sem ganga úr sjó í ár á einkajörðum.
Það er því ljóst að ætlast er til þess að löggjafinn ákveði í einhverjum tilvikum
hvort tilteknar auðlindir skuli vera í þjóðareign. Í þessu sambandi má t.d. minna
á erfðaauðlindir og skuldbindingar Íslands samkvæmt samningnum um
líffræðilega fjölbreytni varðandi nýtingu og ráðstöfun þeirra.
2.3 Um úthlutun aflaheimilda
Um þau réttindi sem úthlutun aflaheimilda felur í sér hefur margt verið rætt og
ritað, ekki síst um það að hvaða marki þessi réttindi njóta stjórnarskrárverndar.
Um það virðast þó flestir sammála að réttindin njóti að einhverju marki verndar
72. gr. stjskr. um friðhelgi eignarréttar, þ.e. sem óbein eignarréttindi, enda þótt
menn greini á um nánari skilgreiningu eðlis þeirra og þar með hversu víðtæk
stjórnarskrárverndin sé. Ekki er þörf á að fjalla sérstaklega um þennan ágreining
hér.
Í þeim tillögum að auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem gerð hefur verið grein
fyrir hér að framan hefur verið gengið út frá því að nytjastofnar á Íslandsmiðum
yrðu skilgreindir sem auðlind í þjóðareign. Hins vegar hefur jafnframt verið lögð
áhersla á að tillögunum sé ekki ætlað að hrófla við óbeinum eignarréttindum
sem þegar hafi stofnast.10
Hér skal ítrekað að þar sem farin er sú leið í frumvarpi stjórnlagaráðs að
tilgreina tilteknar auðlindir sem þjóðareign er nauðsynlegt að tekin sé skýr
afstaða til þeirra réttinda sem þegar hafa stofnast gagnvart þeim.
2.4 Uppsprettur réttinda
Það orðalag 2. mgr. 34. gr. að tilgreina uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda,
jarðhita- og námaréttinda til þjóðareign er ekki nægilega skýrt að mínu mati.
Spyrja mætti hvort með þessari tilgreiningu sé átt við að vatn, jarðhiti og námur
séu lýstar auðlindir í þjóðareign að því marki sem réttindi til þeirra eru ekki „í
einkaeigu". Ákvæði 2. málsl. 1. mgr. um að enginn geti fengið auðlindirnar, eða
réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota útilokar í reynd þá túlkun.
Með hliðsjón af fyrirvara 1. mgr. um auðlindir í einkaeigu er þá eðlilegt að túlka
orðalagið svo að átt sé við vatn, jarðhita og námur í þjóðlendum og á jörðum í
10 Sbr. t.d. frumvarpið frá 2009.
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eigu opinberra aðila. Þetta þyrfti þó að skýra betur. Orðið uppsprettur er að
mínu mati ekki heppilegt enda ekki útilokað t.d. að uppspretta vatnsréttinda
eins aðila sé einnig uppspretta sams konar réttinda annars.
2.5 Auðlindir undir yfirborði jarðar
Allmargar tilraunir hafa verið gerðar til að afmarka réttindi landeigenda undir
yfirborði jarðar ekki síst til nýtingar jarðhita.11 Sú aðferð við afmörkun
eignarráða landeigenda undir yfirborði jarðar sem náð hefur tryggustum sessi í
íslenskum rétti byggir á því sjónarmiði að þau nái til umráða og hagnýtingar en
þó aðeins svo langt sem eðlilegt geti talist að viðurkenna af tilliti til hagsmuna
landeigandans. Þessa reglu mætti nefna hagsmunareglu og hún hefur almennt
verið viðurkennd í íslenskum rétti.12 Í jarðgangadómunum sem áður eru nefndir
er reglan orðuð með þeim hætti 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 hagsmunareglunni eru í
raun dregin mörk milli réttinda landeiganda og almennings því þar sem
réttindum landeiganda sleppir hlýtur að taka við einhvers konar almenningur.
Mörkin er ekki dregin við tiltekið dýpi heldur eru þau breytileg og miðast við
aðstæður og eðlilegan nýtingarrétt landeiganda. Ljóst er að inntak reglunnar
kann að breytast vegna breyttra viðhorfa til þess hvað felist í „venjulegri
hagnýtingu". En miðað við það hvernig reglan hefur verið orðuð virðist almennt
hafa verið miðað við hagsmuni landeiganda af venjulegri hagnýtingu en ekki
hvað honum væri t.d. tæknilega mögulegt á hverjum tíma.
Með setningu auðlindalaga voru réttindi landeigenda til auðlinda í jörðu
skilgreind með afgerandi hætti sem eignaréttur, sbr. 3. gr., og ekki tilgreind
nein þau mörk sem réttindunum kynnu að vera sett. Þó er ljóst af
athugasemdum við frumvarp það er varð að auðlindalögum að ekki var gert ráð
fyrir að frumvarpið fæli í sér breytingu á þágildandi réttarástandi.13 Í
athugasemdunum er ekki fjallað um það beint hvort eignarrétturinn sem 3. gr.
laganna kveður á um lúti einhverjum takmörkunum. Það er þess vegna ekki
skýrt hvort byggt sé á hagsmunareglunni. Hins vegar er bent á „að með örum
tækniframförum verði sífellt auðveldara að nýta auðlindir á meira dýpi.
Landeigandi geti því í dag nýtt sér auðlindir sem honum hafi áður verið ókleift

11 Sjá hér einkum frumvarp Bjarna Benediktssonar frá árinu 1945, Alþt. 1945, A-deild, þskj. 200, og frumvarp um
jarðhita frá 1956, Alþt. 1956, A-deild, þskj. 387, en það byggði m.a. á ritgerð Ólafs Jóhannessonar prófessors
„Um eignar- og umráðarétt jarðhita". Ritgerðin birtist sama ár í Tímariti lögfræðinga, bls. 134-157.
12 Sjá hér t.d. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I. Reykjavík 1982-1983, bls. 38, og Þorgeir Örlygsson: Um
eignarhald á landi og náttúruauðlindum. Afmælisrit. Gaukur Jörundsson sextugur, 24. september 1994.
Reykjavík 1994, bls 559.
13 122. lþ. 1997-98, þskj. 574, 359. mál.
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að nýta vegna ónógrar tækniþekkingar eða mikils kostnaðar". Af þessu virðist
fremur gengið út frá að eignarráðin nái til allrar þeirrar nýtingar sem er
tæknilega möguleg eða fýsileg en ekki aðeins til þeirrar sem heyrir til
venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. Það er því ýmislegt sem
bendir til þess að með setningu auðlindalaganna hafi eignarráð landeigenda yfir
auðlindum í jörðu verið rýmkuð frá því sem áður var talið gilda. Í jarðgangadómunum frá 2008 er réttindaákvæði auðlindalaganna þó ekki túlkað með jafn
afdráttarlausum hætti og orðalag þeirra gæti gefið tilefni til. Segja má að í
kjölfar dómanna ríki nokkur réttaróvissa á þessu sviði sem brýnt er að eyða.14
Í seinni málsl. 2. mgr. 34. gr. frumvarps stjórnlagaráðs segir að með lögum megi
kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar. Í
skýringum við ákvæðið segir að átt sé við t.d. hugsanlega olíufundi eða málma
djúpt undir [yfirborði jarðar] hvort heldur í almenningum eða einkajörðum.15 Sé
tekið mið af skilgreiningu 2. mgr. 1. gr. auðlindalaga er hér um að ræða
auðlindir sem falla undir þau lög. Lögð skal áhersla á að ummælin í
skýringunum fela í sér nokkra þrengingu ákvæðisins miðað við orðalag þess.
Vegna þess hversu réttindi landeigenda eru rúmt skilgreind í auðlindalögum er
ekki hægt að útiloka að lagaákvæði sem kvæði á um þjóðareign á auðlindum
undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar gæti skapað landeigendum bótarétt í
einhverjum tilvikum.
2.6 Ákvæði 4. mgr. 34. gr. um réttaráhrif nýtingarleyfis.
Í 4. mgr. 34. gr. er m.a. kveðið á um heimild stjórnvalda til að veita leyfi til
afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra almannagæða gegn
fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Segir jafnframt að slík leyfi skuli
veita á jafnræðisgrundvelli og þau leiði aldrei til eignarréttar eða
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum. Orðalagið í síðasta málsliðnum er
fengið úr 1. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 og segir í skýringum að
ákvæði málsliðarins sé ætlað að tryggja stjórnskipulega stöðu þeirrar greinar
með því að girða fyrir hættuna á að hún verði numin brott úr lögum.16
Eins og fram er komið getur réttur til nýtingar auðlindar falið í sér óbein
eignarréttindi sem njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar þó þau feli einungis í
sér hlutdeild í víðtækari rétti „eiganda" auðlindarinnar. Markmiðið með
orðalagi 1. gr. fiskveiðistjórnunarlaganna var væntanlega að koma í veg fyrir að
réttarvernd einkaeignarréttar samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar útrýmdi

14 Valgerður Sólnes: Um eignarhald á jarðhita. Tímarit lögfræðinga 2009 (4), bls. 445-447.
15 Frumvarp stjórnlagaráðs, bls. 85.
16 Frumvarp stjórnlagaráðs, bls. 87.
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rétti þjóðarinnar samkvæmt 1. málslið greinarinnar enda naut sá réttur ekki (og
nýtur ekki enn) stjórnarskrárverndar. Hér var því um að ræða tryggingu
gagnvart því að til yrðu réttindi sem nytu verndar æðri réttarheimildar. Í
stjórnarskrárákvæði um vernd þjóðareignar er ekki uppi sama aðstaða enda
hvoru tveggju réttindin þá vernduð af ákvæðum sömu (og æðstu)
réttarheimildar. Því væri ef til vill nóg að segja hér að slík leyfi leiði aldrei til
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.
3
Yfirfara greinargerð stjórnlagaráðs með 34. gr.
með tilliti til
eignarréttarverndar. Benda á hvort og þá hvar er farið rangt eða ónákvæmt
með efnisréttinn og gera tillögur til úrbóta.
Af umfjölluninni hér að framan má ljóst vera að verulega þarf að bæta skýringar
með 34. gr. frumvarps stjórnlagaráðs. Ég hef ekki rekist beinlínis á villur í
greinargerðinni. Það má þó setja spurningarmerki við vissa þætti, t.d. umfjöllun
um álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 2007 sem öll er í formi
tilvitnunar í grein í Morgunblaðinu. Eins má athuga hvort tilvísun í drög að nýrri
stjórnarskrá Færeyja eigi við, enda einungis um drög að ræða.
4
Athugsemdir, ef einhverjar eru, um önnur atriði sem þú telur alls ekki geta
gengið upp í 32. -35. gr. Hér erum við ekki að fiska eftir því hvernig þú vildir
hafa þetta ef þú réðir, heldur bara að óska eftir rökstuddum ábendingum um
alvarlega ágalla (ef einhverjir eru).
33. gr.
2. mgr.
Hér er kveðið afdráttarlaust um skyldu löggjafans til að tryggja í lögum rétt
manna til heilnæms umhverfis, fersks vatns, ómengaðs andrúmslofts og
óspilltrar náttúru. Þessi atriði er mjög erfitt að skilgreina og spyrja má hvenær
andrúmsloft telst ómengað og náttúra óspillt.
Upptalning 2. málsl. er sett fram eins og hún sé tæmandi talin. Það er
óheppilegt því það þýðir að sú vernd sem þarna er fjallað um nær eingöngu til
þeirra náttúruþátta sem taldir eru upp. Sérstaka athygli vekur þar að gróður er
talinn upp sem verndarandlag en ekki dýr. Reyndar er sérstakt á ákvæði um
dýravernd í 36. gr. en það tekur einungis til verndar gegn illri meðferð og
verndar dýrategunda í útrýmingarhættu. Eðlilegra væri að nota hér hugtakið
lífríki sem nær til hvors tveggja. Hér má líka minna á landslag og jarðmyndanir.
10

Ekki er skýrt í skýringum
náttúruminjar.

með frumvarpinu

hvað felist

í hugtakinu

Í síðasta málslið 2. mgr. segir að fyrri spjöll skuli bætt eftir föngum. Ekki er ljóst
á hvern skyldan er lögð og er það ekki skýrt í skýringum með ákvæðinu.
35. gr.
1. mgr.
Í fyrsta málslið 1. mgr. er lögð bein og mjög opin skylda á stjórnvöld að veita
upplýsingar. Í skýringum við ákvæðið segir að um frumkvæðisskyldu stjórnvalda
sé að ræða en ekkert er fjallað nánar um það hvernig þessi skylda verður
afmörkuð.
Orðalagið áhrif framkvæmda í 1. mgr. er dálítið þröngt og ekki ljóst hvort
ákvæðið tekur einnig upplýsinga um áhrif starfsemi á umhverfi og náttúru. Ekki
er heldur að mínu mati nægjanlega skýrt hvort ákvæðið taki til réttar til
upplýsinga um áhrif fyrirhugaðra framkvæmda eða starfsemi á náttúru og
umhverfi.
3. mgr.
Ákvæðið tekur til töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi. Spyrja má
hvaða ákvarðanir falli þarna undir. Eru það einungis ákvarðanir sem beinlínis
varða ráðstöfun náttúrugæða og náttúruvernd eða falla þarna einnig undir
ákvarðanir sem kunna að hafa áhrif á náttúru og umhverfi? Það væri ástæða til
að íhuga orðalagið að þessu leyti.

Aagot Vigdís Óskarsdóttir
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Minnisblað
Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor
20. septem ber 2012
Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., u m aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr.
tillagna Stjórnlagaráðs að frum varpi til stjórnarskipunarlaga. M eðfylgjandi er
m innisblað und irritað rar þar sem farið er yfir fyrrgreindar 32. gr. í tillögu ráðsins miðað
við eftirfarandi forsendur og lagðar til:
1. N auðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við viðm ið sem kom a fram í
bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin tillit til:
a. m annréttindasáttm ála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir,
b. innra sam ræ m is og m ögulegra m ótsagna,
c. réttarvernd m iðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum ,
d. m álsóknarm öguleika gegn ríkinu.
2. N auðsynlegar viðbæ tur eða lagfæ ringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé
beinlínis vísað til viðm iða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan
þ átt hafa söm u viðm ið eigi að síður verið lögð til grundvallar.
3. Ö nnur atriði sem u n d irritu ð bendir sérstaklega á.
Tillögur að breytingum , þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum .
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Almennar athugasemdir við kaflaheiti og staðsetningu ákvæðanna.
Ákvæði 32.-36. gr. eru hluti af II. kafla tillögunnar sem ber heitið M annréttindi og náttúra.
Fyrrgreind ákvæði eigi nokkra sam nefnara, þ.m.t. ríka áherslu á alm annahagsm uni, en
þau endurspegla einungis að h lu ta til réttindi sem örugglega falla til viðurkenndra
m annréttinda. Til dæ m is er erfitt að sjá hvernig alm enn dýravernd, sbr. 36. gr.
tillögunnar, geti fallið u n d ir m annréttindi. Vegna þessa er lagt til að ákvæði 32.-36. gr.
verði í sjálfstæðum kafla III. sem beri heitið Umhverfi og náttúruauðlindir. Ekki er tekin
afstaða til þess h v o rt ákvæði 6.-31. gr. teljist öll til viðurkenndra m annréttinda en heiti
þess kafla gæti verið M annréttindi.

Á kvæ ði 32. gr.
H eildarm at á greininni m iðað við fyrrgreind viðmið.
Ákvæði 32. gr. tillögunnar er ným æ li en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna
sam bæ rilegt ákvæði. Efni þess hefur ekki nein augljós tengsl við m annréttindasáttm ála
sem Ísland er aðili að og virðist ekki vera í m ótsögn við önnur ákvæði tillögunnar.
Ólíklegt er að gildistaka 32. gr. ein og sér hefði í för með sér að íslenska ríkinu yrði stefnt,
t.d. vegna m ögulegra takm arkana á eignarrétti eða athafnafrelsi, þ ar sem raunverulegt
gildissvið ákvæðisins veltur á útfæ rslu þess í alm ennri löggjöf sem m yndi væ ntanlega
fela í sér alm ennar takm arkanir og auk þess leggja ákveðnar skyldur á tiltekin stjórnvöld
og opinberar stofnanir. H vað varðar m ögulega refsiábyrgð, t.d. ef dýrm æ tar
þjóðareignir v æ ru eyðilagðar, þá yrði að byggja hana á tilteknu alm ennu lagaákvæði.
Engar áreiðanlegar upplýsingar eru fyrirliggjandi í athugasem dunum u m gjafagerninga
eða aðra sam ninga sem hafa verið gerðir við íslenska ríkið (eða handhafa ríkisvalds)
vegna fasteigna eða lausafjár sem teljast til eða kynnu að teljast til m enningararfsins.
Slíka ú ttek t væ ri sennilega rétt að gera, a.m.k. yrðu upplýsingar að liggja fyrir við
útfæ rslu ákvæðisins í alm ennum lögum. M eðal annars vegna þessa er tekið fram í
athugasem dunum við 32. gr. er ekki ætlað að hafa áhrif á fyrirliggjandi sam ninga sem
liggja til grundvallar fram sali tiltekinna dýrm æ tra þjóðareigna til íslensku þjóðarinnar.
Texti ákvæðis sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
32. gr .
Menningarverðmæti. [Varðveisla/vernd menningararfsins.]
D ýrm æ tar þjóðareignir sem heyra til íslenskum m enningararfi, svo sem
þjóðm injar og fornhandrit, m á hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegrar eignar eða
afnota, selja eða veðsetja. [Fjalla skal um dýrm æ tar þjóðareignir í almennum lögum.]
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[Lagt er til að heiti greinarinnar verði breytt í: Varðveisla menningararfsins eð a Vernd
m enningararfsins sem lýsir betur inntaki ákvæðisins. Með breytingunni fæ kkar einnig
hugtökum þar sem hugtakið m enningarverðm æti færi út og áherslan yrði á varðveislu
m enningararfsins. Einnig er lagt til að bætti verði við ákvæðið nýjum málsl. þ e ss efnis að
fjalla skuli um dýrm æ tar þjóðareignir í almennum lögum. Þetta er til þ ess að undirstrika
að 32. gr. frum varpsins mælir fyrir um ákveðna meginreglu en fyrir utan skýr dæm i í
athugasem dum við ákvæðið verður að marka nákvæ m t innihald þ e ss með almennum
lögum.]
A thugasem dir við ákvæði 32. gr. með breytingunum .
Lagt er til að nýju ákvæði u m varðveislu íslensks m enningararfs verði bæ tt í
stjórnarskrána. Því er ætlað að gilda u m dýrm æ tar þjóðareignir sem tilheyra íslenskum
m enningararfi, þ.m.t. m enningarm injar, og eru lagðar ákveðnar höm lur á meðferð
þeirra í þágu kom andi kynslóða. U m m enningararfinn gildir hin alm enna regla að
núlifandi kynslóð hefur fengið h ann að láni og þarf að vern d a hann og varðveita og
skila óskem m dum til kom andi kynslóða. Ákvæðið sem hér er lagt til er ætlað að tryggja
þ á v ern d og varðveislu. Því til staðfestingar eru tekin dæ m i af þjóðm injum og
fornhandritum , en önnur dæ m i m æ tti einnig tilgreina. Stjórnarskrár N orðurlanda hafa
ekki að geym a sam bæ rilegt ákvæði en ým is önnur lönd hafa séð ástæ ðu til þess að veita
m enningararfi sérstaka stjórnarskrárvend, þ. á m. G rikkland og Portúgal.
(Í stjórnarskrá G rikklands eru n áttú ru v ern d og v ern d m enningarm inja lagðar að
jöfnu, en í u p phafi 1. mgr. 24. gr. grísku stjórnarskrárinnar segir að vernd náttúrulegs og
m enningarlegs um hverfis sé hlu tverk ríkisins (á ensku: The protection o f the natural and
cultural environment constitutes a duty o f the State). Jafnfram t er alm enningi tryggð
ákveðin m álsóknarréttindi í 52. gr. portúgölsku stjórnarskrárinnar og réttur til þess að
krefjast skaðabóta, sérstaklega ef í húfi eru hagsm unir sem varða lýðheilsu, neytendur,
lífsgæði, um hverfi og m enningararf, sbr. nánar 3. mgr. 52. gr. stjórnarskrárinnar (orðrétt
segir í 3. mgr. 52. gr. á ensku: Everyone shall be granted the right o f actio popularis, to include
the right to apply for the appropriate compensation for an aggrieved party or parties, in such
cases and under such terms as they law may determine, either personally or via associations that
purport to defend the interests in question. The said right shall particularly be exercised in order
to: a) Promote the prevention, cessation or judicial prosecution o f offences against public health,
consumer rights, the quality o f life or the preservation o f the environment and the cultural
heritage; b) Safeguard the property o f the state, the autonomous regions and local authorities) .)
Eins og fyrr sagði er ákvæ ðinu ætlað að gilda u m dýrm æ tar þjóðareignir sem eru
hluti af íslenskum m enningararfi, þ.m.t. eru m enningarm injar. Með m enningarm injum
er átt við um m erki u m sögu þjóðarinnar, svo sem fornm injar, m enningar- og
búsetulandslag, kirkjugripi og m inningarm örk, hús og önnur m annvirki, skip og báta,
sam göngutæ ki, listm uni og nytjahluti, svo og m yndir og aðrar heim ildir um
m enningarsögu
þjóðarinnar
og
staði
sem
tengjast
m enningarsögunni.
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M enningararfurinn hefur þ.a.l. víðtæ kari skírskotun en hugtakið m enningarm injar og
n æ r einnig yfir sögu landsins og þjóðtungu.
Ákvæðið skilgreinir dýrm æ ta hluta m enningararfsins sem þjóðareign. Að baki
býr sam a h u g su n og endurspeglast í löggjöf u m Þingvallaþjóðgarð. Sjá nánar eldri lög
u m Þingvallaþjóðgarð, sbr. ákvæði laga nr. 59/1928 u m friðun Þingvalla, sérstaklega 4.
gr. þeirra, þar sem segir að hið friðlýsta land skuli vera u n d ir v ernd Alþingis, æ vinleg
eign íslensku þjóðarinnar og aldrei m egi selja það eða veðsetja, og í yngri lögum um
þjóðgarðinn, nr. 47/2004 u m þjóðgarðinn á Þingvöllum , en í 1. mgr. 1. gr. þeirra segir að
Þingvellir við Öxará og grenndin þar skuli vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga
sem þjóðgarður. Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð þjóðgarðinum á
Þingvöllum með óbornum kynslóðum , þ.a.l. er hverri kynslóð sett ákveðin takm örk. Í
þessu sam bandi ber að nefna að Þingvallaþjóðgarður ný tu r sérstakrar stöðu í alþjóðlegu
tilliti
vegna
m enningararfleifðar
og
var
sam þykktur
á
heim sm injaskrá
M enningarm álastofnunar Sam einuðu þjóðanna (UNESCO) 2004 í sam ræ m i við 2. og 11.
gr. sam nings u m v ern d u n m enningar- og náttúruarfleifðar heim sins (á ensku:
Convention for the Protection o f the World Cultural and Natural Heritage ) sem Ísland er aðili
að (auglýsing nr. 42/1995 í C-deild Stjórnartíðinda). Þar að auki leggur 4. gr.
sam ningsins þá alm ennu skuldbindingu á herðar sam ningsaðila að varðveita m.a.
m enningararfinn í þágu kom andi kynslóða. Einnig er rétt að hafa í huga
Evrópusam ning u m v ern d fornleifaarfsins (á ensku: European Convention on the
Protection o f the Archaeological Heritage) sem Ísland er einnig aðili að (auglýsing nr.
15/1989 í C-deild Stjórnartíðinda). Sam kvæ m t 2. gr. þessa sam nings ber sam ningsaðilum
skylda til að v ern d a fornleifaarf sinn. Stjórnarskrárákvæði sem ætlað er að varðveita
dýrm æ tar þjóðareignir sem tilheyra íslenskum m enningararfi, þ.m.t. fornleifaarfi,
sam rým ist vel þeirri g ru n n h u g su n sem kem ur fram í tilvitnuðum tveim ur sam ningum
sem Ísland hefur gerst aðili að.
Skilgreiningu m enningararfsins sem þjóðareignar er ekki ætlað eignarréttarlegt
inntak. H ugsunin er sú að skerpa á þeim skilningi að núlifandi kynslóð er skuldbundin
til að skila m enningararfinum óspilltum til kom andi kynslóða. Þjóðareign sam kvæ m t
ákvæ ðinu felur ekki í sér eignarréttarlegt tilkall Íslendinga til íslenskra m una í erlendum
söfnum eða annars staðar erlendis og ekki h eldur til þeirra íslensku fornhandrita sem
enn eru geym d erlendis. Á kvæði 32. gr. er þó ekki ætlað að hafa áhrif á fyrirliggjandi
sam ninga sem liggja til grundvallar fram sali tiltekinna dýrm æ tra þjóðareigna til
íslensku þjóðarinnar.
H vað varðar fornhandrit skírskotar ákvæðið m.a. til Skarðsbókar sem íslensku
viðskiptabankarnir keyptu í London 1965 og gáfu þjóðinni. Á kvæ ðinu er æ tlað að girða
fyrir að Skarðsbók sé eyðilögð eða h ú n afhent til varanlegrar eignar eða afnota, seld eða
veðsett. H liðstæ tt dæ m i er gjöf Einars Jónssonar m yndhöggvara en h ann arfleiddi
íslensku þjóðina, en ekki ríkið eða Listasafn Íslands, að eigum sínum og safni. Eitt dæ m i
enn er styttan af Leifi Eiríkssyni á Skólavörðuholti í Reykjavík, en h ú n er gjöf
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Bandaríkjanna til íslensku þjóðarinnar sam kvæ m t áletrun aftan á stöplinum . Einnig m á
nefna eignarhald íslensku þjóðarinnar á h andritunum , sem Danir skiluðu Íslendingum
1971-1996 og eru geym d í Stofnun Á rna M agnússonar á Islandi. Rétt er að hafa í huga
að afhendingu h an d ritan n a fylgdi sam ningur milli ríkisstjórna D anm erkur og Íslands
þar sem ekki er kveðið á u m eignarrétt yfir h an d ritu n u m og er það í góðu sam ræ m i við
þan n skilning að m enningararf þjóðarinnar líkt og n áttú ru landsins hefur núlifandi
kynslóð fengið að láni og þarf að skila honum óspilltum til kom andi kynslóða.
Bann við afhendingu til varanlegra afnota felur ekki í sér að með því sé t.d. komið
í veg fyrir leikverk sem byggir á Íslendingasögu eða tónverk sem byggir á þjóðlagi. Í
slíkum tilvikum er ekki u m að ræ ða afnot heldur einungis n o t af því tagi sem ekki hafa
útilokandi áhrif á aðra.
N auðsynlegt er að kveða nánar á u m m eðferð dýrm æ tra þjóðareigna sem tilheyra
íslenskum m enningararfi og nauðsynlegar skilgreiningar í alm ennum lögum. Um fang
þeirra takm arkana sem lagðar eru á meðferð dýrm æ tra þjóðareigna veltur á því hvaða
þjóðareignir eru skilgreindar sem dýrm æ tar en ekki er ástæ ða til þess að taka fyrir sölu
m inni h áttar safngripa við ákveðnar aðstæður. Sam kvæm t þessu væ ri t.d. óheim ilt að
setja lög sem heim iluðu ríkinu að selja eða gefa Þjóðminjasafn Íslands eða Listasafn
Íslands eða einstaka safnm uni þeirra. Eðlilegt er að við undirb ú n in g nýrrar löggjafar
verði höfð hliðsjón af siðareglum sem gefnar hafa verið ú t af Alþjóðaráði safna (á ensku,
International Council o f M useum s (ICOM) og IC O M code o f ethics for museums).
Texti greinargerðar sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs með innfeldum breytingum :
Um 32. gr.
Lagt er til að nýju ákvæði u m [varðveislu íslensks menningararfs] íslenskan
m enningararf verði bæ tt í stjórnarskrána. [Lagt er til að yfirstrikaði textinn sem kemur
hér á eftir verði felldur út en d a óþarfi að réttlæ ta ákvæðið sérstaklega m.t.t. orðalags 31.
gr. (á sennilega að vera tilvísun til 34. gr.) en d a hefur tilvísunin engan sjálfstæ ðan
lagalegan tilgang]. til sam ræ m is við ný ákvæði u m n áttú ru Íslands og auðlindir í
þjóðareign. H ér er um skýrar hliðstæ ður að ræða: Ef n áttú ra landsins verðskuldar
verndarákvæ ði í stjórnarskrá h lýtur m enningararfleifð þjóðarinnar með líku lagi að
verðskulda sam bæ rilegt ákvæði. N áttúrum injar, m enningarm injar og aðrar þjóðminjar
eru hliðstæ ðir hlu tar þjóðararfsins, sem núlifandi kynslóð tók við af fyrri kynslóðum og
þarf að skila óspilltum til kom andi kynslóða. O rðalag ákvæðisins er svipað orðalagi 31.
gr. u m n áttú ru au ð lin d ir til að u n dirstrika að u m hliðstæ ðar þjóðareignir er að ræða.
N áttú ra Íslands og m enning þjóðarinnar, þar með talin tungan og sagan, eru systur.
[Lagður er til nýr texti: Því er æ tlað að gilda um dýrm æ tar þjóðareignir sem tilheyra
íslenskum menningararfi, þ.m.t. menningarminjar, og eru lagðar ákveðnar hömlur á
meðferð þeirra í þágu komandi kynslóða]. [Nýr texti var aftar og hefur verið
endurskrifaður lítilsháttar: Um menningararfinn gildir hin alm enna regla að núlifandi
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kynslóð hefur fengið hann að láni og þarf að vernda hann og varðveita og skila
óskemm dum til komandi kynslóða. Ákvæðið sem hér er lagt til er æ tlað að tryggja þá
vernd og varðveislu. Því til staðfestingar eru tekin dæm i af þjóðminjum og fornhandritum,
en önnur dæm i mætti einnig tilgreina.] [Þessi texti var aftar og hefur verið styttur: Nýr
texti: Stjórnarskrár Norðurlanda hafa ekki að geym a sam bæ rilegt ákvæði en ýmis önnur
lönd hafa séð á stæ ð u til þ e ss að veita menningararfi sérstak a stjórnarskrárvend, þ. á m.
Grikkland og Portúgal.] Stjórnarskrár N orðurlanda geym a ekki ákvæði u m varðveislu
m enningararfs, en stjórnarskrár Finnlands, N oregs og Svíþjóðar geym a ákvæði um
n áttúruvernd. Ýmis önnur lönd hafa þó slík ákvæði í stjórnarskrám sínum . [Til
athugunar: ekki er nauðsynlegt að hafa nákvæ m ar upplýsingar um stjórnarskrár
Grikklands eð a Portúgal og textinn hér á eftir gæti allur farið út.] Í stjórnarskrá
G rikklands eru n áttú ru v e rn d og v ernd m enningarm inja lagðar að jöfnu, en [Nýr texti: í
upphafi 1. mgr. ] 24. gr. [Nýr texti: grísku stjórnarskrárinnar segir að vernd náttúrulegs og
m enningarlegs umhverfis sé hlutverk ríkisins (á ensku: The protection o f the natural and
cultural environm ent constitutes a duty o f the State).] „Tho protection of the natural and
cultural onvironm ont constitutes a d u ty of the State." [Nýr texti: Jafnframt er almenningi
tryggð ákveðin málsóknarréttindi í 52. gr. portúgölsku stjórnarskrárinnar og réttur til þ ess
að krefjast skaðabóta, sérstaklega ef í húfi eru hagsm unir sem varða lýðheilsu,
neytendur, lífsgæði, umhverfi og menningararf, sbr. nánar 3. mgr. 52. gr.
stjórnarskrárinnar (orðrétt segir í 3. mgr. 52. gr. á ensku: Everyone shall be granted the
right o f actio popularis, to include the right to apply for the appropriate com pensation for
an aggrieved party or parties, in such c a se s and under such term s a s they law m ay
determine, either personally or via associations that purport to d efen d the interests in
question. The said right shall particularly be exercised in order to: a) Promote the
prevention, cessation or judicial prosecution o f offences against public health, consum er
rights, the quality o f life or the preservation o f the environm ent and the cultural heritage;
b) Safeguard the property o f the state, the autonom ous regions and local authorities.)] Í
52. gr. stjórnarskrár Portúgals er tryggður réttur alm ennings til að leita réttar síns vegna
spjalla á lýðheilsu, um hverfi, lífsgæðum og m enningararfi og krefjast skaðabóta. 3. mgr.
portúgalska ákvæðisins hljóðar svo (í enskri þýðingu):—Everyone, either personally or
through associations that purport to defend the interests at stake, enjoys the right to actio
popularis in the cases and under the conditions provided by law, notably the right to promote the
prevention, the suppression, and the prosecution o f offences against public health, the
environment, the quality o f life, and the cultural heritage, as well as to claim the corresponding
damages------------ for-------------the-------------aggrieved------------ party-------------or------------ parties.
—Þetta portúgalska ákvæði rím ar vel við 30. gr. frum varpsins að öðru leyti en því að í
30. gr. er aðeins kveðið á u m um hverfi en hvorki lýðheilsu, lífsgæði né m enningararf.
[Nýr texti: Eins og fyrr sagði er ákvæðinu æ tlað að gilda um dýrm æ tar
þjóðareignir sem eru hluti af íslenskum menningararfi, þ.m.t. eru menningarminjar.] Með
m enningarm injum er átt við um m erki u m sögu þjóðarinnar, svo sem fornm injar,
m enningar- og búsetulandslag, kirkjugripi og m inningarm örk, hús og önnur m annvirki,
skip og báta, sam göngutæ ki, listm uni og nytjahluti, svo og m yndir og aðrar heim ildir
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u m m enningarsögu þjóðarinnar og staði sem tengjast m enningarsögunni.
M enningararfurinn hefur [Nýr texti: þ.a.l.] víðtæ kari skírskotun en [Nýr texti: hugtakið]
m enningarm injar og næ r [einnig] yfir sögu landsins og þjóðtungu.
Á kvæðið sem hér er lagt til skilgreinir dýrm æ ta hluta m enningararfsins sem
þjóðareign. [Nýr texti: Að baki býr sam a hugsun og endurspeglast í löggjöf um
Þingvallaþjóðgarð. Sjá nánar eldri lög nr. 59/1928 um friðun Þingvalla, sérstaklega 4. gr.
þeirra, þar sem segir að hið friðlýsta land skuli vera undir vernd Alþingis, ævinleg eign
íslensku þjóðarinnar og aldrei megi selja það eða veðsetja, og í yngri lögum um
þjóðgarðinn, nr. 47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum, en í 1. mgr. 1. gr. þeirra segir að
Þingvellir við Öxará og grenndin þar skuli vera friðlýstur helgistaður allra Íslendinga sem
þjóðgarður.] í skilningi laga frá 1928 u m þjóðgarðinn á Þingvöllum , en þar segir í 1. gr.:
„Hið friðlýsta land skal vora u n d ir vornd Alþingis og ævinleg eign íslensku þjóðarinnar.
Það m á aldrei selja oða veðsetja." Akvæðið í Þingvallalögunum lýsir skýrt þeim
ásetningi löggjafans að æ vinlega eign þjóðarinnar m egi aldrei selja eða veðsetja. Nýja
m enningararfsákvæ ðið—skilgroinir—„dýrm æ tar—þjóðareignir"—moð—sam a—hæ tti—og
þjóðgarðinn á Þingvöllum og áréttar að slíkar eignir m egi hvorki eyðileggja né afhenda
til varanlegrar eignar eða afnota, selja eða veðsetja. Eftir þessum skilningi deilir
núlifandi kynslóð þjóðgarðinum á Þingvöllum m eð óbornum kynslóðum [þ.a.l. er hverri
kynslóð sett ákveðin takmörk. ]
[Nýr texti: Í þ essu sam bandi ber að nefna að Þingvallaþjóðgarður nýtur sérstakrar
stöðu í alþjóðlegu tilliti vegna menningararfleifðar og var samþykktur á heim sm injaskrá
M enningarm álastofnunar Sam einuðu þjóðanna (UNESCO) 2004 í sam ræ m i við 2. og 11.
gr. sam nings um verndun m enningar- og náttúruarfleifðar heim sins (á ensku:
Convention for the Protection o f the World Cultural and Natural Heritage) sem Ísland er
aðili að (auglýsing nr. 42/1995 í C-deild Stjórnartíðinda). Þar að auki leggur 4. gr.
sam ningsins þá alm ennu skuldbindingu á herðar sam ningsaðila að varðveita m.a.
menningararfinn í þágu komandi kynslóða. Einnig er rétt að hafa í huga Evrópusamning
um vernd fornleifaarfsins (á ensku: European Convention on the Protection o f the
Archaeological Heritage) sem Ísland er einnig aðili að (auglýsing nr. 15/1989 í C-deild
Stjórnartíðinda). Sam kvæ m t 2. gr. þ e ssa sam nings ber samningsaðilum skylda til að
vernda fornleifaarf sinn. Stjórnarskrárákvæði sem æ tlað er að varðveita dýrm æ tar
þjóðareignir sem tilheyra íslenskum menningararfi, þ.m.t. fornleifaarfi, samrýmist vel
þeirri grunnhugsun sem kemur fram í tilvitnuðum tveimur samningum sem Ísland hefur
gerst aðili að.]
[Þessi texti var aftar er að m estu leyti óbreyttur hér en hluti hefur verið fæ rður
framar: Skilgreiningu m enningararfsins sem þjóðareignar er ekki æ tlað eignarréttarlegt
inntak. Hugsunin er sú að skerpa á þeim skilningi að núlifandi kynslóð er skuldbundin til
að skila menningararfinum óspilltum til komandi kynslóða. Þjóðareign sam kvæ m t
ákvæðinu felur ekki í s é r eignarréttarlegt tilkall Íslendinga til íslenskra m una í erlendum
söfnum eð a an n ars stað ar erlendis og ekki heldur til þeirra íslensku fornhandrita sem
enn eru geymd erlendis.] Á kvæðið tekur þannig af tvím æ li u m lagalegt inntak
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þjóðareignarhugtaksins.— [Nýr texti: Ákvæði 32. gr. er þó ekki æ tlað að hafa áhrif á
fyrirliggjandi sam ninga sem liggja til grundvallar framsali tiltekinna dýrm æ tra þjóðareigna
til íslensku þjóðarinnar.] [Textinn hér í næ stu setningu hefur engan sjálfstæ ðan tilgang
þar sem fram er komið að þjóðareign er ekki æ tlað eignarréttarlegt inntak.] Þjóðareign er
frábrugðin ríkiseign að því leyti að ríkiseign, t.d. skrifstofuhúsnæ ði, er eigandanum ,
ríkinu, frjálst að fara með að vild ef lög leyfa skv. 40. gr. í núgildandi stjórnarskrá.
[Textinn hér á eftir er fluttur til og endurskrifaður að hluta.]Í hinu nýja ákvæði felst t.d. að
A lþingi er óheim ilt að setja lög til að heim ila ríkinu að selja eða gefa Þjóðminjasafn
Íslands eða Listasafn Íslands eða einstaka safnm uni þeirra. Eins og n ú h áttar er Alþingi
heim ilt að setja slík lög, en þó með þeim fyrirvara að sam kvæ m t siðareglum Alþjóðaráðs
safna (ICOM) m ega þessi söfn ekki selja gripi ú r safnkosti sínum. Siðareglur eru ekki
bin d an d i að lögum . Skírskotunin í „dýrm æ tar" þjóðaroignir vísar til þess að ekki þykir
ástæ ða til að ákvæðið taki fyrir sölu m inni háttar safngripa vegna endurnýjunar
safnkostarins eða í öðru skyni. U m slíkt dugir að kveða á í lögum.
[Textinn í byrjun nýr: Hvað varðar fornhandrit skírskotar ákvæðið m.a. til
Skarðsbókar] H itt dæm ið—í—ákvæ ðinu varðar—fornhandrit—og skírskotar—m .a —til
Skarðsbókar sem íslensku viðskiptabankarnir keyptu í L ondon 1965 og gáfu þjóðinni.
Á kvæ ðinu er ætlað að girða fyrir að Skarðsbók sé eyðilögð eða h ú n afhent til
varanlegrar eignar eða afnota, seld eða veðsett. H liðstæ tt dæ m i er gjöf Einars Jónssonar
m yndhöggvara en h an n arfleiddi íslensku þjóðina, en ekki ríkið eða Listasafn Íslands, að
eigum sínum og safni. Eitt dæ m i enn er styttan af Leifi Eiríkssyni á Skólavörðuholti í
Reykjavík, en h ú n er gjöf Bandaríkjanna til íslensku þjóðarinnar sam kvæ m t áletrun
aftan á stöplinum . [Nýr texti: Einnig má nefna] eignarhald íslensku þjóðarinnar á
h an d ritu n u m , sem Danir skiluðu Íslendingum 1971-1996 og eru geym d í Stofnun Á rna
M agnússonar á Íslandi. Um tú lk u n þessa urð u nokkrar u m ræ ður í Stjórnlagaráði. Rétt er
að hafa í h u g a að afhendingu handritanna fylgdi sam ningur milli ríkisstjórna
D anm erkur og Íslands þar sem ekki er kveðið á u m eignarrétt yfir h an d ritu n u m og er
það í góðu sam ræ m i við þ an n skilning að m enningararf þjóðarinnar líkt og n áttú ru
landsins hefur núlifandi kynslóð fengið að láni og þarf að skila honum óspilltum til
kom andi kynslóða. Skilgreiningu m enningararfsins sem þjóðareign er ekki ætlað
eignarréttarlegt inntak, h eld u r er henni æ tlað að skerpa á þeim skilningi að núlifandi
kynslóð er sk u ldbundin til að skila m enningararfinum óspilltum til kom andi kynslóða.
Skilgreining m enningararfsins sem þjóðareign felur ekki í sér eignarréttarlegt tilkall
Íslendinga til íslenskra m una í erlendum söfnum eða annars staðar erlendis og ekki
h eld u r til þ eirra íslensku fornhandrita sem enn eru geym d erlendis. Um þau gildir hin
alm enna regla að núlifandi kynslóð hefur fengið þessa gripi að láni og þarf að vernda þá
og varðveita og skila þeim óskem m dum til kom andi kynslóða. Á kvæ ðinu sem hér er
lagt til er ætlað að tryggja þá v ernd og varðveislu. [Yfirstrikaði textinn hefur verið fluttur
fram ar og er óbreyttur þar.]
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[Yfirstrikaði textinn hér á eftir hefur verið fluttur fram ar eð a aftar í athugasem dir
við ákvæðið en þar sem textinn er ekki efnislega réttur eru gerðar breytingar á honum
þar og hann styttur aðeins.] —Stjórnarskrár N orðurlanda geym a ekki ákvæði u m
varðveislu m enningararfs, en stjórnarskrár Finnlands, N oregs og Svíþjóðar geym a
ákvæði u m n áttúruvernd. Ýmis önnur lönd hafa þó slík ákvæði í stjórnarskrám sínum . Í
stjórnarskrá G rikklands eru n áttú ru v ern d og v ern d m enningarm inja lagðar að jöfnu, en
þ ar sogir svo í 24. gr. (í onskri þýðingu): „The protection of tho natural and cultural
environm ent constitutes a d u ty of tho Stato." I 52. gr. stjórnarskrár Portúgals or tryggður
réttur alm ennings til að leita réttar síns vegna spjalla á lýðheilsu, um hverfi, lífsgæðum
og m enningararfi og krefjast skaðabóta. 3. mgr. portúgalska ákvæðisins hljóðar svo (í
enskri----------------------------------------------------------------------------------------------------- þýðingu):
------- Everyone, either personally or through associations that purport to defend the interests at
stake, enjoys the right to actio popularis in the cases and under the conditions provided by law,
notably the right to promote the prevention, the suppression, and the prosecution o f offences
against public health, the environment, the quality o f life, and the cultural heritage, as well as to
claim----- the----- corresponding----- damages---- for----- the-----aggrieved-----party-----or-----parties.
—Þetta portúgalska ákvæði rím ar vel við 30. gr. frum varpsins að öðru leyti en því að í
30. gr. er aðeins kveðið á u m um hverfi en hvorki lýðheilsu, lífsgæði né m enningararf.
S

S

Bann við afhendingu til varanlegra afnota felur ekki í sér að með því sé t.d. kom ið
í veg fyrir leikverk sem byggir á Íslendingasögu eða tónverk sem byggir á þjóðlagi. Í
slíkum tilvikum er ekki u m að ræ ða afnot heldur einungis n o t af því tagi sem ekki hafa
útilokandi áhrif á aðra.
[Texti sem var fluttur til: Skilgreining m enningararfsins sem þjóðareignar felur ekki
í sé r eignarréttarlegt tilkall Íslendinga til íslenskra m una í erlendum söfnum eða annars
stað a r erlendis og ekki heldur til þeirra íslensku fornhandrita sem enn eru geymd
erlendis.] [Nýr texti settur inn m eð hliðsjón af efni greinar Sigurðar Líndal: „Hugtakið
þjóðareign" í Úlfljóti, 1. tölubl., 65. árg. 2012, bls. 101-125.: Skilgreiningu
m enningararfsins sem þjóðareignar er ekki heldur æ tlað að hafa áhrif á efni fyrirliggjandi
sam ninga sem liggja til grundvallar framsali tiltekinna dýrm æ tra þjóðareigna til handhafa
ríkisvalds.]
[Nýr texti: Bann við afhendingu til varanlegra afnota felur ekki í sé r að m eð því sé
t.d. komið í veg fyrir leikverk sem byggir á Íslendingasögu eða tónverk sem byggir á
þjóðlagi. Í slíkum tilvikum er ekki um að ræ ð a afnot heldur einungis not af því tagi sem
ekki hafa útilokandi áhrif á aðra.] [Nýr texti: Nauðsynlegt er að kveða nánar á um
meðferð dýrm æ tra þjóðareigna sem tilheyra íslenskum menningararfi og nauðsynlegar
skilgreiningar í alm ennum lögum. Umfang þeirra takm arkana sem lagðar eru á meðferð
dýrm æ tra þjóðareigna veltur á því hvaða þjóðareignir eru skilgreindar sem dýrm æ tar en
ekki er á s tæ ð a til þ e ss að taka fyrir sölu minni háttar safngripa við ákveðnar aðstæ ður].
[Nýr sem var á öðrum stað: Sam kvæ m t þ essu væri t.d. óheimilt að setja lög sem
heimiluðu ríkinu að selja eð a gefa Þjóðminjasafn Íslands eð a Listasafn Íslands eða
einstaka safnmuni þeirra.] [Nýr texti: Eðlilegt er að við undirbúning nýrrar löggjafar verði
höfð hliðsjón af siðareglum sem gefnar hafa verið út af Alþjóðaráði safna (á ensku,
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International Council o f M useum s (ICOM) og ICOM code o f ethics for m useum s).] Í hinu
nýja ákvæði felst t.d. að A lþingi er óheim ilt að setja lög til að heim ila ríkinu að selja eða
gefa Þjóðminjasafn Íslands eða Listasafn Íslands eða einstaka safnm uni þeirra. Eins og
n ú h áttar er A lþingi heim ilt að setja slík lög, en þó með þeim fyrirvara að sam kvæ m t
siðareglum A lþjóðaráðs safna (ICOM) m ega þessi söfn ekki selja gripi ú r safnkosti
sínum . Siðareglur eru ekki bin d an di að lögum. Skírskotunin í „dýrm æ tar" þjóðaroignir
vísar til þess að ekki þykir ástæ ða til að ákvæðið taki fyrir sölu m inni h áttar safngripa
vegna endurnýjunar safnkostarins eða í öðru skyni. U m slíkt dugir að kveða á í lögum.
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Minnisblað
Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor
20. septem ber 2012
Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., u m aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr.
tillagna Stjórnlagaráðs að frum varpi til stjórnarskipunarlaga. M eðfylgjandi er
m innisblað und irritað rar þar sem farið er yfir ákvæði 33. gr. í tillögu ráðsins m iðað við
eftirfarandi forsendur og lagðar til:
1. N auðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við viðm ið sem kom a fram í
bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin tillit til:
a. m annréttindasáttm ála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir,
b. innra sam ræ m is og m ögulegra m ótsagna,
c. réttarvernd m iðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð m eð tillögum ,
d. m álsóknarm öguleika gegn ríkinu.
2. N auðsynlegar viðbæ tur eða lagfæ ringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé
beinlínis vísað til viðm iða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan
þ átt hafa söm u viðm ið eigi að síður verið lögð til grundvallar.
3. Ö nnur atriði sem u n d irritu ð bendir sérstaklega á.
Tillögur að breytingum , þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum .
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Á kvæ ði 33. gr.
H eildarm at á greininni m iðað við fyrrgreind viðmið.
Á kvæði 33. gr. tillögunnar er ným æ li en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna
sam bæ rilegt ákvæði. Þótt að í texta 33. gr. sé vísað til réttinda alm ennings til heilnæ m s
um hverfis og alm annaréttar, veltur um fang þessara réttinda, sem eru í eðli sínu
hópréttindi, á útfæ rslu þeirra í alm ennri löggjöf. Tilvist 33. gr. hefði væ ntanleg í för með
sér að auðveldara yrði að rökstyðja nýja löggjöf sem hefði í för m eð sér alm ennar
takm arkanir, t.d. á eignarréttindi, í þágu alm annahagsm una og líklegt er að ákvæðið
hefði einnig áhrif á beitingu löggjafar á sviði um hverfis- og n áttú ru v ern d ar í þágu
alm annahagsm una.
Efni
33.
gr.
hefur
einvörðungu
óbein
tengsl
við
m annréttindasam ninga sem Ísland er aðili að. Þótt MSE hafi ekki um hverfis- og
n áttú ru v ern d að m arkm iði hefur orðið ákveðin þ ró u n á túlkun tiltekinna ákvæ ða
sam ningsins hjá MDE. N ú er m.a. viðurkennt að óæskileg eða um talsverð
um hverfisáhrif geti haft í för m eð sér skerðingu réttinda sem MSE er ætlað að tryggja og
það geti leitt til þess að stjórnvöld verði að grípa til aðgerða til þess að kom a í veg fyrir
um talsverða skerðingu m annréttinda af þessum völdum ; að óæskileg eða um talsverð
um hverfisáhrif geti í ákveðnum tilvikum leitt til þess að einstaklingur geti beitt
tilteknum ú rræ ð u m sem byggja á eða eru dregin af tilteknum ákvæ ðum MSE og að
stjórnvöldum beri að virða þau, og loks að m ögulegt sé að skerða eða takm arka löglega
réttindi með vísan til um hverfisverndar, þ.e. um hverfisvernd er lögm æ tt m arkm ið sem
réttlæ tir takm arkanir. Rétt er þó að hafa í h u g a að hugsanleg bótaábyrgð ríkisins, t.d.
vegna aðgerðaleysis stjórnvalda við að tryggja þau réttindi sem MDE er ætlað að veita,
væ ri til staðar þ ótt ákvæði 33. gr. yrði ekki sam þykkt. Ákvæðið virðist ekki vera í
m ótsögn við önnur ákvæði tillögunnar.
Texti ákvæðis sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
33. gr.
Náttúra Íslands og umhverfi.
N áttú ra Íslands er u ndirstaða lífs í landinu. Ö llum ber að virða hana og vernda.
Ö llum skal m eð lögum tryggður réttur á heilnæ m u um hverfi, fersku vatni,
óm enguðu andrúm slofti og óspilltri náttúru. Í því felst að fjölbreytni lífs og lands sé
viðhaldið og náttúrum injar, óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Fyrri
spjöll skulu b æ tt eftir föngum .
N ýtingu n áttú ru g æ ð a skal haga [í sam ræ m i við sjálfbæ ra þróun] þannig að þau
skerðist sem m innst til langfram a og réttur n áttú ru n n ar og kom andi kynslóða sé virtur.
Með lögum skal tryggja rétt alm ennings til að fara u m landið í lögm æ tum
tilgangi m eð virðingu fyrir n á ttú ru og um hverfi.
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[Lagt er til að orðin: í sam ræ m i við sjálfbæ ra þróun, komi fram í 3. mgr. en d a er það í
sam ræ m i við athugasem dirnar sem fylgdu.]
A thugasem dir við ákvæði 33. gr. m eð breytingunum .
Ákvæðið er ným æli. Sérstakt stjórnarskrárákvæ ði sem varðar n áttúruvernd, rétt allra til
heilnæ m s um hverfis, nýtingu n áttúrugæ ða í sam ræ m i við sjálfbæra þró u n og
alm ennarétt er löngu tím abæ rt og hefur átt sér langan aðdraganda. Þar m á nefna
tillögur í áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndar frá 2007, frum varp til stjórnarskipunarlaga
sem lagt var fram á A lþingi 2009 og þó um fram allt síaukna m eðvitund alm ennings u m
n áttú ru v ern d og nauðsyn hennar. Sam bærileg ákvæði hafa á u n danförnum árum ratað í
stjórnarskrár æ fleiri erlendra ríkja, og verða ítarlegri og afdráttarlausari. Skilningur á
m ikilvægi um hverfis fyrir heilbrigði og afkom u m annkyns fer því vaxandi. Þótt
ákvæ ðin séu fjölbreytt að uppbyggingu og efni lúta þ au oftast að réttindum núlifandi og
kom andi kynslóða og hefur gæ tt tilhneigingar til að setja þau meðal
m annréttindaákvæ ða í stjórnarskrám þótt ekki sé það einhlítt. Til dæ m is er
um hverfisákvæ ði norsku stjórnarskrárinnar í kafla sem ber heitið alm enn ákvæði og 20.
gr. finnsku stjórnarskrárinnar, sem einnig varðar um hverfi, er í kafla sem fjallar um
grunnréttindi, þ.m.t. m annréttindi. H ins vegar verður ekki litið fram hjá því að réttindin
sem alm enningi eru fengin sam kvæ m t 2. mgr. endurspegla öðrum þræ ði viðurkennd
m annréttindi eins og kom ið verður að síðar.
Rétt er að víkja að h ag sm ununum sem lagareglum á sviði um hverfis- og
náttú ru au ð lin d aréttar er ætlað að vernda. Á u n danförnum áratugum hafa komið fram
kenningar og sjónarmið, m.a. á sviði heim speki og siðfræði, sem lúta að rétti dýra til
eigin tilveru, eigið verðm æ ti n áttú ru án tillits til notagildis fyrir m anninn auk
hefðbundinna viðhorfa þar sem áherslan er lögð á hagsm uni m annsins, í nútíð og
fram tíð, og þeir settir í fyrirrúm . Kjarni ofangreindra kenninga og sjónarm iða varða
fyrst og frem st röksem dirnar sem lagðar eru til grundvallar um ræ ðu, og eftir atvikum
efni laga. Alþjóðleg stefnum örkun á sviði sjálfbærrar þ róunar leggur t.d.
m egináhersluna á m anninn og setur hagsm uni hans í fyrirrúm eins og efni bæði
yfirlýsingar ráðstefnu Sam einuðu þjóðanna u m um hverfi m annsins frá 1972
(Stokkhólm syfirlýsingin) og yfirlýsing heim sráðstefnu Sam einuðu þjóðanna um
um hverfi og þ ró u n frá 1992 (Ríóyfirlýsingin) bera vitni um . Breyttar og fjölbreyttari
áherslur hafa hins vegar haft í för með sér breytingar og endurspeglast m.a. í efni
alþjóðlegra sam ninga og löggjafar alm ennt séð. N ýlegir alþjóðlegir sam ningar á
fyrrgreindu réttarsviði höfða því yfirleitt til blandaðra hagsm una og er þeim ætlað að
v ern d a n áttú ru og um hverfi vegna eigin gildis; hagsm uni núlifandi og kom andi
kynslóða og einnig aðra m ikilvæga hagsm uni, þ.m.t. efnahagslega. Dæmi u m alþjóðlega
sam ninga sem höfða til blandaðra hagsm una er sam ningur u m v ern d u n villtra plantna
og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention on the Conservation of European Wildlife
and Natural Habitats) frá 1979 sem Ísland er aðili að (auglýsing nr. 17/1993 í C -deild
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Stjórnartíðinda. A nnað dæ m i er að finna í sam ningi u m líffræðilega fjölbreytni (á ensku:
Convention on Biological Diversity) frá 1992 sem Ísland er einnig aðili að (auglýsing nr.
11/1995 í C-deild Stjórnartíðinda). Í aðfaraorðum þess sam nings er m.a. vísað til þess að
líffræðileg fjölbreytni hafi eigið gildi (á ensku: intrinsic value) og einnig annað gildi,
þ.m.t. efnahagslegt og samfélagslegt. Einnig m á finna dæ m i í íslenskum rétti þar sem
undirliggjandi er viðurkenning á eigin gildi n áttú ru og um hverfis, þ.e. án beinna tengsla
við notagildi í þágu m annsins. Er í þessu sam bandi bent á u p p h af 3. mgr. 1. gr. laga nr.
44/1999 u m náttú ru v ern d . Þar segir að lögin eigi að tryggja eftir föngum þró u n
íslenskrar n áttú ru eftir eigin lögm álum en v ern d u n þess sem þar sé sérstæ tt eða
sögulegt. Einnig er bent á tv íþ æ tt m arkm ið laga nr. 7/1998 u m hollustuhæ tti og
m engunarvarnir. Þar segir að m arkm ið laganna sé að búa landsm önnum heilnæ m
lífsskilyrði og vern d a þ au gildi sem felast í heilnæ m u og óm enguðu um hverfi.
Þegar kem ur að réttin d u m og skyldum sam kvæ m t lögum verður hins vegar að
hafa hugfast að lögum sem slíkum verður einvörðungu beint að einstaklingum ,
lögaðilum og opinberum stofnunum og fyrrgreindir aðilar eru þeir einu sem geta borið
ábyrgð á að v ern d a n áttú ru og um hverfi og hagsm uni kom andi kynslóða lögum
sam kvæm t. Það ræ ðst því af efni einstakra lagagreina hv o rt og í hvaða m æli þeim er
æ tlað að veita viðkom andi hagsm unum v ern d í einstökum tilvikum . Þrátt fyrir þetta
verður að telja líklegt að u m ræ tt stjórnarskrárákvæ ði, verði það sam þykkt, m uni hafa
þau áhrif í fram kvæ m d að m eira jafnvægi verði á milli ólíkra hagsm una, sem oft eru í
ákveðinni sam keppni, t.a.m. um hverfis- og náttú ru v ern d arh ag sm u n a annars vegar og
hins vegar eignar- og atvinnuréttinda, þegar u n d irb ú n ar eru ákvarðanir, þ.m.t. laga- og
önnur reglusetning, sem áhrif hafa á n áttú ru og um hverfi og hagsm uni kom andi
kynslóða. Þó ráðast endanleg áhrif ákvæðisins að m iklu leyti af orðalagi og
uppbyggingu einstakra lagagreina, og hvernig efnisatriði 33. gr. og áherslur eru
útfæ rðar þar. Í fyrrgreindu ljósi er þ.a.l. lagt til að n á ttú ra Íslands og um hverfi fái
ákveðinn sess í stjórnarskrá.
Í 1. mgr. felast tvö efnisatriði. Í fyrsta lagi er því lýst yfir í fyrri málsl. 1. mgr. að
n áttú ra Íslands sé und irstað a lífs í landinu. Í yfirlýsingunni felst tvennt; annars vegar að
n áttúran, þ.m.t. n áttúruauðlindir, sem slík hafi eigið gildi og einnig að n áttú ran hafi
efnahagslegt, sam félagslegt og annað gildi fyrir núlifandi og kom andi kynslóðir og sé
und irstað a ákveðinna atvinnuvega. Í öðru lagi er í seinni málsl. 1. mgr. að finna alm enna
aðgæslu- og ábyrgðarreglu og ber öllum að virða n áttú ru Íslands og vernda. H ér er fyrst
og frem st verið að árétta að svo m ögulegt sé að tryggja að undirstaðan verði áfram
trau st þarf að vera víðtæ k sam staða u m v ern d u n hennar og hvílir alm enna ábyrgðin
jafnt á stjórnvöldum , lögaðilum , þ.m.t. einkaréttarlegum , og einstaklingum . Eðli m álsins
sam kvæ m t þarf að kveða á u m n ánara innihald aðgæ slu- og ábyrgðarreglunnar í
alm ennum lögum sem taki mið af fyrrgreindum efnisatriðum . Fyrirm ynd ákvæðisins er
m.a. sótt til nýlegs um hverfissáttm ála Frakka (á ensku: Charter for the Environment) og
endurspeglar einnig hugm yndafræ ðina að baki sjálfbærri þró u n alm ennt séð og
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niðurstöður nýlegrar heim sráðstefnu u m sjálfbæra þ ró u n sem haldin var í Ríó de Janeiró
2012 (Ríó + 20).
Í 2. mgr. felast að m eginstefnu til tvö efnisatriði. Það fyrra lýtur að tilteknum
réttin d u m sem ber að tryggja öllum og forsendunum sem verða að vera til staðar svo
m ögulegt sé að tryggja þ au og það seinna að náttúruspjöllum . N ánar tiltekið segir í 1.
málsl. 2. mgr. að öllum skuli með lögum tryggður réttu r á heilnæ m u um hverfi, fersku
vatni, óm enguðu andrúm slofti og óspilltri n áttú ru en í 2. málsl. 2. mgr. er vikið að
forsendunum en þ æ r varða gæði um hverfis og n áttú ru sem þarf að viðhalda og vernda í
fyrrgreinda þágu. Í sam ræ m i við þetta eru tengd sam an ákveðin réttindi í þágu allra og
ásæ ttanlegt ástand um hverfis og n áttú ru en nánara innihald réttarins og aðgerðir til
vern d ar um hverfi og n áttú ru ber að fjalla u m í alm ennum lögum eins og verið hefur.
Enn er fátítt að alþjóðlegir m annréttindasam ningar viðurkenni ré tt allra til heilnæ m s
um hverfis og n áttú ru af tilteknum gæ ðum þ ó tt nokkur dæ m i séu fyrirliggjandi. Sjá í
þessu sam bandi t.d. 24. gr. m annréttindaskrár Afríku, sem vísar til réttar allra þjóða til
ásæ ttanlegs um hverfis, og 1. mgr. 11. gr. San Salvador bókunarinnar við am eríska
m annréttindasáttm álann, sem vísar til réttar allra til þess að lifa í heilnæ m u um hverfi.
Eins og orðalag þessara ákvæ ða gefur til kynna er fyrst og frem st um að ræ ða tilvísun til
ákveðinna h ó p réttin d a sem ber að tryggja með alm ennri löggjöf.
Þótt ákvæ ðum M annréttindasáttm ála Evrópu (MSE) sé hvorki ætlað það alm enna
h lutverk að vern d a um hverfi, n áttú ru og náttúruauðlindir né standa vörð u m rétt allra
til þeirra gæ ða sem felast í heilnæ m u um hverfi og óspilltri n áttú ru stuðlar MSE eigi að
síður að um hverfisvernd og tryggir einnig á ákveðinn h átt um hverfisgæði. Þetta á
einkum við ef í húfi eru hagsm unirnir sem 2. og. 8. gr. MSE er ætlað að vernda, þ.e.
réttur til lífs og friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Jafnfram t er löngu viðurkennt af
M annréttindadóm stól Evrópu (MDE) að um hverfisvernd er lögm æ tt m arkm ið og getur
réttlæ tt skerðingu eignarréttar sem 1. gr. sam ningsviðauka nr. 1 við MSE er ætlað að
vernda.
Það sem lesa m á ú r nýlegri dóm afram kvæ m d MDE er í stórum d ráttu m þrennt. Í
fyrsta lagi að óæskileg eða um talsverð um hverfisáhrif geti haft í för með sér skerðingu á
réttin d u n u m sem MSE er ætlað að tryggja og að það geti verið á ábyrgð stjórnvalda að
grípa til viðeigandi aðgerða til þess að kom a í veg fyrir um talsverða skerðingu
v iðurkenndra m annréttinda af þessum völdum . Í öðru lagi að óæskileg eða um talsverð
um hverfisáhrif geti í ákveðnum tilvikum leitt til þess að einstaklingur geti beitt
tilteknum ú rræ ð u m (sjá nánar athugasem dir við 35. gr. frum varpsins) sem byggja á eða
eru dregin af tilteknum ákvæ ðum MSE og að stjórnvöldum beri að virða þau. Loks, í
þriðja lagi, að m ögulegt sé að skerða eða takm arka löglega réttindi með vísan til
um hverfisverndar, þ.e. um hverfisvernd er lögm æ tt m arkm ið sem getur réttlæ tt
skerðingu. Fyrrgreind tenging 1. og 2. málsl. 2. mgr. frum varpsins er þ.a.l. á ákveðinn
h á tt í sam ræ m i við þróunina sem hefur orðið á túlkun MSE og dóm afram kvæ m d MDE.
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Í sam ræ m i við fyrrgreint er rétt að hafa þróunina á túlkun MSE til hliðsjónar við nánari
útfæ rslu 1. og 2. máls. 2. mgr. í alm ennum lögum.
Síðara efnisatriðið sem felst í 2. mgr. 33. gr. lýtur að náttúruspjöllum sem orðið
hafa og að þ au skuli bæ ta eftir föngum. H ér er u m að ræ ða alm enna stefnuyfirlýsingu
sem er ætlað að endurspegla það viðhorf að óm ögulegt sé að tala u m rétt til óspilltrar
n á ttú ru án þess að taka mið af þeirri staðreynd að n áttú ru n n i hefur þegar verið spillt
afar víða m eð illri um gengni m annsins. H ér er því fyrst og frem st u m að ræ ða fyrirm æ li
til alm enna löggjafans u m að leggja m at á hvernig m ögulegt er að bregðast við
náttúruspjöllum , í víðri m erkingu þess hugtaks sem þegar hafa orðið. Tilvísun til
náttúruspjalla hefur lengi verið í íslenskri löggjöf og unnið sér ákveðinn sess en
h u g takinu er ætlað að n á yfir sýnilegar skem m dir og einnig rof og hvers konar hnignun
á um hverfi og n áttú ru (á ensku er oft vísað til environmental degradation) af hvaða
v ö ldum sem er.
Í 3. mgr. 33. gr. er kveðið á u m nýtingu náttúrugæ ða, þ.m.t. náttúruauðlinda, og
að henni skuli haga þannig að þau skerðist sem m innst til langfram a og réttur
n áttú ru n n ar og kom andi kynslóða sé virtur en undirliggjandi er hugm yndafræ ði
sjálfbærrar þróunar. Allt frá því að B rundtland-skýrslan var gefin ú t árið 1987 hefur
sjálfbær þ ró u n gegnt lykilhlutverki á sviði um hverfism ála. Í skýrslunni er hugtakið
skilgreint sem þ ró u n sem fullnæ gir þörfum sam tíðarinnar án þess að skerða m öguleika
kom andi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum . H ugtakið sjálfbær þró u n inniheldur
þ.a.l. tilvísun til núlifandi kynslóða jafnt sem kom andi og er hugsunin sú að ákveðið
jafnræ ði ríki innan h v errar kynslóðar (á ensku: intra-generational equity) og á milli
kynslóða (á ensku: inter-generational equity) m.a. hvað varðar nýtingu um hverfis og
náttúruauðlinda. Skírskotun 3. mgr. til n áttúruauðlinda er augljós en hugtakið sjálfbær
þ ró u n n æ r yfir m un breiðara svið og byggist á þrem ur m eginstoðum , um hverfi, efnahag
og samfélagi, sem allar tengjast innbyrðis. Með tilliti til um hverfism ála vísar hugtakið
sjálfbær þ ró u n m.a. til þessara m arkmiða: (i) að ganga ekki óhóflega á forða n áttú ru n n ar
h eld u r n ý ta auðlindir hennar á þ ann hátt að þæ r nái að endurnýja sig og (ii) að nýting
n áttú ru au ð lin d a feli ekki í sér m engun lofts, lands og hafs eða leiði af sér önnur
um hverfisspjöll. Sjálfbær þ ró u n er jafnfram t rauði þ ráðurinn í þeim m eginreglum sem
settar voru fram á ráðstefnu Sam einuðu þjóðanna u m um hverfi og þ ró u n sem haldin
var í Ríó de Janeiro árið 1992 og hefur alþjóðasamfélagið endursam þykkt þæ r
m eginreglur og áhersluna á sjálfbæra þróun nokkrum sinnum síðan 1992, m.a. á
heim sráðstefnunni sem h aldin var í Jóhannesarborg 2002 og heim sráðstefnunni um
sjálfbæra þ ró u n sem h aldin var í Ríó de Janeiró 2012.
Sjálfbær þ ró u n og tilvísanir til um hverfis og n áttú ru hafa víða áunnið sér
stjórnarskrárvernd þ. á m. í stjórnarskrám nágrannaríkjanna. Í 110. gr. b í norsku
stjórnarskránni segir að sérhver m aður eigi rétt til heilnæ m s um hverfis og n áttú ru þar
sem gróska og fjölbreytni eru vernduð, í 2. gr. 1. kafla þeirrar sæ nsku er sú skylda lögð á
stjórnvöld að stuðla að sjálfbærri þróun, og í 20. gr. þeirrar finnsku er vísað til þess að
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n áttú ran og fjölbreytni, um hverfið og þjóðararfurinn séu á ábyrgð allra. Eins og komið
var að felst í sjálfbærri þ ró u n að ákveðið jafnræ ði verður að ríkja innan hverrar
kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. um hverfis og náttúruauðlinda. Það er m.ö.o. hlutverk
hverrar lifandi kynslóðar að tryggja þetta jafnræði og er ákvæði 3. mgr. ætlað að leggja
ákveðinn g ru n n og m arka stefnu fyrir nánari útfæ rslu alm enna löggjafans á viðeigandi
réttin d u m og skyldum svo sjálfbær þró u n og sjálfbær nýting n áttúrugæ ða verði að
veruleika. Sjá nánar um fjöllun u m nauðsynlegar m eginreglur í athugasem dum við 3.
mgr. 35. gr.
Í 4. mgr. 33. gr. er loks fjallað u m m ikilvæ g réttindi alm ennings sem eru hluti af
alm ennarétti, þ.e. rétt alm ennings til að ferðast u m landið í lögm æ tum tilgangi. Til
alm annaréttar er horft sem félagslegrar n áttúruverndar, þ.e. að m enn eigi rétt á að njóta
n á ttú ru landsins. Í nútím asam félagi er m ikilvæ gasti þ áttu r alm annaréttarins líklega sá
sem felst í m öguleikanum á að fara u m landið og hafa þar viðstöðu til að njóta útivistar í
n áttú ru n n i og leita þangað kyrrðar og næðis. A lm annaréttur hefur verið skilgreindur
hér á landi frá fornu fari og er n ú m æ lt fyrir u m ákveðna þæ tti hans í
n áttú ru v ern d arlö g u m nr. 44/1999, þ.m.t. um ferðarrétt alm ennings. Á kvæ ði um
alm annarétt tilheyra réttarsögu Íslendinga og var slíkar greinar t.d. að finna í
lagabálkum eins og G rágás og Jónsbók. Með því að veita ofangreindum rétti
stjórnarskrárvernd m á gera ráð fyrir því að m eira jafnvægi verði á milli ólíkra hagsm una
ef lýstur saman. A lm annaréttinum fylgja skyldur til góðrar um gengni og tillitssem i
gagnvart landeigendum , öðrum ferðam önnum og ekki síst n áttú ru n n i sjálfri.
Texti greinargerðar við ákvæðið sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
U m 33. gr.
[Ákvæðið er nýmæli.] Sérstök grein [Nýr texti: Sérstakt stjórnarskrárákvæði sem varðar
náttúruvernd, rétt allra til heilnæ m s umhverfis, nýtingu náttúrugæ ða í sam ræ m i við
sjálfbæ ra þróun og alm ennarétt]u m v ernd n áttú ru n n ar í stjórnarskrá er löngu tím abæ rt
og hefur átt sér langan aðdraganda. Þar m á nefna tillögur í áfangaskýrslu
stjórnarskrárnefndar frá 2007, frum varp til stjórnarskipunarlaga sem lagt var fram á
A lþingi 2009 og þó um fram allt síaukna m eðvitund alm ennings u m n áttú ru v ern d og
nauðsyn hennar. Stjórnlagaráð hafði til hliðsjónar einróm a ákall Þjóðfundar,
stjórnlaganefndar, fjölm argra fulltrúa ráðsins sjálfs og m argvíslegra hagsm unasam taka.
Þá báru st ráðinu fjölmörg erindi frá einstaklingum og sam tökum þar sem vakin var
athygli á náttúruvernd.
[Nýr texti: Sam bæ rileg ákvæði] Ljóst er að ákvæði u m um hverfi og n áttú ru hafa á
u n d an fö rn u m árum ratað í stjórnarskrár æ fleiri erlendra ríkja, og verða ítarlegri og
afdráttarlausari. Skilningur á m ikilvægi um hverfis fyrir heilbrigði og afkom u m annkyns
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fer því vaxandi. [Nýr texti: Þótt ákvæðin séu fjölbreytt að uppbyggingu og efni lúta þau
oftast að réttindum núlifandi og komandi kynslóða og] Á kvæ ðin fjalla yfirleitt um
réttindi núlifandi og kom andi kynslóða og h efur gæ tt tilhneigingar til að setja þau
m eðal m annréttindaákvæ ða í stjórnarskrám [þótt ekki sé það einhlítt. Til dæ m is er
umhverfisákvæði norsku stjórnarskrárinnar í kafla sem ber heitið alm enn ákvæði og 20.
gr. finnsku stjórnarskrárinnar, sem einnig varðar umhverfi, er í kafla sem fjallar um
grunnréttindi, þ.m.t. mannréttindi. Hins vegar verður ekki litið fram hjá því að réttindin
sem almenningi eru fengin sam kvæ m t 2. mgr. endurspegla öðrum þræði viðurkennd
mannréttindi eins og komið verður að síðar.]
[Nýr texti: þessi texti er ónauðsynlegur]. Á Þjóðfundi var mjög ræ tt um n áttú ru
Islands og þ ar kom u fram sterk viðhorf u m nauðsyn aukinnar verndar og sjálfbærni við
nýtingu auðlinda og n áttú ru g æ ð a af öllu tagi til að ekki yrði gengið á rétt n áttú ru n n ar
og kom andi kynslóða á Íslandi.
[Nýr texti: þessi texti er ónauðsynlegur]. Mikil vinna var lögð í greinar u m n áttú ru
og auðlindir í Stjórnlagaráði og var m.a. leitað eftir áliti sérfræ ðinga á sviði um hverfis
og eignarréttar við þá vinnu. Eftir talsverðar u m ræ ður var ákveðið að skipta n áttú ru og
auðlindum á milli tveggja greina, enda að ým su leyti ólíku sam an að jafna. Fyrri greinin
skyldi fjalla um v ern d n áttú ru n n a r og rétt alm ennings til að njóta heilnæ m s um hverfis,
enda er forsendan fyrir því að h æ g t sé að nýta auðlindir n áttú ru n n ar sú að henni sé veitt
v ern d svo gæði hennar skerðist ekki u m of.
[Nýr texti: þessi texti er að hluta til endurtekning og að hluta til innihaldslaus]. U m
nýja grein er að ræ ða sem ekki hefur áður verið í stjórnarskrá. Byggt er á tillögum
stjórnlaganefndar og því eru upplýsingar u m tildrög hennar að m iklu leyti fengnar ú r
Skýrslu stjórnlaganefndar, en þar skrifar Ellý K atrín G uðm undsdóttir úttekt um
um hverfi í stjórnarskrá.
[Nýr texti: Rétt er að víkja að hagsm ununum sem lagareglum á sviði umhverfisog náttúruauðlindaréttar er æ tlað að vernda. Á undanförnum áratugum hafa komið fram
kenningar og sjónarmið, m.a. á sviði heimspeki og siðfræði, sem lúta að rétti dýra til
eigin tilveru, eigið verðm æti náttúru án tillits til notagildis fyrir manninn, auk
hefðbundinna viðhorfa þar sem áherslan er lögð á hagsm uni m annsins, í nútíð og
framtið, og þeir settir í fyrirrúm. Kjarni ofangreindra kenninga og sjónarm iða varða fyrst
og frem st röksem dirnar sem lagðar eru til grundvallar um ræðu, og eftir atvikum efni laga.
Alþjóðleg stefnumörkun á sviði sjálfbærrar þróunar leggur t.d. m egináhersluna á
manninn og setur hagsm uni hans í fyrirrúm eins og efni bæði yfirlýsingar ráðstefnu
Sam einuðu þjóðanna um umhverfi m annsins frá 1972 (Stokkhólmsyfirlýsingin) og
yfirlýsing heim sráðstefnu Sam einuðu þjóðanna um umhverfi og þróun frá 1992
(Ríóyfirlýsingin) bera vitni um. Breyttar og fjölbreyttari áherslur hafa hins vegar haft í för
m eð sé r breytingar og endurspeglast m.a. í efni alþjóðlegra sam ninga og löggjafar
alm ennt séð. Nýlegir alþjóðlegir sam ningar á fyrrgreindu réttarsviði höfða því yfirleitt til
blandaðra hagsm una og er þeim æ tlað að vernda náttúru og umhverfi vegna eigin gildis;
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hagsm uni núlifandi og komandi kynslóða og einnig aðra mikilvæga hagsmuni, þ.m.t.
efnahagslega. Dæmi um alþjóðlega sam ninga sem höfða til blandaðra hagsm una er
sam ningur um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention
on the Conservation o f European Wildlife and Natural Habitats) frá 1979 sem Ísland er
aðili að (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild Stjórnartíðinda. Annað dæm i er að finna í
samningi um líffræðilega fjölbreytni (á ensku: Convention on Biological Diversity) frá
1992 sem Ísland er einnig aðili að (auglýsing nr. 11/1995 í C-deild Stjórnartíðinda). Í
aðfaraorðum þ e ss sam nings er m.a. vísað til þ e ss að líffræðileg fjölbreytni hafi eigið gildi
(á ensku: intrinsic value) og einnig annað gildi, þ.m.t. efnahagslegt og sam félagslegt.
Einnig m á finna dæm i í íslenskum rétti þar sem undirliggjandi er viðurkenning á eigin
gildi náttúru og umhverfis, þ.e. án beinna tengsla við notagildi í þágu m annsins. Er í
þ essu sam bandi bent á upphaf 3. mgr. 1. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Þar
segir að lögin eigi að tryggja eftir föngum þróun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum en
verndun þ e ss sem þar sé sérstæ tt eða sögulegt. Einnig er bent á tvíþætt markmið laga
nr. 7/1998 um hollustuhætti og m engunarvarnir. Þar segir að markmið laganna sé að
búa landsm önnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæm u og
óm enguðu umhverfi.
Þ eg ar kem ur að réttindum og skyldum sam kvæ m t lögum verður hins vegar að
hafa hugfast að lögum sem slíkum verður einvörðungu beint að einstaklingum, lögaðilum
og opinberum stofnunum og fyrrgreindir aðilar eru þeir einu sem geta borið ábyrgð á að
vernda náttúru og umhverfi og hagsm uni komandi kynslóða lögum sam kvæm t. Það
ræ ð st því af efni einstakra lagagreina hvort og í hvaða mæli þeim er æ tlað að veita
viðkomandi hagsm unum vernd í einstökum tilvikum. Þrátt fyrir þetta verður að telja
líklegt að um ræ tt stjórnarskrárákvæði, verði það samþykkt, muni hafa þau áhrif í
fram kvæm d að meira jafnvægi verði á milli ólíkra hagsm una, sem oft eru í ákveðinni
sam keppni, t.a.m. umhverfis- og náttúruverndarhagsm una annars vegar og hins vegar
eignar- og atvinnuréttinda, þegar undirbúnar eru ákvarðanir, þ.m.t. laga- og önnur
reglusetning, sem áhrif hafa á náttúru og umhverfi og hagsm uni komandi kynslóða. Þó
ráðast endanleg áhrif ákvæ ðisins að miklu leyti af orðalagi og uppbyggingu einstakra
lagagreina, og hvernig efnisatriði 33. gr. og áherslur eru útfæ rðar þar. Í fyrrgreindu ljósi
er þ.a.l. lagt til að náttúra Íslands og umhverfi fái ákveðinn s e s s í stjórnarskrá.
[Nýr texti: ónauðsynlegur texti, sjá nýjan texta þar sem fjallað er um 3. mgr.]
Tillaga Stjórnlagaráðs gengur þó lengra en tillaga sú sem sett var fram í Skýrslu
stjórnlaganefndar og felst áh erslum unurinn einna helst í því að n áttú ru n n i er veittur
sjálfstæður réttu r og v ern d til m ótvæ gis við gam lar, m annm iðaðar hugm yndir u m að
fólk eigi rétt til náttú ru n n ar. Er slík v ern d í takt við alþjóðlega þróun í um hverfism álum
þar sem vitu ndarvakning hefur orðið varðandi sjálfstæðan rétt n áttúrunnar. M á í þessu
tilliti ben d a til ríkja Suður-A m eríku, á borð við Bólivíu og Ekvador, en þæ r þjóðir hafa
riðið á vaðið og veitt n áttú ru n n i mjög víðtæ ka vernd, óháð nýtingarm öguleikum
íbúanna.
[Nýr texti: þessi texti er ekki rökréttur þar sem réttindin eru fyrst og frem st
stefnum arkandi og kveða verður á um nánara innihald þeirra í almennum lögum].
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Réttaráhrif verða víðtæ k af þessari stjórnarskrárgrein þar sem með henni verður
lögbundinn réttu r n áttú ru n n a r sjálfrar svo og réttu r alm ennings til að njóta hennar með
sjálfbærum hætti.
[Nýr texti: Í 1. mgr. felast tvö efnisatriði. Í fyrsta lagi er því lýst yfir í fyrri málsl. 1.
mgr. að náttúra Íslands sé undirstaða lífs í landinu. Í yfirlýsingunni felst tvennt; annars
vegar að náttúran, þ.m.t. náttúruauðlindir, sem slík hafi eigið gildi og einnig að náttúran
hafi efnahagslegt, sam félagslegt og annað gildi fyrir núlifandi og komandi kynslóðir og sé
undirstaða ákveðinna atvinnuvega. Í öðru lagi er í seinni málsl. 1. mgr. að finna alm enna
aðgæ slu- og ábyrgðarreglu og ber öllum að virða náttúru Íslands og vernda. Hér er fyrst
og frem st verið að árétta að svo mögulegt sé að tryggja að undirstaðan verði áfram
traust þarf að vera víðtæk sam stað a um verndun hennar og hvílir alm enna ábyrgðin jafnt
á stjórnvöldum, lögaðilum, þ.m.t. einkaréttarlegum, og einstaklingum. Eðli málsins
sam kvæ m t þarf að kveða á um n ánara innihald aðgæ slu- og ábyrgðarreglunnar í
alm ennum lögum sem taki mið af fyrrgreindum efnisatriðum. Fyrirmynd ákvæ ðisins er
m.a. sótt til nýlegs um hverfissáttm ála Frakka (á ensku: Charter for the Environment) og
endurspeglar einnig hugm yndafræðina að baki sjálfbærri þróun alm ennt séð og
niðurstöður nýlegrar heim sráðstefnu um sjálfbæra þróun sem haldin var í Ríó de Janeiró
2012 (Ríó + 20)] I 1. mgr. sogir: „N áttúra Islands or undirstaða lífs í landinu. Ö llum bor
að virða hana og vornda."
[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasem dum sem gerðar eru við 1. mgr.] Í
m álsgreininni sem m arkar u p p h af um hverfis og auðlindagreina n ýrrar stjórnarskrár er
því fast kveðið að orði u m rétt náttúrunnar. Fyrst u m sinn var notast við orðalagið
„N áttúra Islands or friðhelg" moð sam bæ rilegum hæ tti og kvoðið var á u m friðhelgi
eignarréttar og einkalífs. Var talin full ástæ ða til að gera n áttú ru landsins jafnhátt u ndir
höfði í orðavali, enda hefur sagan sýnt að skort hefur m álsvara og úrræ ði til varnar
náttúrunni. Ö nnur sjónarm ið en um hverfisvernd hafa yfirleitt orðið ofan á þegar
ákvarðanir hafa verið teknar er varða nýtingu náttúruauðlinda.
[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasem dum sem gerðar eru við 1. mgr.]
Að vel athuguðu m áli en vissulega með nokkurri eftirsjá breytti Stjórnlagaráð þó
orðalaginu að lokum og tók ú t orðið „friðholg". Sérfræðingar, ráðsm onn og aðrir
ó ttuðust að „friðholgi" væ ri of stórt orð u m alla n áttú ru Islands. Það gæti gofið þá
h u g m y n d að öll röskun á n áttú ru n n i væ ri beinlínis bönnuð. Sú var alls ekki hugm yndin,
enda var og er í ákvæ ðinu fjallað á ým san h átt u m nýtingu náttúrunnar. Það var hins
vegar talið geta valdið óþarfa deilum og m issæ tti u m bráðnauðsynlega n áttú ru v ern d ef
notað væ ri svo sterkt orð án þess að fyrir lægi að það væ ri endilega nauðsynlegt. Er talið
að vel m egi ná sam a árangri með öðru orðalagi.
[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasem dum sem gerðar eru við 1. mgr.]
Farin var sú leið að lýsa n á ttú ru Íslands sem undirstöðu lífs í landinu og á sú fullyrðing
við jafnt í bókstaflogum skilningi u m n áttú ru n a som oins konar „m óður jörð" on oinnig í
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þeim skilningi að flestallir atvinnuvegir landsins hvíli að verulegu m ikilvæ gu leyti á
n áttú ru g æ ð u m þegar öllu er á botninn hvolft. Orðalagið er því alls ekki til skrauts á
einhvern hátt, h eld u r er það beinlínis vegna þess að n áttú ran er u ndirstaða lífs í landinu
sem öllum ber að vern d a og virða.
[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasem dum sem gerðar eru við 1. mgr.]
Þau fyrirm æli í 1. mgr. u m að öllum beri að virða n áttú ru Íslands og vernda eiga jafnt
við u m handhafa opinbers valds, einkaaðila og einstaklinga. Er fyrirm ynd að þessari
reglu sótt til Frakklands þar sem sérstakur um hverfissáttm áli var tekinn u p p í
stjórnarskrá moð ákvörðun sam oinaðs þings 1. m ars 2005. Þar sogir: „Sérhvorjum m anni
ber skylda til að taka þ átt í v ern d og um bótum um hvorfisins."
[Efnislega felst þetta í fyrrgreindum athugasem dum sem gerðar eru við 1. mgr.] Í
tillögum stjórnlaganefndar var skylda einnig lögð á herðar alm ennings m eð því að
kvoða á u m að h an n skyldi „ganga vol u m og virða náttúruna". Er sú h u g su n að
réttin d u m fylgi skyldur og ábyrgð raunar rauður þráður í störfum Stjórnlagaráðs og var
talið að afar m ikilvæ gt væ ri að árétta þá hugsun strax í byrjun ákvæðis tengdu um hverfi
og náttúru.
[Nýr texti: Í 2. mgr. felast að m eginstefnu til tvö efnisatriði. Það fyrra lýtur að
tilteknum réttindum sem ber að tryggja öllum og forsendunum sem verða að vera til
stað a r svo mögulegt sé að tryggja þau og það seinna að náttúruspjöllum. Nánar tiltekið
segir í 1. málsl. 2. mgr. að öllum skuli m eð lögum tryggður réttur á heilnæm u umhverfi,
fersku vatni, óm enguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru en í 2. málsl. 2. mgr. er vikið að
forsendunum en þ æ r varða gæði umhverfis og náttúru sem þarf að viðhalda og vernda í
fyrrgreinda þágu.]—I 2. mgr. or fjallað u m rétt borgaranna og sogir: „Ö llum skal moð
lögum tryggður réttur á heilnæ m u um hverfi, fersku vatni, óm enguðu andrúm slofti og
óspilltri náttúru. Í því felst að fjölbreytni lífs og lands sé viðhaldið og náttúrum injar,
óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bæ tt eftir
föngum ." Hér or tokið tillit til m argvíslogra n áttú ru v o rn d ar- og m annréttindasjónarm iða
sem báru st Stjórnlagaráði ú r m örgum áttum . Í Skýrslu stjórnlaganefndar var alm ennara
orðalag viðhaft en þó skýrt kveðið á u m rétt á heilnæ m u um hverfi og n áttú ru þar sem
líffræðilegri fjölbreytni er viðhaldið. [Nýr texti: Í sam ræ m i við þetta eru tengd sam an
ákveðin réttindi í þágu allra og ásæ ttan leg t ástand umhverfis og náttúru en nánara
innihald réttarins og aðgerðir til verndar umhverfi og náttúru ber að fjalla um í almennum
lögum eins og verið hefur. Enn er fátítt að alþjóðlegir m annréttindasam ningar viðurkenni
rétt allra til heilnæ m s umhverfis og náttúru af tilteknum gæ ðum þótt nokkur dæm i séu
fyrirliggjandi. Sjá í þ essu sam bandi t.d. 24. gr. m annréttindaskrár Afríku, sem vísar til
réttar allra þjóða til á sæ tta n leg s umhverfis, og 1. mgr. 11. gr. San Salvador bókunarinnar
við am eríska m annréttindasáttm álann, sem vísar til réttar allra til þ ess að lifa í heilnæm u
umhverfi. Eins og orðalag þ e ssa ra ákvæ ða gefur til kynna er fyrst og frem st um að ræ ða
tilvísun til ákveðinna hópréttinda sem ber að tryggja m eð almennri löggjöf.
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Þótt ákvæðum M annréttindasáttm ála Evrópu (MSE) sé hvorki æ tlað það alm enna
hlutverk að vernda umhverfi, náttúru og náttúruauðlindir né standa vörð um rétt allra til
þeirra g æ ð a sem felast í heilnæm u umhverfi og óspilltri náttúru stuðlar MSE eigi að síður
að umhverfisvernd og tryggir einnig á ákveðinn hátt umhverfisgæði. Þetta á einkum við
ef í húfi eru hagsmunirnir sem 2. og. 8. gr. MSE er æ tlað að vernda, þ.e. réttur til lífs og
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Jafnframt er löngu viðurkennt af M annréttindadómstól
Evrópu (MDE) að umhverfisvernd er lögm ætt markmið og getur réttlætt skerðingu
eignarréttar sem 1. gr. sam ningsviðauka nr. 1 við MSE er æ tlað að vernda.
Þ að sem lesa m á úr nýlegri dóm afram kvæm d MDE er í stórum dráttum þrennt.
Í fyrsta lagi að óæskileg e ð a umtalsverð umhverfisáhrif geti haft í för m eð sér
skerðingu réttinda sem MSE er æ tlað að tryggja og að það geti verið á ábyrgð
stjórnvalda að grípa til viðeigandi aðgerða til þ e ss að koma í veg fyrir um talsverða
skerðingu viðurkenndra m annréttinda af þessum völdum. Í öðru lagi að óæskileg eða
um talsverð umhverfisáhrif geti í ákveðnum tilvikum leitt til þ e ss að einstaklingur geti beitt
tilteknum úrræðum (sjá nánar athugasem dir við 35. gr. frumvarpsins) sem byggja á eða
eru dregin af tilteknum ákvæðum MSE og að stjórnvöldum beri að virða þau. Loks, í
þriðja lagi, að mögulegt sé að skerða eða takm arka löglega réttindi m eð vísan til
umhverfisverndar, þ.e. umhverfisvernd er lögmætt markmið sem réttlætir takmarkanir.
Fyrrgreind tenging 1. og 2. málsl. 2. mgr. frumvarpsins er þ.a.l. á ákveðinn hátt í
sam ræ m i við þróunina sem hefur orðið á túlkun MSE og dóm afram kvæm d MDE. Í
sam ræ m i við fyrrgreint er rétt að hafa þróunina á túlkun MSE til hliðsjónar við nánari
útfærslu 1. og 2. máls. 2. mgr. í almennum lögum.
[Þessi texti er að hluta til kominn en hefur verið endurskrifaður og lengdur].
M álsgrein þessi tengir sam an um hverfisrétt og m annréttindi og viðurkennir að óspillt
um hverfi sé forsenda ákveðinna lífsgæða og þar með m ikilvæ gur þ áttu r m annréttinda.
M álsgreinin felur í sér m ikilvæ ga m arkm iðssetningu fyrir löggjafann að vinna eftir við
setningu laga u m um hverfism ál. Jafnfram t felst í þessu að nánar skuli kveðið á u m það í
lögum hvernig unnið skuli að þeim m arkm iðum sem hér eru sett fram.
Rétt til heilnæ m s um hverfis m á sem fyrr segir telja til m annréttinda. Óbeina
tilvísun til slíkra réttin d a m á ráða af m arkm iði laga u m hollustuhæ tti og
m ongunarvarnir nr. 7/1998, þ.o. „að búa landsm önnum hoilnæm lífsskilyrði og vornda
þau gildi sem felast í hoilnæ m u og óm onguðu um hvorfi". I Skýrslu stjórnlaganofndar
segir að nýlega hafi verið bent á að n úverandi m engunarlöggjöf svari ekki kalli tím ans
og að útfæ ra þurfi betur ákveðnar m eginreglur um hverfisréttarins og tryggja stöðu
alm ennings. L okaniðurstaða skýrsluhöfunda er eftirfarandi:
Halda má því fram að krafan um heilnæm lífsskilyrði almennings megi sín lítils þegar
hún mætir stjórnarskrárvörðum réttindum eins og eignarrétti og atvinnufrelsi. Rök eru fyrir því
að styrkja og vernda þennan rétt í stjórnarskrá í takti við þá þróun sem á sér stað í
nágrannaríkjum okkar.
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[Þessi texti er að hluta til kominn áður en útskýringarnar í honum hafa ekki
sjálfstætt gildi]. Líffræðileg fjölbreytni n áttú ru n n ar þykir ein grundvallarforsenda þess
að m ögulegt sé að tryggja kom andi kynslóðum um hverfi er stuðli að heilbrigði og
velfarnaði. Ísland er aðili að sam ningi u m líffræðilega fjölbreytni sem sam þykktur var
árið 1992 á ráðstefnu Sam einuðu þjóðanna u m um hverfi og þró u n í Ríó de Janeiro. Með
sam ningnum undirg en g st íslenska ríkið alþjóðlegar skuldbindingar sem lúta að
v ern d u n og sjálfbærri nýtingu lífríkisins. Sam ningurinn kveður skýrt á u m að hvert
aðildarríki hafi óskoraðan rétt á v ern d u n og nýtingu eigin lífríkis. Ákvæði sam ningsins
hafa ekki verið lögfest í heild sinni en ým is ákvæði hans hafa þegar verið sett í íslensk
lög og verið höfð til hliðsjónar við gerð stefnum ótandi áætlana, svo sem við
stefnum örkun u m sjálfbæra þ ró u n og náttúruverndaráæ tlun.
[Þessi texti er ekki nauðsynlegur og hefur ekki neitt sjálfstæ tt gildi]. Það sjónarmið
kom fram að betur færi á því að fjalla u m n áttú ru og auðlindir í einni og söm u grein til
að leggja áherslu á að fjarlægjast sem m est m annm iðaða hug su n sem tæki ekki tillit til
þess að allt m annlíf hvíli á n áttú ru sem hefur gildi í sjálfri sér en er ekki til fyrir m anninn.
Tilraun til að fella n áttú ru og auðlindagrein aftur sam an í eitt þótti hins vegar of
ruglingsleg og því var farin sú leið að tilgreina n áttú ru á u n d an auðlindum og taka
sérstaklega fram að u m sjálfbæra nýtingu n áttúrugæ ða skyldi vera að ræða. Þ rátt fyrir
að þessar greinar hafi endað sem aðskilin lagaákvæ ði skal skýrt tekið fram að ekki skal
álykta ú t frá því að auðlindir n á ttú ru séu einungis þæ r sem hæ gt sé að um breyta í
fjárhagsleg verðm æti.
[Þessi texti er ekki nauðsynlegur og hefur ekki neitt sjálfstætt gildi]. Þá var farið að
tillögu sem barst u m að geta u m náttúrum injar og jarðveg sem m ikilvæ g verndarandlög
og voru þ au því sett í u p p taln in g u ákvæðisins enda hafa bæði hugtök afm arkaða
m erkingu sem helst í h en d u r við þ ró u n fræ ðasviðsins um hverfisréttar.

[Nýr texti: Síðara efnisatriðið sem felst í 2. mgr. 33. gr. lýtur að náttúruspjöllum
sem orðið hafa og að þau skuli b æ ta eftir föngum. Hér er um að ræ ð a alm enna
stefnuyfirlýsingu sem er æ tlað að] Síðasti m álsliður m álsgreinarinnar kveður á u m að
fyrri spjöll skuli b æ tt eftir föngum og er ætlað að endurspegla það viðhorf að óm ögulegt
sé að tala um rétt til óspilltrar n áttú ru án þess að taka mið af þeirri staðreynd að
n áttú ru n n i hefur þegar verið spillt afar víða með illri um gengni m annsins. Þar sem
stjórnarskrárákvæ ði gotur okki „núllstillt n áttú ru n a " var ákvoðið að sotja inn ákvæði
sem m yndi heim ila löggjafanum að leggja m at á það hvernig h æ gt væ ri að bregðast við
náttúruspjöllum í víðri m erkingu. Var sérstaklega tekið mið af því að augljóslega er ekki
h æ g t að ganga alla leið varðandi b æ tur spjalla og því var tekið fram að þau skyldu bæ tt
„oftir föngum ". I ráðinu v oru talsvorðar u m ræ ður u m lausagöngu búfjár í þossu
sam hengi og talið að ákvæðið m yndi beina löggjafanum í þá átt að tryggja vernd
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landsins gagnvart slíku. [Hér er því fyrst og frem st um að ræ ð a fyrirmæli til alm enna
löggjafans um að leggja m at á hvernig mögulegt er að bregðast við náttúruspjöllum, í
víðri merkingu þ e ss hugtaks sem þegar hafa orðið. ] Jafnfram t var talið afdráttarlaust að
orðið „spjöll" væ ri í alla staði nógu vítt hugtak til að ná yfir bæði sýnilogar skom m dir og
það som hofur vorið nofnt á onsku „onvironm ontal dogrogation", þ.o. rof og hnignun
hvers konar. [Tilvísun til náttúruspjalla hefur lengi verið í íslenskri löggjöf og unnið sér
ákveðinn s e s s en hugtakinu er æ tlað að ná yfir sýnilegar skemmdir og einnig rof og
hvers konar hnignun á umhverfi og náttúru (á ensku er oft vísað til environmental
degradation.) af hvaða völdum sem er.]
[Nýr texti: Í 3. mgr. 33. gr. er kveðið á um nýtingu náttúrugæ ða, þ.m.t.
náttúruauðlinda, og að henni skuli haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa
og réttur náttúrunnar og komandi kynslóða sé virtur en undirliggjandi er hugmyndafræði
sjálfbærrar þróunar. ] [Texti endurskrifaður og er efnislega fyrir ofan. Í 3. mgr. er fjallað
u m sjálfbæra nýtingu á n áttú ru a u ð lin d u m og jafnrétti kynslóðanna. Þar er réttur
n áttú ru n n ar sjálfur tilgreindur. N efndin hvarf frá því að kveða á u m að nýtingu
n áttú ru g æ ð a skyldi haga þannig að þau m yndu „okki" skorðast til langfram a og sagði
from ur að tryggja skyldi að þ au m yndu skorðast „som m innst" til langfram a. Sú
breyting skyldi ekki túlkast sem afsláttur á skilyrðislausri kröfu u m sjálfbæra þróun
h eld u r sem viðurkenning á því að sum ar auðlindir skerðast óhjákvæm ilega við nýtingu,
svo sem olía.
Allt frá því að svokölluð B rundtland-skýrslan var gefin ú t árið 1987 hefur
sjálfbær þ ró u n gegnt lykilhlutverki á sviði um hverfism ála. Í skýrslunni er hugtakið
skilgreint sem þ ró u n sem fullnæ gir þörfum sam tíðarinnar án þess að skerða m öguleika
kom andi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum . [Nýr texti: Hugtakið sjálfbæ r þróun
inniheldur þ.a.l. tilvísun til núlifandi kynslóða jafnt sem komandi og er hugsunin sú að
ákveðið jafnræði ríki innan hverrar kynslóðar (á ensku: intra-generational equity) og á
milli kynslóða (á ensku: inter-generational equity) m.a. hvað varðar nýtingu umhverfis og
náttúruauðlinda.] Skírskotun 3. mgr. til n áttú ru au ð lin d a er augljós en hugtakið sjálfbær
þróun n æ r yfir m un breiðara svið og byggist á þrem ur m eginstoðum , um hverf, efnahag
og samfélagi, sem allar tengjast innbyrðis. Með tilliti til um hverfism ála vísar hugtakið
sjálfbær þ ró u n [Nýr texti: m.a. til þ e ssa ra markmiða:].fyrst og frem st til eftirfarandi: (i) að
ganga ekki óhóflega á forða n áttú ru n n ar heldur nýta auðlindir hennar á þann h átt að
þæ r nái að endurnýja sig og (ii) að nýting n áttú ru au ð lin d a feli ekki í sér m engun lofts,
lands og hafs eða leiði af sér önnur um hverfisspjöll. Sjálfbær þró u n er jafnfram t rauði
þ ráð u rin n í þeim m eginreglum sem settar voru fram á ráðstefnu Sam einuðu þjóðanna
u m um hverfi og þ ró u n sem h aldin var í Ríó de Janeiro árið 1992 [Nýr texti: og hefur
alþjóðasam félagið endursam þykkt þ æ r meginreglur og áhersluna á sjálfbæ ra þróun
nokkrum sinnum síðan 1992, m.a. á heim sráðstefnunni sem haldin var í Jóhannesarborg
2002 og heim sráðstefnunni um sjálfbæ ra þróun sem haldin var í Ríó de Janeiró 2012.].
[Texti á ekki við rök að styðjast].! dag er alm ennt litið á þæ r reglur sem óskráðar
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m eginreglur um hverfisréttarins. Sjálfbær þró u n [Nýr texti: og tilvísanir til umhverfis og
náttúru hafa] víða áunnið sér stjórnarskrárvernd [Nýr texti: þ. á m. í stjórnarskrám
nágrannaríkjanna.] [Nýr texti: Í 110. gr. b í norsku stjórnarskránni segir að sérhver m aður
eigi rétt til heilnæ m s umhverfis og náttúru þar sem gróska og fjölbreytni eru vernduð, í 2.
gr. 1. kafla þeirrar sæ n sk u er sú skylda lögð á stjórnvöld að stuðla að sjálfbærri þróun,
og í 20. gr. þeirrar finnsku er vísað til þ e ss að náttúran og fjölbreytni, umhverfið og
þjóðararfurinn séu á ábyrgð allra. „sérhvor m aður oigi rétt til hoilnæm s um hvorfis og
n á ttú ru þ ar som gróska og fjölbroytni oru vornduð". Sænska stjórnarskráin loggur
skyldur á herðar stjórnvalda u m að stuðla að sjálfbærri þróun. Í Finnlandi segir:
„N áttú ran og fjölbroytiloiki lífríkisins, um hvorfið og þjóðararfurinn oru á ábyrgð allra.
Svisslendingar segja að stefnt skuli að langvinnu jafnvægi milli náttú ru n n ar, einkum
hvað varðar getu hennar til endurnýjunar og nýtingar af hálfu m annsins. Franska
stjórnarskráin kvoður á u m fortakslausan rétt sérhvors m anns til að „lifa í hoilsusam logu
um hvorfi þar som ríkir jafnvægi". I Frakklandi or jafnfram t tilgroint að hvorjum m anni
beri að stuðla að því að bæ ta ú r skaða sem h ann v eldur um hverfinu, sam kvæ m t nánari
ákvæ ðum í lögum.
[Nýr texti: Eins og komið var að felst í sjálfbærri þróun að ákveðið jafnræði verður
að ríkja innan hverrar kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. umhverfis og náttúruauðlinda.
Þ að er m.ö.o. hlutverk hverrar lifandi kynslóðar að tryggja þetta jafnræði og er ákvæði 3.
mgr. æ tlað að leggja ákveðinn grunn og marka stefnu fyrir nánari útfærslu alm enna
löggjafans á viðeigandi réttindum og skyldum svo sjálfbær þróun og sjálfbær nýting
náttúrugæ ða verði að veruleika. Sjá nánar umfjöllun um nauðsynlegar meginreglur í
athugasem dum við 3. mgr. 35. gr.]
[Nýr texti: Í 4. mgr. 33. gr. er loks] fjallað u m [Nýr texti: mikilvæg réttindi
alm ennings sem eru hluti af almannarétti], svokallaðan alm annarétt, þ.e. rétt alm ennings
til að ferðast um landið í lögm æ tum tilgangi. Til alm annaréttar er horft sem félagslegrar
n áttú ru v ern d ar, þ.e. að m enn eigi rétt á að njóta n áttú ru landsins. Í nútím asam félagi er
m ikilvægasti þ áttu r alm annaréttarins líklega sá sem felst í m öguleikanum á að fara um
landið og hafa þar viðstöðu til að njóta útivistar í n áttú ru n n i og leita þangað kyrrðar og
næðis. A lm annaréttur hefur verið skilgreindur hér á landi frá fornu fari og er n ú m æ lt
fyrir u m [Nýr texti: ákveðna þætti hans] h ann í náttú ru v ern d arlö g u m nr. 44/1999, þ.m.t.
um ferðarétt alm ennings. Akvæði u m alm annarétt tilheyra réttarsögu Íslendinga og var
slíkar greinar t.d. að finna í lagabálkum eins og G rágás og Jónsbók. [Nýr texti: Með því
að veita ofangreindum rétti stjórnarskrárvernd má gera ráð fyrir því að meira jafnvægi
verði á milli ólíkra hagsm una ef lýstur sam an.] U m alm annarétt er getið í Skýrslu
stjórnlaganefndar og m.a. tekið fram að þ rátt fyrir að getið væ ri u m slíkan rétt í lögum
m æ tti segja að h an n m æ tti sín lítils ef til árekstra kæ m i við stjórnarskrárverndaðan rétt
eins og eignarrétt landeiganda. A lm annaréttinum fylgja skyldur til góðrar um gengni og
tillitssem i gagnvart landeigendum , öðrum ferðam önnum og ekki síst n áttú ru n n i sjálfri.
[Textinn hér á eftir hefur ekki neinn sjálfstæ ðan tilgang.] Orðalagið í lögm æ tum tilgangi
s

s
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vísar fyrst og frem st til takm örkunar á réttindum alm ennings gagnvart réttindum
landeigenda. Með því endurspeglast að í ákvæ ðinu vegast á hagsm unir alm ennings og
landeigenda. Líta verður á rétt alm ennings til frjálsrar farar u m eignarlönd sem alm enna
takm örkun á eignarheim ildum landeiganda, þ.e. heim ildinni til að m eina öðrum aðgang
og not af eign sinni. Þá takm arkast alm annarétturinn við ferðam áta sem ekki valda
spjöllum á landinu og veitir fólki ekki alm ennan rétt til farar á vélknúnum ökutæ kjum
u m fjöll og firnindi u ta n skipulagðs vegakerfis.
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Minnisblað
Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor
20. septem ber 2012
Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., u m aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr.
tillagna Stjórnlagaráðs að frum varpi til stjórnarskipunarlaga. M eðfylgjandi er
m innisblað und irritað rar þar sem farið er yfir ákvæði 34. gr. í tillögu ráðsins m iðað við
eftirfarandi forsendur og lagðar til:
1. N auðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við tiltekin viðm ið sem kom a
fram í bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin
tillit til:
a. m annréttindasáttm ála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir,
b. innra sam ræ m is og m ögulegra m ótsagna,
c. réttarvernd m iðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum ,
d. m álsóknarm öguleika gegn ríkinu.
2. N auðsynlegar viðbæ tur eða lagfæ ringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé
beinlínis vísað til viðm iða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan
þ átt hafa söm u viðm ið eigi að síður verið lögð til grundvallar.
3. Ö n n u r atriði sem u n d irritu ð bendir sérstaklega á.
Tillögur að breytingum , þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum .
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Ákvæði 34. gr.
H eildarm at á greininni m iðað við fyrrgreind viðmið.
Á kvæði 34. gr. tillögunnar er ným æ li en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna
sam bæ rilegt ákvæði. Efni 34. gr. virðist ekki vera í m ótsögn við önnur ákvæði
tillögunnar. A thugasem dirnar sem fylgdu 34. gr. eru takm arkaðar og byggja að
óverulegu leyti á upplýsingum u m lagaum hverfi n áttú ru au ð lin d a og hvernig leyfis- og
nýtingarheim ildum og gjaldtöku er háttað og hvaða áhrif lögfesting 34. gr. raunverulega
hefði og virðist ákvæðið og athugasem dir sem fylgdu því fyrst og frem st taka mið af
fiskveiðilöggjöfinni. A uk þessa endurspegla athugasem dirnar að óverulegu leyti
þ ró u n in a sem hefur átt sér stað, m.a. í auðlindahagfræ ði og alþjóðlegum um hverfis- og
náttúruauðlindarétti. Vegna þessa hafa verið gerðar ým sar breytingar á greinargerðinni
en reynt er að hafa þ æ r í sam a an da þ ó tt nauðsynlegt hafi verið að bæ ta við ákveðnum
atriðum til skýringarauka. Á hrif ákvæðis 34. gr. og hvort einstök efnisatriði ákvæðisins
fari gegn m an n réttindasáttm álum sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir ráðast af því hvernig alm enni löggjafinn túlkar og útfæ rir einstök efnisatriði
ákvæðisins í alm ennri löggjöf. H ér er sérstaklega höfð í h uga 1. gr. sam ningsviðauka nr.
1 við sam ning u m v ern d u n m annréttinda og m annfrelsis og ákvæði 13. gr. um
eignarrétt í tillögu stjórnlaganefndar. Sömu sjónarm ið eiga væ ntanlega við um
réttarverndina m iðað við gildandi stjórnarskrá og hugsanlega m álsóknarm öguleika
gagnvart ríkinu. Þeir ráðast fyrst og frem st af túlkun og nánari útfæ rslu einstakra
efnisatriða ákvæðisins í alm ennri löggjöf og hv o rt þau sty d d u st við málefnaleg
sjónarmið, m eðalhófsreglu og jafnræðisreglu. Flestir fræ ðim enn á sviði lögfræði eru
þeirrar skoðunar að fyrirvarinn í 3. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 u m stjórn fiskveiða, þar
sem segir að ú th lu tu n veiðiheim ilda sam kvæ m t lögunum m yndi ekki eignarrétt eða
óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir þeim, hafi kom ið í veg fyrir að úthlutaðar
aflaheim ildir teljist til eignarréttinda í hefðbundinni m erkingu en að ú th lu tu n in tengist
tilteknum atv in n u réttin d u m og að þau njóti stjórnarskrárverndar sem ein tegund
eignarréttinda (sjá m.a. um m æ li H æ staréttar í m áli H rannar hf. gegn fjárm álaráðherra
f.h. ríkissjóðs, mál nr. 291/1993, 18. nóvem ber 1993, sem styðja þetta sjónarmið). Í
sam ræ m i við skoðanir fræ ðim anna og dóm afram kvæ m d H æ staréttar er einnig ljóst að
löggjafinn hefur nokkuð rú m ar heim ildir til þess að breyta lagaum hverfinu sem
ákveðnar atvinnugreinar b ú a við (í þessu sam bandi er m.a. bent á m ál Elínar ÞH 82 ehf.
gegn íslenska ríkinu, mál nr. 121/2009, 3. desem ber 2009, og einnig m ál Björgunar ehf.
gegn íslenska ríkinu, mál nr. 182/2007, 27. septem ber 2007). Ef 34. gr. tæki gildi hefði það
væ ntanlega í för með sér að endurskoða yrði lagaum hverfi ým issa auðlinda þannig að
það færi ekki gegn 1. og 4. mgr. Þar með talin er lagaum gjörð virkjunarleyfa en í
gildandi raforkulögum nr. 65/2003 er ekki sérstaklega tekið fram að gefa skuli ú t
virkjunarleyfi til tiltekins tím a þ ó tt heim ilt sé að skilyrða slík leyfi, sjá nánar 6. gr. laga
nr. 65/2003. Einnig kann að vera nauðsynlegt að tiltekinn vinnsluaðili, sem starfar í skjóli
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opinbers leyfis, fái í rau n varanleg um ráð yfir hluta af náttúruauðlind. Sjá í þessu
sam bandi 3. gr. laga nr. 13/2001 u m leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, en íslenska
ríkið er eigandi kolvetnis (utan netlaga) en heim ilt er að semja við handhafa
vinnsluleyfis u m að h an n verði eigandi þess kolvetnis sem h ann framleiðir. Loks er
óljóst af athugasem dum Stjórnlagaráðs hv o rt óbein veðsetning auðlindar falli un d ir
hugtakið veðsetning, sbr. lok 1. mgr. 34. gr., og einnig hvað átt er nákvæ m lega við með
óbeinni veðsetningu. Sam kvæ m t 4. mgr. 3. gr. laga nr. 75/1997 u m sam ningsveð er ekki
heim ilt að veðsetja réttindi til nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð eru opinberri
skráningu á tiltekið fjárverðm æti og stjórnvöld ú th lu ti lögum sam kvæ m t, t.d.
aflahlutdeild fiskiskips og greiðslum ark bújarðar. Hafi fjárverðm ætið, sem réttindin eru
skráð á, verið veðsett er eiganda þess óheim ilt að skilja réttindin frá fjárverðm æ tinu
nem a með þinglýstu sam þykki þeirra sem eiga veðréttindi í viðkom andi fjárverðm æti.
Sam kvæ m t þessu eru lagðar skorður við veðsetningu ákveðinna nýtingarréttinda, t.d.
aflaheim ilda, sem slíkra en ef þ au eru skráð á tiltekið fjárverðm æti þá er heim ilt að
veðsetja það. Af athugasem dum Stjórnlagaráðs er óljóst hvort tilvísunin til veðsetningar
auðlindar er ætlað að n á yfir þessa réttarstöðu.
Texti sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs og tillaga að breytingu á texta í hornklofum :
34. gr .
Náttúruauðlindir [og takmörkuð alm annagæði.]
A uðlindir í n á ttú ru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og
æ varandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim,
til eignar eða varanlegra afnota og aldrei m á selja þæ r eða veðsetja. [Í sérstökum
undantekningartilvikum er þó fram sal tiltekinna óendurnýjanlegra auðlinda sem teljast til
þjóðareignar heimilt í sam ræ m i við lög.]
Til auðlinda í þjóðareign teljast náttúrugæ ði, svo sem nytjastofnar, aðrar
auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og u p p sp rettu r vatns- og
virkjunarréttinda, jarðhita- og nám aréttinda. Með lögum m á kveða á u m þjóðareign á
auðlindum u n d ir tiltekinni d ý p t frá yfirborði jarðar.
Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þró u n og alm annahag að leiðarljósi.
Stjórnvöld bera, ásam t þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á v ern d þeirra.
Stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða
annarra takm arkaðra alm annagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tím a í senn.
Slík leyfi skal veita á jafnræ ðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignarréttar eða
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum .
Skýringar með breytingum á texta ákvæði 34. gr.
Í sam ræ m i við athugasem dirnar sem fylgdu með frá Stjórnlagaráði er ljóst að ákveðnum
m eginreglum 34. gr. er ætlað að gilda u m takm örkuð alm annagæ ði sem eðli sínu
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sam kvæ m t eru ekki n áttú ru auðlindir (auðlindir), í dæ m askyni eru nefndir
innflutningskvótar, losunarkvótar og útvarpsrásir. Vegna þessa og til að auka gagnsæi
tillögunnar er lagt til að heiti ákvæðisins verði Náttúruauðlindir og takmörkuð almannagæði.
Í ákveðnum tilvikum kann að vera nauðsynlegt að framselja auðlindir sem falla un d ir
þjóðareignarhugtakið, sjá nánar 1., sbr. 2. mgr. 34. gr. Sjá í þessu sam bandi 3. gr. laga nr.
13/2001 u m leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis. Í 3. gr. laganna, sem er
heim ildarákvæ ði, segir að íslenska ríkið sé eigandi kolvetnis (utan netlaga) en að heim ilt
sé að semja við handhafa vinnsluleyfis u m að h ann verði eigandi þess kolvetnis sem
h an n framleiðir. Ekki hefur reynt á 3. gr. laga nr. 13/2001 en þar sem orðalag 2. málsl. 1.
mgr. er afdráttarlaust hvað varðar fram sal væ ri rétt að aftan við 2. málsl. kom i nýr málsl.
sem hljóði svo: Í sérstökum undantekningartilvikum er þó framsal tiltekinna óendurnýjanlegra
auðlinda sem teljast til þjóðareigna heimilt í samræmi við lög.
A thugasem dir við ákvæði 34. gr. með breytingunum .
Ákvæði 34. gr. sem er ným æ li í stjórnarskrá á sér langan aðdraganda og ákveðna
forsögu. Fjórum sinnum hafa verið lögð fram frum vörp á A lþingi þar sem lagt hefur
verið til að ákveðnar auðlindir verði lýstar þjóðareign eða sam eign þjóðarinnar en
ekkert þeirra hefur hlotið brautargengi. Þótt efnislegt inntak ákvæ ðanna sé ekki að öllu
leyti sam bæ rilegt er grunn h u g su n in í þeim svipuð og einnig forsendurnar að baki henni.
Sjá nánar 79. gr. frum varps til stjórnskipunarlaga u m stjórnarskrá lýðveldisins Íslands,
lagt fram á 105. löggjafarþingi 1983, þskj. 537 - 243. mál, þar sem segir að
n áttú ru au ð lin d ir landsins skuli vera æ varandi eign Íslendinga, að auðlindir hafs og
hafsbotns innan íslenskrar lögsögu séu þjóðareign og að eignarrétti að öðrum
n áttú ru au ð æ fu m skuli skipað með lögum ; 1. gr. frum varps til stjórnarskipunarlaga um
breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33 17. júní 1944, lagt fram á 118.
löggjafarþingi 1994-5, þskj. 865 - 457 mál, þ ar sem vísað er til þess að nytjastofnar á
hafsvæ ði því sem fullveldisréttur Íslands nái til séu sam eign íslensku þjóðarinnar og að
kveða skuli á u m hagnýtingu og v e rn d u n þessara auðlinda í lögum og
stjórnvaldsfyrirm æ lum ; 1. gr. frum varps til stjórnarskipunarlaga u m breyting á
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum , lagt fram á 133.
löggjafarþingi 2006-2007, þskj. 1064 - 683. mál, þar sem segir að náttúruauðlindir Íslands
skuli vera þjóðareign þó þannig að gæ tt sé réttinda einstaklinga og lögaðila og að það
beri að n ý ta þæ r til hagsbóta þjóðinni eftir því sem nánar er ákveðið í lögum en þetta
skuli ekki vera því til fyrirstöðu að einkaaðilum séu veittar heim ildir til afnota eða
hagnýtingar á au ð lindunum sam kvæ m t lögum , og 1. gr. frum varps til
stjórnarskipunarlaga u m breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með
síðari breytingum , lagt fram á 136. löggjafarþingi 2008-2009, þskj. 648 - 385. mál, í 1. og 2.
mgr. 1. gr. þess frum varps er því lýst yfir að náttúruauðlindir sem ekki séu háðar
einkaeignarrétti séu þjóðareign, ríkið fari með forsjá þeirra, vörslu og ráðstöfunarrétt og
hafi eftirlit með nýtingu þeirra í um boði þjóðarinnar eftir því sem nánar sé ákveðið í
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lögum , að allar n áttú ru au ð lin d ir beri að nýta á sem hagkvæ m astan h átt á grundvelli
sjálfbærrar þ ró u n ar til hagsæ ldar fyrir þjóðina og kom andi kynslóðir og loks, að
n áttú ru au ð lin d ir í þjóðareign m egi ekki selja eða láta varanlega af hendi.
Þar að auki er að finna tillögu að stjórnarskrárákvæ ði u m náttúruauðlindir í
álitsgerð auðlindanefndar frá 2000, bls. 27-32 (http://w w w .forsaetisraduneyti.is/utgefidefni/A udlindaskyrsla/nr/27). Tillagan í álitsgerðinni er svohljóðandi:
N áttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign eftir
því sem nánar er ákveðið í lögum. Handhafar löggjafar- og fram kvæm darvalds fara með forsjá,
vörslu og ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og réttinda í umboði þjóðarinnar.
N áttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign m á ekki selja eða láta varanlega af hendi til
einstaklinga eða lögaðila. Þó m á veita þeim heimild til afnota eða hagnýtingar á þessum
auðlindum og réttindum gegn gjaldi, að því tilskildu að hún sé tím abundin eða henni megi breyta
með hæfilegum fyrirvara eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Slík heimild nýtur verndar sem
óbein eignarréttindi.
N áttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæm astan hátt og á
grundvelli sjálfbærrar þróunar og skal arði af þeim varið til þess að vernda auðlindirnar,
rannsaka þæ r og viðhalda þeim, svo og til hagsældar fyrir þjóðina að öðru leyti.

Í athugasem dunum sem fylgdu ákvæ ðinu í álitsgerð auðlindanefndar sagði m.a.:
Í 1. m gr. er því lýst yfir að þæ r náttúruauðlindir og réttindi sem ekki eru háð
einkaeignarrétti séu þjóðareign sem handhafar löggjafar og framkvæmdarvalds, þ.e. Alþingi og
stjórnvöld, fari með forsjá fyrir, varðveiti og geti jafnframt ráðstafað í umboði þjóðarinnar skv. 2.
mgr. Vegna þess m.a. að aðstæður og viðhorf geta breyst í tímans rás er ekki gert ráð fyrir að
náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign verði skilgreind í sjálfri stjórnarskránni heldur
verði það gert í alm ennum lögum. Þó er gengið út frá því að land, landsréttindi, auðlindir og
hlunnindi í þjóðlendum, sem ekki hafa verið háð einkaeignarrétti, verði þjóðareignir, sbr. lög nr.
58/1998 um þjóðlendur og lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.
Sömuleiðis nytjastofnar á Íslandsmiðum, sbr. lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða, og auðlindir sem
eru á, í eða undir hafsbotninum, utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands nær,
sbr. lög nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins.
Í 2. mgr. er því lýst yfir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign megi ekki selja
eða láta varanlega af hendi til annarra aðila. Þó er gert ráð fyrir að stjórnvöld geti veitt öðrum
aðilum heimild til afnota eða hagnýtingar á slíkum eigum með tilteknum skilyrðum og að teknu
tilliti til þeirra markmiða sem frá greinir í 3. mgr. Með heimild til afnota eða hagnýtingar í 2. mgr.
er átt við heimild til afnota eða hagnýtingar sem sérstakt leyfi þarf til þannig að aðrir en
leyfishafar geti ekki haft þau sömu not. Þar með fellur almannaréttur, svo sem réttur til umferðar
um land, ekki undir þetta hugtak. Kveðið er á um það í niðurlagi 2. mgr., til þess að taka af allan
vafa, að heimild til afnota eða hagnýtingar njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar sem óbein
eignarréttindi á borð við hefðbundin leigu, afnota og ítaksréttindi.

Í sam ræ m i við fyrrgreint er m egininntak þeirra tillagna sem lagðar hafa verið til
u m n ý tt stjórnarskrárákvæ ði í grundvallaratriðum það að auðlindir Íslands, sem ekki
eru í einkaeigu, eru lýstar þjóðareign, fara skal m eð þæ r á ákveðinn h átt í þágu íslensku
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þjóðarinnar og kom andi kynslóða og alm enna löggjafanum er ætlað það hlutverk að
kveða nánar á u m inntak auðlindahugtaksins og u m m eðferð náttúruauðlinda. Af eldri
frum vörpum er einnig ljóst að tilvísanir til auðlinda hafsins og nytjastofna sem
sam eignar þjóðarinnar eða þjóðareignar er m.a. ætlað að undirstrika sérstakt m ikilvægi
þeirra auðlinda fyrir þjóðarheildina og nauðsyn þess að varðveita fullt forræði
Íslendinga yfir henni.
Í sam ræ m i við fram angreint felast í 1. málsl. 1. mgr. 34. gr. nokkur m eginatriði.
Því er lýst yfir að auðlindir Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, séu sam eiginleg og
æ varandi eign þjóðarinnar, þ.e.a.s. þjóðareign. Eðlilegast er að nálgast
þjóðareignarhugtakið sem sérstaka tegund eignarhalds og ábyrgðar og er kjarni þess sá
að í skjóli fullveldisréttar fari handhafar löggjafarvalds og fram kvæ m darvalds með
forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt á viðkom andi auðlindum á hverjum tím a í sam ræ m i við
lög. Á kvæði 4. gr. eldri laga nr. 59/1928 u m friðun Þingvalla veitir einnig ákveðna
leiðbeiningu u m þjóðareignarhugtakið, þar sem segir að hið friðlýsta land, þ.e.
Þingvallaþjóðgarður, skuli vera u n d ir v ernd Alþingis, æ vinlega eign íslensku
þjóðarinnar og að aldrei m egi selja það eða veðsetja, og sam bæ rilegt ákvæði í gildandi
lögum u m þjóðgarðinn, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2004 u m þjóðgarðinn á Þingvöllum ,
þar sem segir að Þingvellir við Öxará og grenndin þar skuli vera friðlýstur helgistaður
allra Íslendinga sem þjóðgarður. Sjá einnig athugasem dir við 32. gr. frum varpsins þar
sem fjallað er u m v ern d m enningararfsins og dýrm æ tar þjóðareignir. Í ákveðnum
tilvikum kun n a einstakar n áttúruauðlindir, sem falla u n d ir þjóðareignarhugtakið, þó að
vera eign ríkisins, t.d. sam kvæ m t lagaákvæ ði, sjá í þessu sam bandi 3. gr. laga nr. 13/2001
u m leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og einnig 2. gr. laga nr. 58/1998 u m þjóðlendur
og ákvörðun m arka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, sbr. 3. gr. laga nr. 57/1998 um
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, eða sam eign íslensku þjóðarinnar í
sam ræ m i við 1. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 u m stjórn fiskveiða. H vað varðar
tilvísunina til auðlinda í n áttú ru Íslands verður m.a. að líta til 1. málsl. 2. mgr. en ekki er
u m tæ m andi talningu auðlinda að ræ ða og nánara inntak auðlindahugtaksins ræ ðst
fyrst og frem st af efni alm ennra laga og eðli máls. Þjóðareignarhugtakið sam kvæ m t 1.
málsl. 1. mgr. er takm arkað við auðlindir sem ekki eru í einkaeigu. Sam kvæ m t
íslenskum rétti ræ ðst eignarhald auðlinda af staðsetningu þeirra frekar en tegund. Sjá
nánar í þessu sam bandi skilgreiningar 1. gr. laga nr. 58/1998 u m þjóðlendur og
ákvörðun m arka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, sbr. einnig 2. gr. söm u laga þar sem
segir að íslenska ríkið sé eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda í
þjóðlendum sem ekki eru háð einkaeignarrétti; ákvæði 3. gr. laga nr. 57/1998 um
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu en þar er kveðið á u m að eignarlandi fylgir
eignarréttur að auðlindum í jörðu en í þjóðlendum eru þæ r eign íslenska ríkisins;
ákvæði 1. mgr. 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923 þar sem segir að landareign hverri, þ.m.t.
þjóðlendu, fylgi réttu r til u m ráða og hagnýtingar á því vatni, straum vatni eða
stöðuvatni, sem á henni er á þ an n h átt sem lögin heim ila; u p p h af 3. gr. laga nr. 13/2001
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u m leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, sbr. 1. málsl. 1. gr. laganna, þar sem segir að
íslenska ríkið sé eigandi kolvetnis u tan netlaga í landhelgi, efnahagslögsögu og
landgrunni Íslands, og loks 1. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 u m stjórn fiskveiða þar sem
segir að nytjastofnar á Íslandsm iðum séu sam eign íslensku þjóðarinnar. Sam kvæm t
fram ansögðu er ljóst að eignarrétti á landi fylgir eignarréttur á náttúruauðlindum , og
eftir atvikum einkaréttur til þess að nýta ákveðnar auðlindir þ ó tt löggjafinn hafi allt að
einu heim ildir til þess að setja reglur u m nýtinguna. Á kvæði laga kunna þó að standa til
annars, sjá t.d. ákvæði 2. mgr. 8. gr. laga nr. 64/1994 u m vernd, friðun og veiðar á
villtum fuglum og villtum spendýrum og til sam anburðar 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. söm u
laga þar sem segir að eignarréttur á landi veiti ekki rétt til veiða á hreindýrum .
Í 2. málsl. 1. mgr. er kveðið á u m ákveðna m eðferð auðlinda í þjóðareign og
réttinda sem tengjast þeim. Þar segir að enginn geti fengið auðlindirnar, eða réttindi
tengd þeim , til eignar eða varanlegra afnota og að aldrei m egi selja þæ r eða veðsetja. Af
þessu leiðir að alm enna löggjafanum og handhöfum fram kvæ m darvalds sem fara með
forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt auðlinda í þjóðareign og réttinda sem tengjast þeim eru
settar ákveðnar höm lur. Sam kvæm t þessu færi varanlegt afsal auðlinda í þjóðareign og
veiting ótím abundinna afnotaréttinda sem tengjast þeim gegn ákvæði 2. málsl. 1. mgr.
og að auki veðsetning auðlindanna. Það er alm enna löggjafans að túlka nánar ákvæðið
og tryggja að efni alm ennra laga fari ekki í bága við fyrrgreinda m eginreglu ákvæðisins.
Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð auðlindum í þjóðareign með óbornum
kynslóðum og hefur því ekki rétt til að ráðstafa þeim einvörðungu í eigin þágu.
Skorðurnar, sem 1. m gr. er ætlað að reisa við ráðstöfun auðlinda í þjóðareign, eiga
einnig við u m réttindi tengd au ðlindunum og ekki aðeins við auðlindirnar sjálfar.
Sam kvæ m t 1. málsl. 2. mgr. teljast til auðlinda í þjóðareign náttúrugæ ði, svo sem
nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og u p p sp rettu r
vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og nám aréttinda. Eins og orðalag 1. málsl. 2. mgr.
ber m eð sér er ekki u m tæ m andi talningu auðlinda að ræ ða og ræ ðst inntak
auðlindahugtaksins fyrst og frem st af efni alm ennra laga og eðli máls. M eðal annars
segir í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 73/1990 u m eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum
hafsbotnsins að íslenska ríkið sé eigandi allra auðlinda á, í eða u n d ir hafsbotninum u tan
netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands næ r sam kvæ m t lögum ,
alþjóðasam ningum eða sam ningum við einstök ríki og sam kvæ m t 2. mgr. 1. gr. næ r
hugtakið auðlind sam kvæ m t lögunum til allra ólífrænna og lífrænna auðlinda
hafsbotnsins annarra en lifandi vera; í 3. gr. laga nr. 57/1998 u m rannsóknir og nýtingu á
auðlindum í jörðu er áréttað að í þjóðlendum séu auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins
nem a aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra; í 2. gr. laga nr. 58/1998 u m þjóðlendur
og ákvörðun m arka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta segir að íslenska ríkið sé eigandi
lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru háð
einkaeignarrétti; sam kvæ m t 1. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 u m stjórn fiskveiða eru
nytjastofnar á Íslandsm iðum sam eign íslensku þjóðarinnar, og sam kvæ m t 3. gr., sbr. 1.
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gr. laga nr. 13/2001 u m leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, er íslenska ríkið eigandi
kolvetnis (jarðolía, jarðgas og annað kolvetni í jarðlögum u n d ir hafsbotni) u tan netlaga.
Í 2. málsl. 2. mgr. er heim ildarákvæ ði þess efnis að með lögum m egi kveða á um
þjóðareign á auðlindum u n d ir tiltekinni d ý p t frá yfirborði jarðar. Sam kvæm t þessu
getur alm enni löggjafinn ákveðið að lýsa auðlindir sem liggja á tilteknu dýpi þjóðareign.
Sam kvæ m t gildandi rétti fylgir eignarlandi eignarréttur að auðlindum í jörðu, en í
þjóðlendum eru auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins, sbr. nánar 3. gr. laga nr. 57/1998
u m rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Í sam ræ m i við 2. mgr. 1. gr. tilvitnaðra
laga er auðlindahugtakið í lögunum skýrt rú m t og vísar til hvers konar frum efna,
efnasam banda og orku sem vinna m á ú r jörðu, hvort h eldur í föstu, fljótandi eða
loftkenndu form i og án tillits til hitastigs sem þau kunna að finnast við. A lm ennt er
viðurkennt að eignarréttur sé ekki takm arkaður við ákveðna d ý p t frá yfirborði jarðar.
Sam kvæ m t fyrrnefndri heim ild 2. málsl. 2. mgr. getur alm enni löggjafinn ákveðið að
breyta þessari réttarstöðu en eðli m álsins sam kvæ m t yrði að u n d irb ú a allar slíkar
lagabreytingar vandlega vegna þeirra áhrifa sem þæ r gæ tu haft á eignarrétt að
auðlindum í jörðu þegar ekki er u m þjóðlendur að ræða.
Í 3. mgr. 34. gr. segir að við nýtingu auðlindanna skuli hafa sjálfbæra þró u n og
alm annahag að leiðarljósi. Á kvæði 3. mgr. er stefnum arkandi og á sérstaklega við um
auðlindir í þjóðareign en alm enna ákvæðið u m nýtingu náttúrugæ ða, þ.m.t.
náttú ru au ð lin d a, á sjálfbæran h á tt er að finna í 3. mgr. 33. gr. frum varpsins. Með
tilvísuninni til sjálfbærrar þ ró u n ar er fyrst og frem st verið að vísa til hugtaksins eins og
það er skilgreint í B rundtlandskýrslunni (1987) og m eginreglna sjálfbærrar þróunar.
M eðal hugtaksskilyrða sjálfbærrar þ róunar er að tryggja að jafnræði ríki innan hverrar
kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. um hverfis og náttú ru au ð lin d a en svo þetta jafnræði
verði að veruleika verður að skilgreina og útfæ ra hugtakið í alm ennri löggjöf. Að öðru
leyti er bent á um fjöllun u m sjálfbæra þró u n í athugasem dum sem fylgja 3. mgr. 33. gr.
frum varpsins og u m helstu m eginreglur um hverfisréttar er fjallað í athugasem dunum
sem fylgja 35. gr. M eginreglurnar sem þar er fjallað u m eru m eðal þeirra m eginreglna
sem m iða að því að kom a sjálfbærri þ ró u n til fram kvæ m dar. Svo nýting
n áttú ru au ð lin d a verði raunverulega sjálfbær og í þágu núlifandi og kom andi kynslóða
er nauðsynlegt að alm enni löggjafinn útfæ ri nánar réttindi og skyldur í alm ennum
lögum í sam ræ m i við þá stefnum örkun sem felst í 3. mgr.
Einnig ber að hafa í h u g a að Ísland er aðili að alþjóðasam ningi u m efnahagsleg,
félagsleg og m enningarleg réttindi (1966) (auglýsing nr. 10/1979 í C-deild Stjórnartíðinda)
en í 2. mgr. 1. gr. sam ningsins segir m.a. að allar þjóðir megi, í sínu eigin m arkm iði,
ráðstafa óhindrað n áttú ru au ð æ fum og auðlindum sínum. Í þessu felst m.a.
viðurkenning á því að í skjóli fullveldisréttar er það á valdi hverrar þjóðar að ákveða
forsendur og fyrirkom ulag auðlindanýtingar.
Loks er í 4. mgr. fjallað u m ábyrgð á v ernd náttúruauðlinda, leyfisveitingar,
gjaldtöku og fyrirvara u m að nýtingarheim ildir geti ekki leitt til eignarréttar eða
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óafturkallanlegs forræðis á auðlindum í þjóðareign. Eðli m álsins sam kvæ m t eru ákveðin
tengsl á milli 3. og 4. mgr. en náttúruauðlindir ber að nýta í sam ræ m i við sjálfbæra
þ róun, sbr. nánar 3. m gr., en ábyrgðin er stjórnvalda og þeirra sem nýta auðlindirnar. Í
sam ræ m i við fyrrgreint er kveðið á u m alm enna ábyrgð á vernd náttú ru au ð lin d a í 1.
málsl. 4. mgr. H ú n hvílir ekki einvörðungu á stjórnvöldum þar sem þeir sem nýta
auðlindirnar bera einnig ákveðna sam félagslega ábyrgð. Í þessu felst m.a. að viðeigandi
stjórnvöldum ber að tryggja að farið sé að ákvæ ðum alm ennra laga sem lúta að vernd
n áttú ru au ð lin d a og hins vegar ber þeim sem nýta þæ r að sýna ákveðið samfélagslegt
frum kvæ ði við alla auðlindanýtingu í sam ræ m i við sjálfbæra þróun.
Í 2. málsl. 4. mgr. er heim ildarákvæ ði þess efnis að stjórnvöld geti á grundvelli
laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takm arkaðra
alm annagæ ða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tím a í senn. Sam kvæ m t þessu ber
alm enna löggjafanum að skilgreina m eð lögum hvaða náttúruauðlindir eða takm örkuð
alm annagæ ði er heim ilt að nýta á grundvelli tiltekinna afnota- eða hagnýtingarleyfa. Þar
að auki þarf löggjafinn að tryggja að fyrir hendi sé fullnæ gjandi lagaum hverfi svo
m ögulegt sé að taka gjald fyrir afnotin eða hagnýtinguna og að þau verði einvörðungu
heim il til tiltekins tíma. H ér er öðrum þræ ði verið að vísa til nytjagreiðslureglu (á ensku:
users pay principle), sem er afbrigði af greiðslureglu, og einnig þeirrar grunnhugsunar
sem felst í sjálfbærri þróun, þ.e. að ákveðið jafnræ ði ríki innan kynslóðar. Með gjaldtöku
er m.a. átt við auðlindagjald (skatta eftir atvikum ) og eftir atvikum tekjur sem renna til
ríkissjóðs vegna u p p b o ð a á tilteknum nýtingarheim ildum , svo og hefðbundið leigugjald,
sem tekur mið af eðli viðkom andi auðlindar eða annarra takm arkaðra alm annagæ ða
(þ.m.t. innflutningskvóta, losunarkvóta og útvarpsrása). Á þennan hátt skapast
forsendur til þess að fleiri fái notið eðlilegrar hlutdeildar í hagnaði sem verður af
nýtingu viðkom andi auðlindar eða takm arkaðra alm annagæða. Í hagfræ ðilegu
sam hengi er ákveðið sam spil á m illi gjaldtöku og nýtingartím a auðlindar, t.d. eru sum ar
auðlindir örugglega endurnýjanlegar en aðrar ekki og útfæ rslur þessara þátta í alm ennri
löggjöf þ u rfa að taka mið af því svo tryggt sé að þjóðin sem slík fái eðlilega hlutdeild í
hagnaði af nýtingu viðkom andi auðlindar hverju nafni sem h ú n nefnist.
Í upphafi 3. málsl. 4. mgr. er vísað til þess að afnota- eða hagnýtingarleyfi skuli
veita á jafnræ ðisgrundvelli. Sam kvæ m t fyrrgreindu ber að tryggja að veiting afnota- eða
hagnýtingarleyfa standist jafnræ ðisreglu stjórnarskrárinnar, þannig að allir þegnar
landsins fái notið jafnræ ðis við ú th lu tu n þeirra sam eiginlegu gæ ða sem Ísland hefur yfir
að ráða. Þetta er m.a. í sam ræ m i við dóm H æ staréttar í m áli V aldim ars Jóhannessonar
gegn íslenska ríkinu, mál nr. 145/1998, 3. desem ber 1998, og sjónarmið sem kom a fram í
álit m annréttindanefndar Sam einuðu þjóðanna frá 24. október 2007. Loks, einnig í 3.
málsl. 4. m gr., er settur ákveðinn fyrirvari og segir þar að leyfi til afnota eða hagnýtingar
auðlinda eða annarra takm arkaðra alm annagæ ða leiði aldrei til eignarréttar eða
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum . H lutverk fyrirvarans er m.a. að tryggja að
löggjafinn geti ekki m eð alm ennum lögum farið á svig við m eginregluna sem felst í 1.
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mgr. og að tryggja ákveðna stöðu auðlinda í þjóðareign til fram tíðar. Sam bærilegir
fyrirvarar þekkjast í íslenskri löggjöf, sjá nánar 3. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 u m stjórn
fiskveiða þar sem segir að ú th lu tu n veiðiheim ilda sam kvæ m t lögunum m yndi ekki
eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir þeim , og einnig samhljóða
fyrirvara í 2. gr. laga nr. 151/1996 u m fiskveiðar u tan lögsögu Íslands. Þótt íslenskir
fræ ðim enn séu ekki að öllu leyti sam m ála u m hv o rt tilvitnaður fyrirvari laga hafi komið
í veg fyrir að aflaheim ildir sem hefur verið úthlutað teljist til beinna eignarréttinda í
hefðbundinni m erkingu þess hugtaks og njóti þar með stjórnarskrárverndar virðast þó
flestir þeirra vera þeirrar skoðunar. H ins vegar eru flestir fræ ðim enn sam m ála u m að
ú th lu tu n aflaheim ilda tengist beint tilteknum atvinnuréttindum og að þau njóti á þeim
grundvelli stjórnarskrárverndar sem ein teg u n d eignarréttinda.
Texti sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs með innfeldum breytingum :
U m 34. gr.
[Nýr texti: Ákvæði 34. gr. sem er nýmæli í stjóm arskrá á sér langan aðdraganda
og ákveðna forsögu.]
[Nýr texti sem byggir á söm u gögnum og textinn sem er yfirstrikaður en er
nákvæmari: Fjórum sinnum hafa verið lögð fram frumvörp á Alþingi þar sem lagt hefur
verið til að ákveðnar auðlindir og réttindi tengd þeim verði lýstar þjóðareign eða sam eign
þjóðarinnar en ekkert þeirra hefur hlotið brautargengi. Þótt efnislegt inntak ákvæ ðanna
sé ekki að öllu leyti sam bæ rileg er grunnhugsunin í þeim svipuð og einnig forsendurnar
að baki henni. Sjá nánar 79. gr. frumvarps til stjóm skipunarlaga um stjóm arskrá
lýðveldisins Íslands, lagt fram á 105. löggjafarþingi 1983, þskj. 537 - 243. mál, þar sem
segir að náttúruauðlindir landsins skuli vera æ varandi eign Íslendinga, að auðlindir hafs
og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu séu þjóðareign og að eignarrétti að öðrum
náttúruauðæfum skuli skipað með lögum; 1. gr. frum varps til stjórnarskipunarlaga um
breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33 17. júní 1944, lagt fram á 118.
löggjafarþingi 1994-5, þskj. 865 - 457 mál, þar sem vísað er til þ e ss að nytjastofnar á
hafsvæði því sem fullveldisréttur Íslands nái til séu sam eign íslensku þjóðarinnar og að
kveða skuli á um hagnýtingu og verndun þ e ssa ra auðlinda í lögum og
stjórnvaldsfyrirmælum; 1. gr. frumvarps til stjórnarskipunarlaga um breyting á
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, m eð síðari breytingum, lagt fram á 133.
löggjafarþingi 2006-2007, þskj. 1064 - 683. mál, þar sem segir að náttúruauðlindir
Íslands skuli vera þjóðareign þó þannig að gæ tt sé réttinda einstaklinga og lögaðila og
að það beri að nýta þ æ r til hagsbóta þjóðinni eftir því sem nánar er ákveðið í lögum en
þetta skuli ekki vera því til fyrirstöðu að einkaaðilum séu veittar heimildir til afnota eða
hagnýtingar á auðlindunum sam kvæ m t lögum, og 1. gr. frumvarps til
stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með
síðari breytingum, lagt fram á 136. löggjafarþingi 2008-2009, þskj. 648 - 385. mál, í 1.
og 2. mgr. 1. gr. þ e ss frum varps er því lýst yfir að náttúruauðlindir sem ekki séu háðar
einkaeignarrétti séu þjóðareign, ríkið fari með forsjá þeirra, vörslu og ráðstöfunarrétt og
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hafi eftirlit m eð nýtingu þeirra í umboði þjóðarinnar eftir því sem nánar sé ákveðið í
lögum, að allar náttúruauðlindir beri að nýta á sem hagkvæ m astan hátt á grundvelli
sjálfbærrar þróunar til h ag sæ ld ar fyrir þjóðina og komandi kynslóðir og loks, að
náttúruauðlindir í þjóðareign megi ekki selja eð a láta varanlega af hendi. Þar að auki er
að finna tillögu að stjórnarskrárákvæði um náttúruauðlindir í álitsgerð auðlindanefndar
frá 2000, bls. 27-32 (http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/Audlindaskyrsla/nr/27).
Tillagan í álitsgerðinni er svohljóðandi:
Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign eftir því sem
nánar er ákveðið í lögum. Handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds fara með forsjá, vörslu og
ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og réttinda í umboði þjóðarinnar.
Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega af hendi til
einstaklinga eða lögaðila. Þó má veita þeim heimild til afnota eða hagnýtingar á þessum auðlindum og
réttindum gegn gjaldi, að því tilskildu að hún sé tímabundin eða henni megi breyta með hæfilegum
fyrirvara eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Slík heimild nýtur verndar sem óbein eignarréttindi.
Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæmastan hátt og á
grundvelli sjálfbærrar þróunar og skal arði af þeim varið til þess að vernda auðlindirnar, rannsaka þær og
viðhalda þeim, svo og til hagsældar fyrir þjóðina að öðru leyti.]

[Nýr texti var aftar og uppsetningin var önnur:
Í athugasem dunum sem fylgdu ákvæðinu í álitsgerð auðlindanefndar sagði m.a.:
Í 1. mgr. er því lýst yfir að þær náttúruauðlindir og réttindi sem ekki eru háð
einkaeignarrétti séu þjóðareign sem handhafar löggjafar og framkvæmdarvalds, þ.e.
Alþingi og stjórnvöld, fari með forsjá fyrir, varðveiti og geti jafnframt ráðstafað í umboði
þjóðarinnar skv. 2. mgr. Vegna þess m.a. að aðstæður og viðhorf geta breyst í tímans rás
er ekki gert ráð fyrir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign verði skilgreind í
sjálfri stjórnarskránni heldur verði það gert í almennum lögum. Þó er gengið út frá því að
land, landsréttindi, auðlindir og hlunnindi í þjóðlendum, sem ekki hafa verið háð
einkaeignarrétti, verði þjóðareignir, sbr. lög nr. 58/1998 um þjóðlendur og lög nr. 57/1998
um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Sömuleiðis nytjastofnar á Íslandsmiðum,
sbr. lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða, og auðlindir sem eru á, í eða undir hafsbotninum,
utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands nær, sbr. lög nr. 73/1990 um
eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins.
Í 2. mgr. er því lýst yfir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign megi ekki
selja eða láta varanlega af hendi til annarra aðila. Þó er gert ráð fyrir að stjórnvöld geti
veitt öðrum aðilum heimild til afnota eða hagnýtingar á slíkum eigum með tilteknum
skilyrðum og að teknu tilliti til þeirra markmiða sem frá greinir í 3. mgr. Með heimild til
afnota eða hagnýtingar í 2. mgr. er átt við heimild til afnota eða hagnýtingar sem sérstakt
leyfi þarf til þannig að aðrir en leyfishafar geti ekki haft þau sömu not. Þar með fellur
almannaréttur, svo sem réttur til umferðar um land, ekki undir þetta hugtak. Kveðið er á
um það í niðurlagi 2. mgr., til þess að taka af allan vafa, að heimild til afnota eða
hagnýtingar njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar sem óbein eignarréttindi á borð við
hefðbundin leigu, afnota og ítaksréttindi.]

[Nýr texti: Í sam ræ m i við fyrrgreint er megininntak þeirra tillagna sem lagðar hafa
verið til um nýtt stjórnarskrárákvæði í grundvallaratriðum það að náttúruauðlindir Íslands,
sem ekki eru í einkaeigu, eru lýstar þjóðareign, fara skal m eð þ æ r á ákveðinn hátt í þágu
íslensku þjóðarinnar og komandi kynslóða og alm enna löggjafanum er æ tlað það
hlutverk að kveða nánar á um inntak auðlindahugtaksins og um meðferð náttúruauðlinda.
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Af eldri frumvörpum er einnig ljóst að tilvísanir til auðlinda hafsins og nytjastofna sem
sam eignar þjóðarinnar eð a þjóðareignar er m.a. æ tlað að undirstrika sérstakt mikilvægi
þeirra auðlindar fyrir þjóðarheildina og nauðsyn þ e ss að varðveita fullt forræði Íslendinga
yfir henni.]
[Nýr texti: Í sam ræ m i við fram angreint felast í 1. málsl. 1. mgr. 34. gr. nokkur
meginatriði. Því er lýst yfir að auðlindir Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, séu
sam eiginleg og æ varandi eign þjóðarinnar, þ.e.a.s. þjóðareign. Eðlilegast er að nálgast
þjóðareignarhugtakið sem sérstak a tegund eignarhalds og ábyrgðar og er kjarni þ e ss sá
að í skjóli fullveldisréttar fari handhafar löggjafarvalds og fram kvæ m darvalds m eð forsjá,
vörslu og ráðstöfunarrétt á viðkomandi auðlindum á hverjum tíma í sam ræ m i við ákvæði
alm ennra laga þar að lútandi. Ákvæði 4. gr. eldri laga nr. 59/1928 um friðun Þingvalla
veitir einnig ákveðna leiðbeiningu um þjóðareignarhugtakið, þar sem segir að hið
friðlýsta land, þ.e. Þingvallaþjóðgarður, skuli vera undir vernd Alþingis, æ vinlega eign
íslensku þjóðarinnar og að aldrei megi selja það eð a veðsetja, og sam bæ rilegt ákvæði í
gildandi lögum um þjóðgarðinn, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2004 um þjóðgarðinn á
Þingvöllum, þar sem segir að Þingvellir við Öxará og grenndin þar skuli vera friðlýstur
helgistaður allra Íslendinga sem þjóðgarður. Sjá einnig athugasem dir við 32. gr.
frum varpsins þar sem fjallað er um vernd m enningararfsins og dýrm æ tar þjóðareignir. Í
ákveðnum tilvikum kunna einstakar náttúruauðlindir, sem falla undir
þjóðareignarhugtakið, þó að vera eign ríkisins, t.d. sam kvæ m t lagaákvæði, sjá í þ essu
sam bandi 3. gr. laga nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis og einnig 2. gr.
laga nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun m arka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta,
sbr. 3. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, eð a sam eign
íslensku þjóðarinnar í sam ræ m i við 1. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða.
Hvað varðar tilvísunina til auðlinda í náttúru Íslands verður m.a. að líta til 1. málsl. 2. mgr.
um skýringu en ekki er um tæ m andi talningu auðlinda að ræ ða og nánara inntak
auðlindahugtaksins ræ ð st fyrst og frem st af efni alm ennra laga og eðli máls.
Þjóðareignarhugtakið sam kvæ m t 1. málsl. 1. mgr. takm arkað við auðlindir sem ekki eru í
einkaeigu. Sam kvæ m t íslenskum rétti ræ ðst eignarhald auðlinda af staðsetningu þeirra
frekar en tegund. Sjá nánar í þ essu sam bandi skilgreiningar 1. gr. laga nr. 58/1998 um
þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, sbr. einnig 2. gr.
söm u laga þar sem segir að íslenska ríkið sé eigandi lands og hvers konar landsréttinda
og hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru háð einkaeignarrétti; ákvæði 3. gr. laga nr.
57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu en þar er kveðið á um að
eignarlandi fylgir eignarréttur að auðlindum í jörðu en í þjóðlendum eru þ æ r eign
íslenska ríkisins; ákvæði 1. mgr. 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923 þar sem segir að
landareign hverri, þ.m.t. þjóðlendu, fylgi réttur til um ráða og hagnýtingar á því vatni,
straum vatni eð a stöðuvatni, sem á henni er á þann hátt sem lögin heimila; upphaf 3. gr.
laga nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, sbr. 1. málsl. 1. gr. laganna,
þar sem segir að íslenska ríkið sé eigandi kolvetnis utan netlaga í landhelgi,
efnahagslögsögu og landgrunni Íslands, og loks 1. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 um
stjórn fiskveiða þar sem segir að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sam eign íslensku
þjóðarinnar. Sam kvæ m t fram ansögðu er ljóst að eignarrétti á landi fylgir eignarréttur á
náttúruauðlindum, og eftir atvikum einkaréttur til þ e ss að nýta ákveðnar auðlindir.
Ákvæði laga kunna þó að stan d a til annars, sjá t.d. ákvæði 2. mgr. 8. gr. laga nr.
64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og til
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sam anburðar 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. söm u laga þar sem segir að eignarréttur á landi
veiti ekki rétt til veiða á hreindýrum.]
[Gerð er grein fyrir aðalatriðunum í þessum frumvörpum í upphafi athugasem danna.]
Þessi grein u m n áttú ru au ð lin d ir er ným æli, en h ú n á sér langa forsögu svo sem ráða m á
af ítrekuðum en þó árangurslausum tilraunum stjórnvalda til að kom a inn í
stjórnarskrána nýju ákvæði u m auðlindir í þjóðareign. Fimm dæ m i u m slíkar tilraunir
eru rakin hér á eftir til að h alda forsögunni til haga. D æ m in sýna að
þjóðareignarhugtakið á sér langa og virðulega sögu í rökræ ðum um náttúruauðlindir og
ljóst að auðlindaákvæ ðið í stjórnarskrárfrum varpi Stjórnlagaráðs er sprottið af og
n átengt fyrri frum vörpum u m málið.
Dr. G unnar Thoroddsen, forsæ tisráðherra og form aður stjórnarskrárnefndar
1978 1983, lagði fram á A lþingi frum varp 1983 þar sem gert var ráð fyrir nýrri grein um
n áttú ru au ð lin d ir í stjórnarskrá. Groinin hljóðaði svo: „N áttúruauðlindir landsins skulu
vera æ varandi eign Islendinga. A uðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu eru
þjóðareign. Eignarrétti að öðrum náttúruauðæ fum skal skipað moð lögum ." Orðalagið
„æ varandi oign Islendinga" var í grundvallaratriðum sótt í lögin u m þjóðgarðinn á
Þingvöllum frá 1928, en þ ar segir:

-------Hið friðlýsta land skal vera undir vernd Alþingis og ævinleg eign íslensku þjóðarinnar. Það
má aldrei selja eða veðsetja.

Í athugasem dum við frum varpið sagði m.a.:

-------Lýst er yfir þjóðareign að auðlindum hafs og hafsbotns við Ísland. Jafnframt að
náttúruauðlindir landsins skuli vera ævarandi eign Íslendinga. Afsal þeirra til útlendinga er því
lýst óheimilt. Að því er einstakar auðlindir snertir, svo sem vatns og virkjunarrétt, jarðhita og
námuréttindi, er gert ráð fyrir því, að um yfirráðarétt þeirra verði fjallað í lögum. Er í greininni
ekki tekin afstaða til þess, hvort eða að hve miklu leyti slík náttúruauðæfi skuli vera ríkiseign. Er
það undir ákvörðun Alþingis komið.
[Textinn hefur verið fæ rður til.] Þingvallalögin frá 1928 lýsa inntaki
þjóðareignarhugtaksins: Þjóðareign or eign, som „m á aldrei selja eða veðsetja". Sá
skilningur er lagður í hugtakið þjóðareign í frum varpi Stjórnlagaráðs til nýrrar
stjórnarskrár.
[Gerð er grein fyrir aðalatriðunum í þessum frumvörpum í upphafi
athugasem danna.] Davíð O ddsson forsæ tisráðherra lagði fram á Alþingi
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stjórnarfrum varp 1995 þar sem gert var ráð fyrir nýrri grein u m n áttúruauðlindir í
stjórnarskrá, svohljóðandi:

-------Nytjastofnar á hafsvæði því sem fullveldisréttur Íslands nær til eru sameign íslensku
þjóðarinnar. Kveðið skal á um hagnýtingu og verndun þessara auðlinda í lögum og
stjórnvaldsfyrirmælum.
H ér or notað orðalagið „sam oign íslensku þjóðarinnar" u m þá
þjóðareignarhugsun sem lýst var í frum varpi dr. G unnars T horoddsen tólf árum áður. Í
athugasem dum við frum varpið sagði m.a.:

-------Með 1. mgr. er minnst á mikilvægi þess að varðveita fu llt forræði Íslendinga yfir henni,
jafnframt því sem í málsgreininni felst að þessi auðlind skuli nýtt til hagsbóta fyrir
þjóðarheildina. [...] Ilögum um stjórn fiskveiða hefurfrá 1988 veriðákvœði um að nytjastofnar á
Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar. Í stefnu og starfsáætlun ríkisstjórnarinnar er
því lýst yfir að stjórnskipuleg staða þess ákvæðis skuli tryggð.
Í þessum orðum felst að æ tlunin með frum varpinu var að girða fyrir h æ ttu n a á
að sam eignarákvæ ði laganna u m stjórn fiskveiða frá 1988 yrði num ið brott ú r lögum.
[Gerð er grein fyrir aðalatriðunum í tillögu auðlindanefndar á öðrum stað í
athugasem dunum .] Í skýrslu auðlindanefndar árið 2000 u ndir forustu dr. Jóhannesar
N ordal, fyrrum seðlabankastjóra, var gerð svofelld tillaga u m n ý tt stjórnarskrárákvæ ði
u m náttúruauðlindir:

-------Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign eftir því
sem nánar er ákveðið í lögum. Handhafar löggjafar og framkvæmdarvalds fara með forsjá, vörslu
og ráðstöfunarrétt þessara auðlinda og réttinda í umboði þjóðarinnar. Náttúruauðlindir og
landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega af hendi til einstaklinga eða lögaðila. Þó
má veita þeim heimild til afnota eða hagnýtingar á þessum auðlindum og réttindum gegn gjaldi,
að því tilskildu að hún sé tímabundin eða henni megi breyta með hæfilegum fyrirvara eftir því
sem nánar er ákveðið í lögum. Slík heimild nýtur verndar sem óbein eignarréttindi.
Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign ber að nýta á sem hagkvæmastan hátt og á
grundvelli sjálfbærrar þróunar og skal arði af þeim varið til þess að vernda auðlindirnar,
rannsaka þær og viðhalda þeim, svo og til hagsældar fyrir þjóðina að öðru leyti.
[Þessi texti er óbreyttur en var fæ rður til: Í skýringum við ákvæðið sagði m.a.:
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Í 1. mgr. er því lýst yfir að þær náttúruauðlindir og réttindi sem ekki eru háð
einkaeignarrétti séu þjóðareign sem handhafar löggjafar og framkvæmdarvalds, þ.e. Alþingi og
stjórnvöld, fari með forsjá fyrir, varðveiti og geti jafnframt ráðstafað í umboði þjóðarinnar skv. 2.
mgr. Vegna þess m.a. að aðstæður og viðhorf geta breyst í tímans rás er ekki gert ráð fyrir að
náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign verði skilgreind í sjálfri stjórnarskránni heldur
verði það gert í almennum lögum. Þó er gengið út frá því að land, landsréttindi, auðlindir og
hlunnindi í þjóðlendum, sem ekki hafa verið háð einkaeignarrétti, verði þjóðareignir, sbr. lög nr.
58/1998 um þjóðlendur og lög nr. 57/1998 um rannsóknir á nýtingu á auðlindum í jörðu.
Sömuleiðis nytjastofnar á Íslandsmiðum, sbr. lög nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða, og auðlindir
sem eru á, í eða undir hafsbotninum, utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur
Íslands nær, sbr. lög nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins.
--------- Í 2. mgr. er því lýst yfir að náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign megi ekki selja
eða láta varanlega af hendi til annarra aðila. Þó er gert ráð fyrir að stjórnvöld geti veitt öðrum
aðilum heimild til afnota eða hagnýtingar á slíkum eigum með tilteknum skilyrðum og að teknu
tilliti til þeirra markmiða sem frá greinir í 3. mgr. Með heimild til afnota eða hagnýtingar í 2.
mgr. er átt við heimild til afnota eða hagnýtingar sem sérstakt leyfi þarf til þannig að aðrir en
leyfishafar geti ekki haft þau sömu not. Þar með fellur almannaréttur, svo sem réttur til umferðar
um land, ekki undir þetta hugtak. Kveðið er á um það í niðurlagi 2. mgr., til þess að taka af allan
vafa, að heimild til afnota eða hagnýtingar njóti verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar sem óbein
eignarréttindi á borð við hefðbundin leigu, afnota og ítaksréttindi. ]
[Gerð er grein fyrir aðalatriðunum í þessum frumvörpum í upphafi
athugasem danna.] Loks er rétt að geta u m tvö nýleg frum vörp, annars vegar frum varp
oddvita ríkisstjórnar Fram sóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, Jóns Sigurðssonar, iðnaðarog viðskiptaráðherra, og Geirs H. H aarde forsæ tisráðherra á A lþingi 2007, og hins vegar
frum varp oddvita ríkisstjórnar Sam fylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar— græ ns
fram boðs á A lþingi 2009, Jóhönnu S igurðardóttur forsæ tisráðherra, Steingrím s J.
Sigfússonar fjárm álaráðherra og fleiri flutningsm anna. Í báðum frum vörpum var lögð til
í stjórnarskrá ný grein, sem hófst í fyrra frum varpinu á þessum orðum:
„N áttúruauðlindir Islands skulu vera þjóðareign ..." og í hinu síðara á orðunum :
„N áttúruauðlindir som okki oru háðar oinkaoignarrétti oru þjóðareign."

Í ljósi þessarar forsögu ber að skoða og skilja 1 mgr. ákvæðisins:
-------Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign
þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota
og því má aldrei selja þær eða veðsetja.
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--------- H ér er fylgt langri hefð á bak við n otkun hugtaksins þjóðareign og orðalag
Þ ingvallalaganna frá 1928 er notað í anda dr. G unnars Thoroddsen til að skýra að
þjóðareign er eign sem m á aldrei afhenda til eignar eða varanlegra afnota og m á því
aldrei selja eða veðsetja. Þessari h u g su n er einnig lýst í greinargerð með ákvæ ðinu um
m enningarverðm æ ti, sem er 29. gr. þessa frum varps.
[Nýr texti: Í 2. málsl. 1. mgr. er kveðið á um ákveðna meðferð auðlinda í þjóðareign og
réttinda sem tengjast þeim. Þar segir að enginn geti fengið auðlindirnar, eð a réttindi
tengd þeim, til eignar eð a varanlegra afnota og að aldrei megi selja þ æ r eða veðsetja. Af
þ essu leiðir að alm enna löggjafanum og handhöfum fram kvæ m darvalds sem fara með
forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt auðlinda í þjóðareign og réttinda sem tengjast þeim eru
settar ákveðnar hömlur. Sam kvæ m t þessu færi varanlegt afsal auðlinda í þjóðareign og
veiting ótím abundinna afnotaréttinda sem tengjast þeim gegn ákvæði 2. málsl. 1. mgr.
og að auki veðsetning auðlindanna. Það er alm enna löggjafans að túlka nánar ákvæðið
og tryggja að efni alm ennra laga fari ekki í bága við fyrrgreinda meginreglu ákvæðisins.]
[Athugasemd. Miðað við upplýsingarnar sem eru um m álsm eðferðina á orðunum
„beint e ð a óbeint" er niðurstaðan sem endurspeglast í setningunni: „Í þessu felst, að texti
ákvæ ðisins mælir efnislega fyrir um að enginn getur „fengið auðlindirnar, eða réttindi
tengd þeim, til eignar eð a varanlegra afnota og aldrei má selja þ æ r eð a veðsetja", beint
eð a óbeint" óljós. Hvort óbein veðsetning náttúruauðlinda er heimil eð a ekki er hins
vegar mikilvægt atriði, sjá nánar 4. mgr. 3. gr. laga nr. 75/1997 um sam ningsveð. Þar
segir að eigi sé heimilt að veðsetja réttindi til nýtingar í atvinnurekstri, sem skráð eru
opinberri skráningu á tiltekið fjárverðmæti og stjórnvöld úthluti lögum sam kvæm t, t.d.
aflahlutdeild fiskiskips og greiðslumark bújarðar. Hafi fjárverðmæti það, sem réttindin eru
skráð á, verið veðsett er eiganda þ e ss óheimilt að skilja réttindin frá fjárverðmætinu
nem a með þinglýstu samþykki þeirra sem veðréttindi eiga í viðkomandi fjárverðmæti. Í
athugasem dum sem fylgdu 3. gr. frumvarps til laga um sam ningsveð, lagt fram á 121.
löggjafarþingi 1996, þskj. 350 - 234. mál, kemur fram að í ákvæðinu sé skírskotað til
réttinda sem nýtt eru í atvinnurekstri sem stjórnvöld úthluta lögum sam kvæm t. Jafnframt
segir hvað aflahlutdeild fiskiskipa varði sé með ákvæðinu sérstaklega verið að
undirstrika og leggja áherslu á það viðhorf löggjafans, sem fram komi í 1. gr. laga nr.
38/1990 um stjórn fiskveiða (nú 1. gr. laga nr. 116/2006) að nytjastofnar á Íslandsmiðum
séu sam eign íslensku þjóðarinnar og að úthlutun veiðiheimilda myndi ekki eignarrétt eð a
óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum, þar sem fyrst og frem st sé
um takm arkaðan og tímabundinn nýtingarrétt að ræ ða. Ákvæði 4. mgr. 3. gr. sé ekki
æ tlað að hefta svigrúm löggjafans til slíkra alm ennra ráðstafana þannig að leitt geti af
sé r bótaskyldu ríkissjóðs, hvorki gagnvart eigendum veiðiskipa og bújarða né heldur
þeim sem öðlast hafa takmörkuð réttindi yfir slíkum verðm ætum .] Á 17. ráðsfundi var
sam þykkt m eð 18 atkvæ ðum gegn fjórum breytingartillaga þess efnis að orðunum
„boint oða óboint" skyldi b æ tt aftan við fyrstu ofnisgroin ákvæðisins, þannig að önnur
m álsgroinin hljóðaði svo: „Enginn gotur fongið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim , til
eignar eða varanlegra afnota og aldrei m á selja þæ r eða veðsetja, boint eða óboint." Fyrir
flutningsm önnum vakti, að m eð slíkri áréttingu yrði ljósara, að óbein veðsetning
þjóðareignarinnar væ ri óheim il og einstökum m önnum því óheim ilt að taka ú t fyrir
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fram arðinn af nýtingu auðlindanna og veðsetja nýtinguna og þar m eð auðlindina.
M ætti taka arð fyrir fram af auðlindinni, æ tti aðeins eigandinn, þjóðin, að geta gert slíkt.
A ðrir töldu orðin „boint oða óboint" ongu bæ ta við ákvæðið efnislega, því að allt er
annaðhvort beint eða óbeint svo sem segja m á að liggi í eðli máls. Í ljósi rökræ ðna um
málið flutti A nofnd í því ljósi nýja breytingartillögu u m að taka orðin „boint oða
óboint" aftur ú t ú r ákvæ ðinu og varð það niðurstaðan á 18. ráðsfundi. Í þessu felst, að
toxti ákvæðisins m ælir efnislega fyrir u m að onginn gotur „fongið auðlindirnar, oða
réttindi tongd þoim, til oignar oða varanlogra afnota og aldroi m á selja þæ r oða voðsotja",
beint eða óbeint.
[Hluti af þessum texta var framar: Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð
n á ttú ru auðlindum í þjóðareign með óbornum kynslóðum og hefur því ekki rétt til að
ráðstafa au ðlindunum [þeim einvörðungu] í eigin þágu. Skorðurnar, sem 1. mgr. er ætlað
að reisa við ráðstöfun auðlinda í þjóðareign, eiga einnig við u m réttindi tengd
au ðlindunum og ekki aðeins við auðlindirnar sjálfar.
[Nýr texti: Sam kvæ m t 1. málsl. 2. mgr. teljast til auðlinda í þjóðareigin
náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar
lögsögu og uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og nám aréttinda. Eins og
orðalag 1. málsl. 2. mgr. ber m eð sé r er ekki um tæ m andi talningu auðlinda að ræ ð a og
ræ ð st inntak auðlindahugtaksins fyrst og frem st af efni alm ennra laga og eðli máls.
Meðal an n ars segir í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að
auðlindum hafsbotnsins að íslenska ríkið sé eigandi allra auðlinda á, í eð a undir
hafsbotninum utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands n æ r
sam kvæ m t lögum, alþjóðasam ningum eð a samningum við einstök ríki og sam kvæ m t 2.
mgr. 1. gr. n æ r hugtakið auðlind sam kvæ m t lögunum til allra ólífrænna og lífrænna
auðlinda hafsbotnsins annarra en lifandi vera; í 3. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og
nýtingu á auðlindum í jörðu er áréttað að í þjóðlendum séu auðlindir í jörðu eign íslenska
ríkisins nem a aðrir geti san n að eignarrétt sinn til þeirra; í 2. gr. laga nr. 58/1998 um
þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta segir að íslenska ríkið
sé eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru
háð einkaeignarrétti; sam kvæ m t 1. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða eru
nytjastofnar á Íslandsmiðum sam eign íslensku þjóðarinnar, og sam kvæ m t 3. gr., sbr. 1.
gr. laga nr. 13/2001 um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, er íslenska ríkið eigandi
kolvetnis (jarðolía, jarðgas og an n að kolvetni í jarðlögum undir hafsbotni) utan netlaga.] Í
2. mgr. eru talin u p p dæ m i u m helstu tegundir auðlinda í þjóðareigu, svo sem
nytjastofna í hafinu, aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu, v atn sog virkjunarréttindi og jarðhita og nám aréttindi. Þessi upptalning er í sam ræ m i við
athugasem dir þ æ r sem fylgdu frum varpi dr. G unnars Thoroddsen 1983 nem a hér er
kveðið á u m að einnig þessar auðlindir skuli vera í þjóðareign sam kvæ m t stjórnarskrá
frekar en sam kvæ m t ákvörðun Alþingis. [Fjallað er um 2. málsl. 2. mgr. sérstaklega hér
á eftir.] Við bæ tist ákvæði u m að m eð lögum m egi kveða á u m þjóðareign á auðlindum
u n d ir tiltekinni d ý p t frá yfirborði jarðar. H ér er t.d. átt við hugsanlega olíufundi eða
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m álm a djú p t u n d ir h v o rt h eld u r í alm enningum eða einkajörðum . U pptalningunni er
ekki ætlað að vera tæ m andi. Til dæ m is er ekki tekin afstaða til þess hversu fara skuli
með villta lax og silungsstofna sem ganga ú r sjó í ár á einkajörðum. Í því felst sú afstaða
að A lþingi skuli kveða á u m þ au mál.
[Nýr texti: Í 2. málsl. 2. mgr. er heimildarákvæði þ e ss efnis að með lögum megi
kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar. Sam kvæ m t
þ essu getur almenni löggjafinn ákveðið að lýsa auðlindir sem liggja á tilteknu dýpi
þjóðareign. Sam kvæ m t gildandi rétti fylgir eignarlandi eignarréttur að auðlindum í jörðu,
en í þjóðlendum eru auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins, sbr. nánar 3. gr. laga nr.
57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Í sam ræ m i við 2. mgr. 1. gr.
tilvitnaðra laga er auðlindahugtakið í lögunum skýrt rúmt og vísar til hvers konar
frumefna, efnasam band og orku sem vinna má úr jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða
loftkenndu formi og án tillits til hitastigs sem þau kunna að finnast við. Almennt er
viðurkennt að eignarréttur sé ekki takm arkaður við ákveðna dýpt frá yfirborði jarðar.
Sam kvæ m t fyrrnefndri heimild 2. málsl. 2. mgr. getur almenni löggjafinn ákveðið að
breyta þessari réttarstöðu en eðli málsins sam kvæ m t yrði að undirbúa allar slíkar
lagabreytingar vandlega vegna þeirra áhrifa sem þ æ r gæ tu haft á eignarrétt að
auðlindum í jörðu þegar ekki er um þjóðlendur að ræ ða.]
[Nýr texti: Í 3. mgr. 34. gr. segir að við nýtingu auðlindanna skuli hafa sjálfbæra
þróun og alm annahag að leiðarljósi. Ákvæði 3. mgr. er stefnum arkandi og á sérstaklega
við um auðlindir í þjóðareign en alm enna ákvæðið um nýtingu náttúrugæ ða, þ.m.t.
náttúruauðlinda, á sjálfbæran hátt er að finna í 3. mgr. 33. gr. frumvarpsins. Með
tilvísuninni til sjálfbærrar þróunar er fyrst og frem st verið að vísa til hugtaksins eins og
það er skilgreint í Brundtlandskýrslunni (1987) og m eginreglna sjálfbærrar þróunar.
Meðal hugtaksskilyrða sjálfbærrar þróunar er að tryggja að jafnræði ríki innan hverrar
kynslóðar og milli kynslóða m.t.t. umhverfis og náttúruauðlinda en svo þetta jafnræði
verði að veruleika verður að skilgreina og útfæ ra viðeigandi meginreglu í almennri
löggjöf. Að öðru leyti er bent á umfjöllun um sjálfbæ ra þróun í athugasem dum sem fylgja
3. mgr. 33. gr. frum varpsins og um helstu meginreglur umhverfisréttar er fjallað í
athugasem dum sem fylgja 35. gr. M eginreglurnar sem þar er fjallað um eru meðal þeirra
m eginreglna sem miða að því að koma sjálfbærri þróun til fram kvæm dar. Svo nýting
náttúruauðlinda verði raunverulega sjálfbær og í þágu núlifandi og komandi kynslóða er
nauðsynlegt að almenni löggjafinn útfæri nánar réttindi og skyldur í almennum lögum í
sam ræ m i við þá stefnumörkun sem felst í 3. mgr.] segir að við nýtingu auðlindanna
skuli hafa sjálfbæra þ ró u n og alm annahag að leiðarljósi. Með sjálfbærri þ ró u n er vísað til
viðtekinnar skilgreiningar, sem kennd er við Gro H arlem B rundtland, fyrrum
forsæ tisráðherra Noregs:
-------Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika
komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum.
H ugtakið hverfist u m jafnrétti kynslóðanna. Með alm annahag er vísað til þess að
þjóðin á auðlindirnar og gerir sem eigandi þeirra tilkall til arðsins af þeim í sam ræ m i við
1. gr. alþjóðasam nings u m borgaraleg og stjórnm álaleg réttindi frá 1966, sem Íslendingar
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hafa undirritað og fullgilt. Þar segir í 1. gr.:
-------Allar þjóðir mega, í sínu eigin markmiði, ráðstafa óhindrað náttúruauðæfum og auðlindum
sínum ... [Nýr texti: Einnig ber að hafa í huga að Ísland er aðili að alþjóðasamningi um
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (1966) (auglýsing nr. 10/1979 í C-deild
Stjórnartíðinda) en í 2. mgr. 1. gr. sam ningsins segir m.a. að allar þjóðir megi, í sínu
eigin markmiði, ráðstafa óhindrað náttúruauðæfum og auðlindum sínum. Í þessu felst
m.a. viðurkenning á því að í skjóli fullveldisréttar er það á valdi hverrar þjóðar að ákveða
forsendur og fyrirkomulag auðlindanýtingar. ]
[Nýr texti: Loks er í 4. mgr. fjallað um ábyrgð á vernd náttúruauðlinda,
leyfisveitingar, gjaldtöku og fyrirvara um að nýtingarheimildir geti ekki leitt til eignarréttar
eð a óafturkallanlegs forræðis á auðlindum í þjóðareign. Eðli málsins sam kvæ m t eru
ákveðin tengsl á milli 3. og 4. mgr. en náttúruauðlindir ber að nýta í sam ræ m i við
sjálfbæra þróun, sbr. nánar 3. mgr., en ábyrgðin er stjórnvalda og þeirra sem nýta
auðlindirnar.] Krafan um sjálfbæra þróun og virðingu fyrir alm annahag sam kvæ m t 3.
mgr. kallar á vernd auðlindanna.
[Nýr texti: Í sam ræm i við fyrrgreint er kveðið á um alm enna ábyrgð á vernd
náttúruauðlinda í 1. málsl. 4. mgr. Hún hvílir ekki einvörðungu á stjórnvöldum þar sem
þeir sem nýta auðlindirnar bera einnig ákveðna sam félagslega ábyrgð. Í þessu felst m.a.
að viðeigandi stjórnvöldum ber að tryggja að farið sé að ákvæðum alm ennra laga sem
lúta að vernd náttúruauðlinda og hins vegar ber þeim sem nýta þ æ r að sýna ákveðið
sam félagslegt frumkvæði við alla auðlindanýtingu í sam ræ m i við sjálfbæra þróun.]
Sam kvæm t 4. og síðustu mgr. ákvæðisins bera stjórnvöld, ásam t þeim sem nýta
auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Síðan segir:
[Nýr texti: Í 2. málsl. 4. mgr. er heimildarákvæði þ ess efnis að stjórnvöld geti á
grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eð a annarra takm arkaðra
alm annagæ ða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Sam kvæm t þessu ber
alm enna löggjafanum að skilgreina með lögum hvaða náttúruauðlindir eð a takmörkuð
alm annagæ ði er heimilt að nýta á grundvelli tiltekinna afnota- eða hagnýtingarleyfa. Þar
að auki þarf löggjafinn að tryggja að fyrir hendi sé fullnægjandi lagaumhverfi svo
mögulegt sé að taka gjald fyrir afnotin eð a hagnýtinguna og að þau verði einvörðungu
heimil til tiltekins tíma. Hér er öðrum þræði verið að vísa til nytjagreiðslureglu (á ensku:
users pay principle), sem er ákveðið afbrigði af greiðslureglu, og einnig þeirrar
grunnhugsunar sem felst í sjálfbærri þróun, þ.e. að ákveðið jafnræði ríki innan kynslóðar.
Með gjaldtöku er m.a. átt við auðlindagjald (skatta eftir atvikum) og eftir atvikum
tekjur sem renna til ríkissjóðs vegna uppboða á tilteknum nýtingarheimildum, svo og
hefðbundið leigugjald, sem tekur mið af eðli viðkomandi auðlindar eða annarra
takm arkaðra alm annagæ ða (þ.m.t. innflutningskvóta, losunarkvóta og útvarpsrása). Á
þennan hátt skapast forsendur til þ ess að fleiri fái notið eðlilegrar hlutdeildar í hagnaði
sem verður af nýtingu viðkomandi auðlindar eð a takm arkaðra alm annagæ ða. Í
hagfræðilegu sam hengi er ákveðið samspil á milli gjaldtöku og nýtingartíma auðlindar,
t.d. eru sum ar auðlindir örugglega endurnýjanlegar en aðrar ekki, og útfærslur þ essara
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þátta í almennri löggjöf þurfa að taka mið af því svo tryggt sé að þjóðin sem slík fái
eðlilega hlutdeild í hagnaði af nýtingu viðkomandi auðlindar hverju nafni sem hún
nefnist.]
[Texti óþarfur er hér fyrir ofan.]Stjórnvöld geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða
hagnýtingar þeirra, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi leiða aldrei til
eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.
[Athugasemd: Hér er einhver misskilningur á ferðinni og skýringin á fullu gjaldi á
illa við þar sem ekki er um eignarnám og þar m eð bæ tur að ræ ð a og villandi að vísa til
þ e ssa rar skýringar og tengja athugasem dirnar sem fylgja 4. mgr. 34. gr. við
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Slík tenging felur einnig í sé r ákveðna mótsögn
þar sem við það er miðað að þjóðin eigi auðlindirnar og einvörðungu sé heimilt að veita
tímabundin nýtingarleyfi gegn gjaldi. Að auki er hugsunin um að miða við verð á markaði
of takmörkuð og lýsir einvörðungu að hluta þeim röksemdum sem að baki gjaldtöku búa
en hún getur ekki verið bundin við nýtingarleyfin eða -heimildirnar einvörðungu. Það er
augljóst af textanum að skýringarnar eru sam d ar m eð fiskveiðiheimildir í huga en m.t.t.
gildissviðs ákvæ ðisins er órökrétt að hafa svo þröngt sjónarhorn þar sem ákvæðið á við
fleiri auðlindir en fiskistofna og heimildir til að veiða þá. Tryggja þarf að þjóðin fái einnig
sanngjarna hlutdeild í hagnaði þeirra sem nýta auðlindir í þjóðareign en gjaldtaka fyrir
nýtingarleyfi ein og sé r tryggir það ekki að öllu leyti. Gjaldtöku í hvaða formi sem er
verður að aðlaga að eðli hverrar auðlindar og óeðlilegt er að miða við að fullt gjald sé
h æ sta gjald sem nokkur er fús að greiða á markaði eð a uppboði þótt sú aðferð geti átt
við um tiltekin nýtingarleyfi. Einnig verður að taka mið af sjónarmiðum sem hafa komið
fram í auðlindahagfræði.] Moð „fullu" gjaldi or átt við m arkaðsvorð, þ.o. hæ sta gjald som
n okkur er fús að greiða t.d. á m arkaði eða uppboði eða í sam ningum við ríkið sem
um boðsm ann rétts eiganda, þjóðarinnar. Til álita kom að segja holdur „gegn sanngjörnu
gjaldi" on það orðalag þótti okki oiga við þar oð í því gotur þ ó tt folast fyrirhoit u m frávik
eða afslátt frá fullu gjaldi. Með svipuðum rökum var ekki heldur fallist á orðalagið
„gogn hóflogu gjaldi" oða „gegn gjaldi". Til hliðsjónar var haft orðalag í
eignarréttarákvæ ði stjórnarskrárinnar sem stendur óbreytt í frum varpi Stjórnlagaráðs:

-------Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess
lagafyrirmæli og komi fu llt verð fyrir.
Með fullu verði er sam kvæ m t skýringum við ákvæðið átt við verðgildi
eignarinnar fyrir eigandann, þ.e. m arkaðsverð hennar, á þeim tím a sem eignarnám fór
fram. Moð orðunum „til tiltokins hóflogs tím a í sonn" or átt við að leyfi til afnota eða
hagnýtingar m egi ekki veita til m jög langs tím a í senn. Í þessu felst að A lþingi m etur
hverju sinni hvað telst vera hóflegur leyfistími.
Á 18. ráðsfundi var sam þykkt breytingartillaga A nefndar u m annan m álslið 4.
mgr. ákvæðisins, en það hljóðar svo: „Stjórnvöld gota á grundvelli laga voitt leyfi til
afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takm arkaðra alm annagæ ða, gegn fullu
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gjaldi og til tiltokins hóflogs tím a í sonn." Sam kvæ m t broytingartillögunni var orðunum
„hagnýtingar þoirra" broytt í „hagnýtingar auðlinda oða annarra takm arkaðra
alm annagæ ða" til að broikka skírskotun ákvæðisins, svo að ljóst mogi vora, að það tokur
einnig til annarra takm arkaðra alm annagæ ða, til dæ m is innflutningskvóta, losunarkvóta
og útvarpsrása. Með fullu gjaldi er átt við gjald sem endurspeglar m arkaðsverð
nýtingarréttarins.
[Nýr texti: Í upphafi 3. málsl. 4. mgr. er vísað til þ e ss að afnota- eða
hagnýtingarleyfi skuli veita á jafnræðisgrundvelli. Á 17. ráðsfundi var sam þykkt með 18
atkvæ ðum gegn þrem ur breytingartillaga þess efnis, að skýrt skyldi tekið fram , [Nýr
texti: Sam kvæ m t fyrrgreindu ber að tryggja að veiting afnota- eð a hagnýtingarleyfa] að
leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda [Nýr texti: og annarra takm arkaðra
alm an n ag æ ð a standist] skuli veitt á jafnræ ðisgrundvelli í sam ræ m i við jafnræ ðisreglu
stjórnarskrárinnar, þannig að allir þegnar landsins fái notið þess jafnræ ðis við ú th lu tu n
þeirra sam eiginlegra gæ ða sem Ísland hefur yfir að ráða. Þótti því ástæ ða til að hnykkja
á þessu atriði með því að bæ ta orðunum „skal voita á jafnræ ðisgrundvelli og þau
loiða" inn í síðustu m álsgrein ákvæðisins, og hljóðar h ú n því svo: „Slík loyfi skal voita á
jafnræ ðisgrundvelli og þ au leiða aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir
auðlindunum ." Þossi viðbót [Nýr texti: Þetta er m.a.] í sam ræ m i við dóm H æ staréttar í
m áli V aldim ars Jóhannessonar gegn íslenska ríkinu, [Nýr texti : mál nr. 145/1998, 3.
desem ber 1998,] og einnig í sam ræ m i við [Nýr texti: sjónarmið sem koma fram í] áliti
m annréttindanefndar Sam einuðu þjóðanna [Nýr texti: frá 24. október 2007.] eins og
M agnús Thoroddsen, fyrrum forseti H æ staréttar, lýsti í grein í M orgunblaðinu 30.
janúar 2008, en þar segir m eðal annars:

[Þessi texti hefur lítið sjálfstæ tt gildi þar sem búið er að vísa til álitsins og texta sem
varða lög nr. 116/2006.]------ Hinn 24. október 2007 kunngjörði mannréttindanefnd
Sameinuðu þjóðanna álit sitt í kærumáli þeirra sjómannanna Erlings Sveins Haraldssonar og
Arnars Snævars Sveinssonar gegn íslenzka ríkinu þar sem 12 nefndarmanna (af 18) töldu lögin
um stjórn fiskveiða brjóta í bága við 26. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg
réttindi um jafnrétti allra manna. Grein þessi er efnislega samhljóða jafnréttisákvæði 65. gr.
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33 17. júní 1944, með síðari breytingum.

—Í h n o tskurn er rökstuðningur m eirihluta m annréttindanefndarinnar þessi:

---------- Nefndin vitnar til 1. greinar laganna um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, er segir:
„Nytjastofnar á Islandsmiðum eru sameign íslenzku þjóðarinnar/' Síðan segir meirihlutinn, að
sú mismunun, sem gerð hafi verið í upphafi kvótakerfisins við úthlutun veiðiheimilda og byggð
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var á veiðireynslu tímabilsins 1. nóvember 1980 til 31. október 1983, kunni að hafa verið
sanngjörn og málefnaleg sem tímabundin ráðstöfun. En með setningu laganna um
fiskveiðistjórnun nr. 38/1990 hafi ráðstöfun þessi ekki aðeins orðið varanleg, heldur breytt hinum
upprunalegu réttindum til þess að nýta opinbera eign í nýtingu einstaklingsbundinnar eignar.
Þeir sem upphaflega hafi fengið úthlutað veiðiheimildum og nýttu þær eigi, hafi getað selt þær
eða leigt á markaðsverði í stað þess að skila þeim aftur til ríkisins til úthlutunar til nýrra
veiðiréttarhafa í samræmi við sanngjarna og réttláta mælikvarða. Íslenzka ríkið hafi ekki sýnt
fram á, að þessi úthlutunarmáti á veiðiréttarheimildum fullnægi þeim kröfum, er gera verði um
sanngirni.
--------- Mannréttindanefndin taldi sig ekki þurfa að fjalla um það sérstaklega, hvort úthlutun
kvóta á takmörkuðum auðlindum samræmdist Sáttmálanum almennt, en í þessu sérstaka
kærumáli, þar sem veiðiheimildunum væri úthlutað varanlega til hinna upphaflegu
veiðiréttarhafa, andstætt hagsmunum kærendanna, væri ekki unnt að telja, að slíkt kerfi væri
byggt á sanngjörnum grundvelli. A f þessum sökum ályktaði meirihluti
mannréttindanefndarinnar, að brotið væri gegn jafnréttisákvæði 26. gr. Alþjóðasamningsins um
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
Í lögum u m stjórn fiskveiða hefur frá 1990 verið svofellt ákvæði:

------- Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða
óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.
[Nýr texti: Loks, einnig í 3. málsl. 4. mgr., er settur ákveðinn fyrirvari og segir þar
að leyfi til afnota eð a hagnýtingar auðlinda eð a annarra takm arkaðra alm annagæ ða leiði
aldrei til eignarréttar eð a óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum. Hlutverk fyrirvarans
er m.a. að tryggja að löggjafinn geti ekki m eð almennum lögum farið á svig við
m eginregluna sem felst í 1. mgr. og að tryggja ákveðna stöðu auðlinda í þjóðareign til
framtíðar.] Lokamálslið 4. mgr. auðlindaákvæ ðisins („Slík loyfi ... leiða aldroi til
eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum .") or ætlað að tryggja
stjórnskipulega stöðu þessarar lagagreinar með því að girða fyrir h æ ttu n a á að h ú n
verði nu m in b rott ú r lögum . [Nýr texti: Sam bærilegir fyrirvarar þekkjast í íslenskri
löggjöf, sjá nánar 3. málsl. 1. gr. laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða þar sem segir að
úthlutun veiðiheimilda sam kvæ m t lögunum myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt
forræði einstakra aðila yfir þeim, og einnig sam hljóða fyrirvara í 2. gr. laga nr. 151/1996
um fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Þótt íslenskir fræðim enn séu ekki að öllu leyti
sam m ála um hvort tilvitnaður fyrirvari laga hafi komið í veg fyrir að aflaheimildir sem
hefur verið úthlutað teljist til beinna eignarréttinda í hefðbundinni merkingu þ e ss hugtaks
og njóti þar m eð stjórnarskrárverndar virðast þó flestir þeirra vera þeirrar skoðunar. Hins
vegar eru flestir fræ ðim enn sam m ála um að úthlutun aflaheimilda tengist beint tilteknum
atvinnuréttindum og að þau njóti stjórnarskrárverndar á þeim grundvelli sem ein tegund
eignarréttinda.]
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[Þessi tilvísun er ónauðsynleg og bætir engu efnislega við það sem fram er
kom ið.]------ U m ræ ðan u m þjóðareign íslenskra náttú ru au ð lin d a hefur staðið í bráðum
hálfa öld. Fjölmargir þeirra sérfræ ðinga sem fjallað hafa u m málið, lögfræðingar og aðrir,
v oru hafðir m eð í ráðum við sam ningu ákvæðisins sem hér er lagt til. Ákvæðið er í nánu
efnislegu sam ræ m i við fyrirliggjandi drög að nýrri stjórnarskrá Færeyja, en þar segir svo
u m auðlindir og um hverfi:

Tilfeingi og umhvorvi
------ (1)— Myndugleikarnir varða um tilfeingi landsins.
------ (2)— Tá vunnið verður úr landsins tilfeingi, skal landið antin krevja viðurlag ella tryggja
ollum vinnurætt.
------ (3)— Margfeldið á landi og á havleiðum landsins, sum privat ikki eiga, er tilfeingi og ogn
fólksins.
------ (4)— Landið tryggjar, at bæði almenna og privata tilfeingi landsins verður umsitið á
sjálvberandi hátt við umsorgan fyri umhvorvinum.
Með öðrum orðum: Þjóðin á auðlindirnar (3. mgr.) og tekur gjald fyrir afnot þeirra eða
tryggir öllum jafnan aðgang að þeim (2. mgr.). U m gengni við auðlindir og um hverfi
verður að vera sjálfbær (4. mgr.).

23

Minnisblað
Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor
20. septem ber 2012
Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., u m aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr.
tillagna Stjórnlagaráðs að frum varpi til stjórnarskipunarlaga. M eðfylgjandi er
m innisblað und irritað rar þar sem farið er yfir ákvæði 36. gr. í tillögu ráðsins m iðað við
eftirfarandi forsendur og lagðar til:
1. N auðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við tiltekin viðm ið sem kom a
fram í bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin
tillit til:
a. m annréttindasáttm ála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir,
b. innra sam ræ m is og m ögulegra m ótsagna,
c. réttarvernd m iðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum ,
d. m álsóknarm öguleika gegn ríkinu.
2. N auðsynlegar viðbæ tur eða lagfæ ringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé
beinlínis vísað til viðm iða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan
þ átt hafa söm u viðm ið eigi að síður verið lögð til grundvallar.
3. Ö n n u r atriði sem u n d irritu ð bendir sérstaklega á.
Tillögur að breytingum , þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum .
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A kvæ ði 36. gr.
H eildarm at á greininni m iðað við fyrrgreind viðmið.
Á kvæði 36. gr. tillögunnar er ným æ li en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna
sam bæ rilegt ákvæði. Efni þess hefur ekki nein augljós tengsl við m annréttindasáttm ála
sem Ísland er aðili að og virðist ekki vera í m ótsögn við önnur ákvæði tillögunnar.
Ólíklegt er að gildistaka 36. gr. ein og sér hefði í för með sér að íslenska ríkinu yrði stefnt,
t.d. vegna m ögulegra takm arkana á eignarrétti eða athafnafrelsi, þ ar sem raunverulegt
gildissvið og efni þess veltur á útfæ rslu í alm ennri löggjöf. H ú n m yndi væ ntanlega fela í
sér alm ennar takm arkanir og að auki leggja ákveðnar skyldur á tiltekin stjórnvöld og
opinberar stofnanir. Rétt er að benda á að í athugasem dunum sem fylgdu er á því byggt
að íslensk stjórnvöld beri að taka þ átt í og jafnvel eiga frum kvæ ði að því að vernda
dýrategundir sem eru í útrý m in garhæ ttu að m ati alþjóðlegra aðila. Þennan hluta
athugasem danna m á misskilja þannig að íslensk stjórnvöld séu b u n d in af m ati
alþjóðlegra aðila á því h v o rt dýrategundir séu í útrým ingarhæ ttu. Rétt skýring
ákvæðisins leiðir að sjálfsögðu ekki til þeirrar niðurstöðu.
Texti ákvæðis sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
36. gr .
Dýravernd.
Með lögum skal kveðið á u m v ern d dýra gegn illri m eðferð og dýrategunda í
útrým ingarhæ ttu.

A thugasem dir við ákvæði 36. gr. með breytingunum .
Ákvæði 36. gr. er ným æ li í stjórnarskrá. Tilgangur þess er að leggja ákveðinn grunn að
og vera stefnum arkandi fyrir alm enna löggjöf sem varðar dýravernd en að m argra m ati
hefur nokkuð skort á að nauðsynleg ræ kt væ ri lögð við alm enna d ýravernd hér á landi.
Þykir því rétt að setja í stjórnarskrá ákvæði til v ern d u n ar dýra, þ ó tt stjórnarskráin sé
skrifuð fyrir og u m m enn. Í stjórnarskrá, þar sem kveðið er á u m um gengni m anna hver
við annan og við um hverfi sitt og n áttú ru er þess vegna eðlilegt að kveða einnig á um
um gengni við dýr. Á kvæði u m d ý ravernd er n ú þegar að finna í ým sum stjórnarskrám ,
til dæ m is þeirri þýsku þar sem kveðið er á u m að dýrav ern d skuli skipað m eð lögun, sbr.
nánar 20. tölul. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. U m gengni m annsins við dýr tengist
siðferði hans sjálfs, sem stjórnarskrá hlýtur að láta sig varða, og ill m eðferð á dýrum er í
andstöðu við þ æ r m eginreglur sem stjórnarskrá Íslands er byggð á. Það m á því telja
siðferðilega æskilegt að tryggja m önnum rétt til að lifa í samfélagi þar sem hæ gt er að
treysta því að ákvæ ðum laga sé ætlað að kom a í veg fyrir illa m eðferð dýra og vernd
d ý rateg u n d a í útrým ingarhæ ttu.
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Í sam ræ m i við orðalag ákvæðisins er því í fyrsta lagi ætlað að gilda u m illa
m eðferð á dýrum , h vort sem þ au eru villt eða ekki. N ánara innihald tilvísunar til illrar
m eðferðar er á herðum alm enna löggjafans en tilvísuninni er ætlað að ná yfir hvers
konar níðingsskap sem nöfnum tjáir að nefna. Á kvæ ði 36. gr. sam rým ist vel, en er þó
ekki takm arkað við, alþjóðlegri stefnum örkun á sviði dýraverndar, t.d. yfirlýsingu
M enningarm álastofnunar Sam einuðu þjóðanna u m réttindi dýra frá 1978 (á ensku:
Universal Declaration of Animal Rights), áherslum Evrópusam bandsins og Evrópuráðsins í
m álaflokknum , og þeim alþjóðasam ningum sem Ísland hefur gerst aðili að og varða
dýravernd. Sjá í þessu sam bandi m.a. Evrópusam ning u m v ernd dýra í
m illilandaflutningum (á ensku: European Convention for the Protection of Animals during
International Transport) frá 1968 (auglýsing nr. 8/1969 og nr. 36/1991 (bókun við
sam ninginn)), og einnig Evrópusam ning u m v ern d dýra í landbúnaði (á ensku: European
Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes) frá 1976 (auglýsing nr.
17/1989 í C-deild Stjórnartíðinda). Einnig ber að nefna að nokkrir alþjóðlegir sam ningar
á sviði um hverfisverndar sem Ísland hefur gerst aðili að fjalla u m eða leggja bann við
n o tk u n tiltekinna veiðiaðferða og -tæ kja þegar villt dýr eiga í h lu t en að baki búa m.a.
rík dýraverndarsjónarm ið. Sjá í þessu sam bandi m.a. ákvæði sam nings u m v erndun
villtra plantna og d ý ra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention on the Conservation of
European Wildlife and Natural Habitats) frá 1979 (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild
Stjórnartíðinda) og ákvæði A lþjóðasam nings u m stjórnun hvalveiða (á ensku:
International Convention for the Regulation of Whaling) frá 1946 (auglýsing nr. 18/2001 í Cdeild Stjórnartíðinda).
Í öðru lagi gildir ákvæðið u m v ernd dýrategunda í útrým ingarhæ ttu. Við m at á
því h v o rt einstakar dýrategundir eru í útrým ingarhæ ttu ber að byggja á niðurstöðum
vísindam anna innlendra jafnt sem erlendra. Sam kvæ m t þessu ber íslenskum
stjórnvöldum að taka þ átt í og jafnvel eiga frum kvæ ði að því að vern d a dýrategundir
sem eru í ú trý m in g arh æ ttu m.a. að m ati alþjóðlegra aðila. Þetta er í fullu sam ræ m i við
ým sa alþjóðlega sam ninga sem Ísland er aðili að og sem er ætlað að tryggja vernd
d ý rateg u n d a í útrým ingarhæ ttu. Í þessu sam bandi ber að nefna ákvæði sam nings um
v ern d u n villtra plantna og d ýra og lífsvæða Evrópu frá 1979, sem fyrr var nefndur, og
einnig ákvæði sam nings u m alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem
eru í útrý m in g arh æ ttu frá 1973 með breytingum frá 1979 (á ensku: Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora with amendment thereto of
22 June 1979) sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 1/2000 og nr. 5/2003 í C-deild
Stjórnartíðinda). Fyrrgreindir tveir alþjóðasam ningar hafa báðir að m arkm iði að vernda
dýrategundir í útrý m in g arh æ ttu þ ó tt aðgerðirnar sem grípa á til séu að nokkru leyti
ólíkar. Loks ber að nefna að það felst í hugtakinu líffræðileg fjölbreytni, sem skilgreint er
í sam ningi u m líffræðilega fjölbreytni (á ensku: Convention on Biological Diversity) (1992),
sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 11/1995 í C -deild Stjórnartíðinda), að
sam ningsaðilar verða að tryggja viðunandi vernd tegunda í útrým ingarhæ ttu í sam ræ m i
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við gildissvið sam ningsins. Að öðrum kosti er ekki m ögulegt að tryggja m arkm iðið um
líffræðilega fjölbreytni.
U m alm enna v ern d líffræðilegrar fjölbreytni er fjallað í 33. gr.
Texti greinargerðar við ákvæðið sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
U m 36. gr.
G reininÁkvæði 36. gr. er ným æ li í stjórnarskrá. Tilgangur hennar þ e ss er að leggja
ákveðinn gru n n að alm ennum lögum u m d ýravernd [Nýr texti: og vera stefnumarkandi
fyrir alm enna löggjöf sem varðar dýravernd] [Nýr texti sem byggir á texta sem var aftar:
en að m argra mati hefur nokkuð skort á að nauðsynleg rækt væri lögð við alm enna
dýravernd hér á landi. Þykir því rétt Rétt þykir að setja í stjórnarskrá ákvæði til
v ern d u n ar dýra, þ ótt stjórnarskráin sé skrifuð fyrir og u m m enn. Í stjórnarskrá, þar sem
kveðið er á u m um gengni m anna hver við annan og við um hverfi sitt og náttú ru , þykir
er þ e ss vegna Stjórnlagaráði eðlilegt að kveða einnig á u m um gengni við dýr. Þá var á
það bent í u m ræ ð u m í ráðinu að í æ tæ knivæ ddari heim i næ stu áratuga yrði v ernd
fjölbreytts lífríkis og þar m eð dýra æ m ikilvægari. Ákvæði u m d ý ravernd er n ú þegar að
finna í ým sum stjórnarskrám , til dæ m is þeirri þýsku þar sem kveðið er á um að
dýravernd skuli skipað m eð lögun, sbr. nánar 20. tölul. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar.
(74. gr., 20. mgr.). Vaxandi þ rýstingur er á að slík ákvæði verði sett inn í stjórnarskrár
fleiri ríkja og m á nefna K anada og Tyrkland sem dæm i. U m gengni m annsins við dýr
tengist siðferði hans sjálfs, sem stjórnarskrá hlýtur að láta sig varða þ ó tt með óbeinum
hæ tti sé. Ill [og ill] m eðferð á d ý ru m er í andstöðu við þæ r m eginreglur sem stjórnarskrá
Íslands er byggð á. U m þetta er oft vitnað í M ohandas G andí sem sagði að siðm enningu
m anna og fram farir m æ tti ráða af því hvernig þeir kom a fram við dýr. Það m á [því telja
siðferðilega æskilegt að tryggja mönnum rétt til ] telja til m annréttinda að geta lifa í
sam félagi þ ar sem h æ g t er að treysta [Nýr texti: því að ákvæðum laga sé æ tlað að koma
í veg fyrir illa meðferð dýra og vernd dýrategunda í útrýmingarhættu.] því að ill meðferð
á d ý ru m hafi verið ú tlæ g gerð ú r lögum og stjórnarskrá.
[Þessi texti er að hluta til aftar en að hluta óþarfur.] N efndinni báru st nokkur vel
ígrunduð— erindi— sem — lýstu— eftir— lengri— og— ítarlegri— grein— um — dýravernd.
U m hverfisréttarsérfræ ðingur sem kom fyrir nefndina taldi til dæ m is æskilegt að kveðið
væ ri á u m lög gegn illri „og óásæ ttanlegri" m eðferð á dýrum . N efndin taldi það þó
óþarfa, þar sem öllum m æ tti vera ljóst að í orðunum „illri moðforð" felist hvers konar
níðingsskapur sem nöfnum tjáir að nefna.
[Þessi texti er að hluta til aftar en að hluta óþarfur.] Ekki þótti þó nauðsynlegt að
kveða á u m virðingu fyrir öllum lifandi verum , þar eð slíkt ákvæði væ ri of rú m t til að
hafa raunverulega m erkingu. Ekki þótti h eld u r þurfa að kveða á u m v ernd búsvæ ða
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dýra, þar eð um hverfisverndarákvæ ði frum varpsins og í lögum alm ennt næ ðu vel yfir
það atriði.
[Þessi texti er að hluta til aftar en að hluta óþarfur en sjá nýjan texta aftar og er
sérstök athygli vakin á viðbótinni: Við m at á því hvort einstakar dýrategundir eru í
útrýmingarhættu ber að byggja á niðurstöðum vísindam anna innlendra jafnt sem
erlendra.] A nnar sérfræ ðingur gerði athugasem d við að í drögum að frum varpinu var
kom ist svo að orði að í lögum skyldi kveða á u m „vernd ... dýrategunda gegn
útrým ingu". Var á það bent að slíkt orðalag kynni að kom a í veg fyrir að h æ gt væ ri að
skera u p p herör gegn aðfluttum m eindýrum sem ynnu skaða á lífríki Íslands. Því var
orðalaginu breytt í „v ern d ... d ýrategunda í ú trým ingarhæ ttu" sem þýðir að m ati
ráðsins að íslenskum stjórnvöldum beri að taka þ átt í og jafnvel eiga frum kvæ ði að því
að v ern d a þ æ r dýrategundir sem alþjóðlegir aðilar hafa skilgreint í útrým ingarhæ ttu.
[Textinn fæ rður fram ar og aðeins breyttur þar.] Þar sem n ú þegar eru í gildi
d ý raverndunarlög er þessari grein fyrst og frem st ætlað að hafa þau réttaráhrif að árétta
lögin og styrkja þau, enda ben d a athuganir sum ra sérfræ ðinga til þess að m eiri ræ kt
þurfi að leggja við d ý rav ern d en gert hefur verið. H ér var m eðal annars stuðst við
ítarlegt álit frá starfshópi á vegum Sam bands dýraverndarfélaga Íslands og Sam taka
lífræ nna neytenda um velferð búfjár.
[Nýr texti sem að nokkru leyti byggir á texta sem strikað er yfir en annað er alveg
nýtt.: Í sam ræ m i við orðalag ákvæ ðisins er því í fyrsta lagi æ tlað að gilda um illa meðferð
á dýrum, hvort sem þau eru villt eða ekki. N ánara innihald tilvísunar til illrar m eðferðar er
á herðum alm enna löggjafans en tilvísuninni er æ tlað að ná yfir hvers konar níðingsskap
sem nöfnum tjáir að nefna. Ákvæði 36. gr. samrýmist vel, en er þó ekki takm arkað við,
alþjóðlegri stefnumörkun á sviði dýraverndar, t.d. yfirlýsingu M enningarm álastofnunar
Sam einuðu þjóðanna um réttindi dýra frá 1978 (á ensku: Universal Declaration o f Animal
Rights), áherslum Evrópusam bandsins og Evrópuráðsins í málaflokknum, og þeim
alþjóðasam ningum sem Ísland hefur gerst aðili að og varða dýravernd. Sjá í þessu
sam bandi m.a. Evrópusamning um vernd dýra í millilandaflutningum (á ensku: European
Convention for the Protection o f Animals during International Transport) frá 1968
(auglýsing nr. 8/1969 og nr. 36/1991 (bókun við samninginn)), og einnig Evrópusamning
um vernd dýra í landbúnaði (á ensku: European Convention for the Protection o f
Anim als Kept for Farming Purposes) frá 1976 (auglýsing nr. 17/1989 í C-deild
Stjórnartíðinda). Einnig ber að nefna að nokkrir alþjóðlegir sam ningar á sviði
um hverfisverndar sem Ísland hefur gerst aðili að fjalla um eð a leggja bann við notkun
tiltekinna veiðiaðferða og -tæ k ja þegar villt dýr eiga í hlut en að baki búa m.a. rík
dýraverndarsjónarm ið. Sjá í þ e ssu sam bandi m.a. ákvæði sam nings um verndun villtra
plantna og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention on the Conservation o f
European Wildlife and Natural Habitats) frá 1979 (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild
Stjórnartíðinda) og ákvæði Alþjóðasamnings um stjórnun hvalveiða (á ensku:
International Convention for the Regulation o f Whaling) frá 1946 (auglýsing nr. 18/2001 í
C-deild Stjórnartíðinda).

5

Í öðru lagi gildir ákvæðið um vernd dýrategunda í útrýmingarhættu. Við mat á því
hvort einstakar dýrategundir eru í útrýmingarhættu ber að byggja á niðurstöðum
vísindam anna innlendra jafnt sem erlendra. Sam kvæ m t þ essu ber íslenskum
stjórnvöldum að taka þátt í og jafnvel eiga frumkvæði að því að vernda dýrategundir sem
eru í útrýmingarhættu m.a. að mati alþjóðlegra aðila. Þetta er í fullu sam ræ m i við ým sa
alþjóðlega sam ninga sem Ísland er aðili að og sem er æ tlað að tryggja vernd
dýrategunda í útrýmingarhættu. Í þ essu sam bandi ber að nefna ákvæði sam nings um
verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu frá 1979, sem fyrr var nefndur, og
einnig ákvæði sam nings um alþjóðaverslun m eð tegundir villtra dýra og plantna sem eru
í útrýmingarhættu frá 1973 með breytingum frá 1979 (á ensku: Convention on
International Trade in Endangered S p ecies o f Wild Fauna and Flora with am endm ent
thereto o f 22 June 1979) sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 1/2000 og nr. 5/2003 í
C-deild Stjórnartíðinda). Fyrrgreindir tveir alþjóðasam ningar hafa báðir að markmiði að
vernda dýrategundir í útrýmingarhættu þótt aðgerðirnar sem grípa á til séu að nokkru
leyti ólíkar. Loks ber að nefna að það felst í hugtakinu líffræðileg fjölbreytni, sem
skilgreint er í samningi um líffræðilega fjölbreytni (á ensku: Convention on Biological
Diversity) (1992), sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 11/1995 í C-deild
Stjórnartíðinda), að sam ningsaðilar verða að tryggja viðunandi vernd tegunda í
útrýmingarhættu í sam ræ m i við gildissvið sam ningsins. Að öðrum kosti er ekki mögulegt
að tryggja markmiðið um líffræðilega fjölbreytni.
Um alm enna vernd líffræðilegrar fjölbreytni er fjallað í 33. gr.]
[Textinn er efnislega hér fyrir ofan.] Ekki þótti þó nauðsynlegt að kveða á um
virðingu fyrir öllum lifandi verum , þar eð slíkt ákvæði væ ri of rú m t til að hafa
raunverulega m erkingu. Ekki þótti h eldur þurfa að kveða á u m vernd búsvæ ða dýra,
þ ar eð um hverfisverndarákvæ ði frum varpsins og í lögum alm ennt næ ðu vel yfir það
atriði.
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Minnisblað
Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor
20. septem ber 2012
Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., u m aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr.
tillagna Stjórnlagaráðs að frum varpi til stjórnarskipunarlaga. M eðfylgjandi er
m innisblað und irritað rar þar sem farið er yfir ákvæði 35. gr. í tillögu ráðsins m iðað við
eftirfarandi forsendur og lagðar til:
1. N auðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við tiltekin viðm ið sem kom a
fram í bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin
tillit til:
a. m annréttindasáttm ála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir,
b. innra sam ræ m is og m ögulegra m ótsagna,
c. réttarvernd m iðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum.
d. m álsóknarm öguleika gegn ríkinu.
2. nauðsynlegar viðbæ tur eða lagfæ ringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé
beinlínis vísað til viðm iða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan
þ átt hafa söm u viðm ið eigi að síður verið lögð til grundvallar.
3. önnur atriði sem u n d irritu ð bendir sérstaklega á.
Tillögur að breytingum , þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum .
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A kvæ ði 35. gr.
H eildarm at á greininni m iðað við fyrrgreind viðmið.
Á kvæði 35. gr. tillögunnar er ným æ li en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna
sam bæ rilegt ákvæði. Efni þess virðist ekki vera í m ótsögn við önnur ákvæði tillögunnar.
Ólíklegt er að gildistaka 35. gr. ein og sér hefði í för með sér að íslenska ríkinu yrði stefnt,
t.d. vegna m ögulegra takm arkana á eignarrétti eða athafnafrelsi, enda veltur
raunverulegt efnisinnihald ákvæðisins á því hvernig það er ú tfæ rt í alm ennri löggjöf en
1. og 2. mgr. eru í eðli sínu form - og m álsm eðferðarreglur. Þó er rétt að benda á að
hugsanlega gæti athafnaleysi stjórnvalda og annarra við að u p p lý sa u m aðsteðjandi
n áttú ru v á orðið g rundvöllur að m álsókn gegn ríkinu en m iðað við þróunina sem orðið
hefur á dóm afram kvæ m d MDE er þessi m öguleiki þegar til staðar án tillits til efnis 35.
gr. Sama á við u m ákveðnar skyldur sem hvíla á stjórnvöldum þegar ákvarðanir, sem
áhrif hafa á um hverfi og einnig viðurkennd m annréttindi, eru undirbúnar. H vað varðar
3. mgr. þá ræ ðst efnisinnihaldið, þ.m.t. skilgreiningar á réttindum og skyldum , alfarið af
efni alm ennra laga. Þó m á búast við því að tilvísun til m eginregla um hverfisréttar ein og
sér hefði einhver áhrif á tú lk u n og beitingu laga alm ennt séð og sam a sjónarm ið á einnig
við hvað varðar 1. og 2. mgr. Ekki er útilokað að m ögulegt væ ri að styðjast beint við 1.
og 2. mgr. ef ekki væ ri fyrirliggjandi alm enn löggjöf á tilteknu sviði.
Texti ákvæðis sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
35. gr .
Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.
Stjórnvöldum ber að u p plýsa alm enning u m ástand um hverfis og n áttú ru og
áhrif fram kvæ m da þar á. Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa u m aðsteðjandi náttúruvá,
svo sem um hverfism engun.
Með lögum skal tryggja alm enningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa
áhrif á um hverfi og n áttú ru , svo og heim ild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.
Við töku ákvarðana u m n áttú ru Íslands og um hverfi skulu stjórnvöld byggja á
m eginreglum um hverfisréttar.

A thugasem dir við ákvæði 35. gr. með breytingunum .
Ákvæði 35. gr. er fyrst og frem st stefnum arkandi ákvæði og ným æ li í stjórnarskrá. Það
lýtur að nokkrum grundvallaratriðum um hverfis- og n áttúruauðlindaréttar sem
alm enni löggjafinn þarf að kveða nánar á u m og útfæ ra í lögum. Þau eru hluti af því að
tryggja hagsm uni núlifandi og kom andi kynslóða í sam ræ m i við m egininntak
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sjálfbærrar þ ró u n ar og endurspegla jafnfram t alþjóðlegar skuldbindingar á sviði
um hverfis- og náttúru au ð lin d arréttar. Þar á m eðal eru ákvæði sam nings u m aðgang að
upplýsingum , þátttöku alm ennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri m álsm eðferð
í um hverfism álum (Á rósasam ningur), sem Island er aðli að. Efnisatriði ákvæðisins
endurspegla einnig þá þ ró u n sem hefur orðið á túlkun tiltekinna ákvæ ða
M annréttindasáttm ála Evrópu (MSE) eins og kom ið verður að. Sam kvæ m t þessu er í 1.
mgr. fjallað u m upplýsingaskyldu stjórnvalda; í 2. mgr. u m þátttökuréttindi og
úrskurðaraðila, og í 3. mgr. m eginreglur um hverfisréttar. Eðli m álsins sam kvæ m t þarf
að útfæ ra öll fyrrgreind atriði í alm ennum lögum og skilgreina nánar réttindi og skyldur
en það hefur n ú þegar verið gert að ákveðnu m arki í íslenskri löggjöf, sjá m.a. ákvæði
laga nr. 23/2006 u m u p plýsingarétt u m um hverfism ál; laga nr. 106/2000 u m m at á
um hverfisáhrifum ; laga nr. 105/2006 u m um hverfism at áætlana, og laga nr. 130/2011 um
úrsk u rð arn efn d um hverfis- og auðlindam ála.
A lm ennt er viðurkennt að aðgangur að upplýsingum og upplýsingam iðlun á
sviði um hverfism ála sé grundvallarforsenda sem þjóni þeim tilgangi að treysta
um hverfisvitund alm ennings og m öguleika á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem
áhrif hafa á um hverfi og náttúruauðlindir.
Í sam ræ m i við fyrrgreind sjónarmið er í 1. málsl. 1. mgr. lögð sú alm enna skylda
á stjórnvöld að u p plýsa alm enning u m ástand um hverfis og náttúru. Ákvæðið
endurspeglar þá gru n n h u g su n sem kem ur fram í 5. gr. Árósasam ningsins. Þar er fjallað
u m upplýsingam iðlun, þ.m.t. u m skyldu stjórnvalda til þess að safna kerfisbundið
u p p lýsingum og m iðlun þeirra til alm ennings, m.a. ef h æ ttu ástan d skapast. Sam bærilegt
ákvæði er að finna í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006 u m upplýsingarétt u m um hverfism ál.
Þar segir að stjórnvöldum beri að vinna að því að gera upplýsingar u m um hverfism ál
aðgengilegar alm enningi. Jafnfram t er það hluti af m álsm eðferð m ats á
um hverfisáhrifum að u p p lý sa alm enning og auðvelda aðgengi að gögnum , þ.m.t.
m atsskýrslum . U m alm ennan aðgang að upplýsingum , þ.m.t. upplýsingum um
um hverfism ál, er hins vegar fjallað í 15. gr. frum varpsins.
Í 2. málsl. 1. mgr. er að finna sérstaka útfæ rslu á upplýsingaskyldunni þar sem
bæði stjórnvöld, og aðrir eins og við getur átt, bera ábyrgð á því að upplýsa alm enning
u m aðsteðjandi n áttú ru v á og er um hverfism engun nefnd í dæm askyni. Þó verður að
hafa í h u g a að hugtakið um hverfism engun hefur verið skilgreint nokkuð rú m t í lögum ,
sjá t.d. skilgreiningu 5. mgr. 3. gr. laga nr. 7/1998 u m hollustuhæ tti og m engunarvarnir,
en gera verður greinarm un á alm ennu skilgreiningunni á m engun og hvort
einstaklingar eða lögaðilar hafi farið á svig við einstök lagaákvæ ði þar sem settar eru
tilteknar kröfur sem fara verður að svo m engun sé ekki ólögleg. A lm enna skilgreining
laga nr. 7/1998 er sam hljóða við u rkenndum alþjóðlegum skilgreiningum . Fyrrgreindan 2.
málsl. 1. mgr. verður því að setja í sam hengi við alvarleika m ögulegra afleiðinga
m engunarinnar á um hverfi eða heilsu fólks eða dýra. Það endurspeglar einnig þá
h u g su n sem kem ur fram í 2. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006. M annréttindadóm stóll Evrópu
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(MDE) hefur m eð vísan til 2. og 8. gr. MSE kom ist að þeirri niðurstöðu að í ákveðnu
sam hengi beri stjórnvöldum að aðhafast svo tilteknar upplýsingar séu aðgengilegar.
Þetta sjónarm ið á einkum við ef u m er að ræ ða sérstaklega hæ ttulega starfsemi,
starfsem i sem getur haft mikil áhrif á um hverfi eðaheilsu m anna og dýra, og n áttú ru v á
sem ekki er af m annavöldum (sjá í þessu sam bandi t.d. Guerra o.fl. gegn ítalíu (1998) og
Budayeva
o.fl.
gegn
Rússlandi
(2008)).
Sam kvæ m t 2. mgr. skal m eð lögum tryggja alm enningi aðgang að undirbúningi
ákvarðana sem hafa áhrif á um hverfi og n áttú ru og heim ild til að leita til hlutlausra
úrskurðaraðila. H ér eru áréttuð tvö m ikilvæg atriði sem eru m.a. hluti af
skuldbindingum Á rósasam ningsins og falla til form - eða m álsm eðferðarreglna, sjá
einkum 6. og 9. gr. sam ningsins. Það er alm enna löggjafans á ákvarða um fang þessara
réttinda en rétt er að hafa í h u g a að ákvæði Á rósasam ningsins eiga fyrst og frem st við
u m staðbundna starfsem i sem háð er sérstökum starfs- og/eða fram kvæ m daleyfum .
Ákvæði Á rósasam ningsins fela ekki í sér sjálfstæðan rétt til þess að krefjast þess að
um hverfi og n áttú ru au ð lin d ir séu tiltekinna gæða enda er ekkert efnisákvæði í
sam ningnum sem styður slíka niðurstöðu. Fyrrgreindar m eginreglur, þ.m.t. réttur til
þess að taka þ átt í un d irb ú n ingi ákvarðana sem áhrif hafa á um hverfi og
n áttú ru au ð lin d ir og raunveruleg úrræ ði til þess að fá slíkar ákvarðanir endurskoðaðar
af h lutlausum úrskurðaraðila, eru hins vegar m ikilvægar. Þeim er m.a. ætlað að stuðla
að því að alm enningur geti notið alm ennra og viðurkenndra m annréttinda, þ.m.t.
réttinda sem tryggð eru með ákvæ ðum MSE. Fyrrgreindar m álsm eðferðarreglur eru
einnig taldar stuðla að aukinni um hverfisvitund, vandaðri m álsm eðferð, auknu
réttm æ ti þ eirra ákvarðana sem eru teknar og loks, sjálfbærri þróun. M öguleikar
alm ennings til þess að taka þ átt í undirbúningi tiltekinna ákvarðana sem áhrif hafa á
um hverfi og n áttú ru eru n ú þegar að m iklu leyti tryggðir í alm ennri löggjöf, sbr. einkum
ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 hvað varðar undirbúningi skipulagsákvarðana,
ákvæði laga nr. 106/2000 hvað varðar m at á um hverfisáhrifum og undirbúning
tiltekinna leyfisveitinga í sam ræ m i við viðeigandi sérlög, og loks ákvæði laga nr.
105/2006 u m um hverfism at áætlana. H vað varðar síðara atriðið, þ.e. heim ild til að leita
til h lutlausra úrskurðaraðila, sem einnig er fjallað u m í Á rósasam ningum í sam ræ m i við
2. mgr. 9. gr. hans, þá leiða m eginreglur íslensks réttarfars til þess að sam þykkja þarf
sérstök lagaákvæ ði til þess að veita öðrum en þeim sem eiga einstaklingsbundinna
hagsm una að gæ ta rétt til þess að kæ ra ákvarðanir sjórnvalda til æ ðra stjórnvalds, eða
tiltekinna úrskurðarnefnda, eða skjóta þeim til dóm stóla eftir atvikum . N ú þegar hefur
löggjöfinni verið breytt á þ ann veg að um hverfisverndar-, útivistar- og
hagsm unasam tök með m innst 30 félaga eiga k æ rurétt í ákveðnum tilvikum án þess að
sýna fram á lögvarða hagsm uni og er þetta í sam ræ m i við ákvæði laga nr. 130/2011 um
úrsk u rð arn efn d um hverfis- og auðlindam ála. Í skjóli núgildandi 60. gr.
stjórnarskrárinnar (sjá nán ar 2. mgr. 100. gr. frum varps þessa) skera dóm endur ú r öllum
ágreiningi u m em bæ ttistakm örk yfirvalda og er það m eginregla íslensks réttar að
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stjórnvaldsákvarðanir sem ekki eru skýrlega u n d an dóm sögu þeirra teknar sæti úrlausn
þeirra. Loks er þess að geta að MDE hefur lagt á það áherslu að u n d irbúningur
ákvarðana sem áhrif hafa á um hverfi, n áttú ru og heilsu sé v andaður og hefur m.a.
túlkað ákveðin ákvæði MSE, einkum 8. gr., á þ ann h átt að stjórnvöld verði að taka mið
af hagsm u n u m einstaklinga, sem geta orðið fyrir áhrifum vegna fram kvæ m dar
ákvarðana sem áhrif hafa á um hverfi, þegar ákvarðanir eru u n d irb ú n ar (sjá m.a. Hatton
o.fl. gegn Bretlandi (2003).
Í 3. mgr. er loks vísað til þess að stjórnvöld skulu byggja á m eginreglum
um hverfisréttar við töku ákvarðana u m n áttú ru Íslands og um hverfi. Ó um deilt er að
aðall um hverfis- og n áttú ru au ð lin daréttar eru ákveðnar m eginreglur sem endurspegla

m arkm ið og áherslur og eru liður í því að ná og viðhalda sjálfbærri þróun, þ.m.t. að
tryggja jafnræ ði innan kynslóða og milli kynslóða. M eðal þessara m eginreglna eru: 1)
varúðarregla, en þegar h æ tta er á alvarlegum eða óafturkræ fum áhrifum á um hverfi og
n áttú ru au ð lin d ir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta
kostnaðarhagkvæ m um aðgerðum sem geta komið í veg fyrir áhrifin eða dregið ú r þeim;
2) greiðsluregla, en taka ber tillit til um hverfiskostnaðar og skal beita í því skyni
h ag ræ n u m stjórntækjum í sam ræ m i við m eginregluna u m að sá sem m engar beri að
jafnaði þ an n kostnað sem hlýst af því að kom a í veg fyrir eða draga ú r áhrifum vegna
m engunar; 3) sam þæ tting um hverfissjónarm iða við önnur sjónarm ið þegar u n d irb ú n ar
eru ákvarðanir, þ.m.t. efni laga, sem áhrif hafa á um hverfi; 4) reglan u m fyrirbyggjandi
aðgerðir, en þegar teknar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á um hverfi skal eins og
m ögulegt er draga ú r þeim , m innka þau eða kom a í veg fyrir þau og að um hverfi
skerðist að m agni eða gæ ðum , og 5) reglan u m lausn um hverfisvandam ála við u pptök
en um hverfisvandam ál skal eins og kostur er leysa þar sem þau eiga u p p tö k sín.
Fyrrgreindar fim m m eginreglur eiga sér u p p ru n a í alþjóðlegum skuldbindingum , þ.m.t.
sam ningnum u m Evrópska efnahagssvæðið sem hefur lagagildi hér á landi, og
yfirlýsingum , þ.m.t. Ríóyfirlýsingunni, og hafa að nokkru leyti verið útfæ rðar með
einum eða öðrum hæ tti í íslenskri löggjöf. Með því að vísa til þess að ákvarðanir sem
áhrif hafa á n áttú ru Íslands og um hverfi skuli hvíla á m eginreglum um hverfisréttar er
grundvöllur um hverfis- og n á ttú ru v ern d ar styrktur verulega til hagsbóta fyrir núlifandi
og kom andi kynslóðir en svo m eginreglurnar hafi tilæ tluð áhrif þarf að skilgreina
viðeigandi réttindi og skyldur í einstökum ákvæ ðum alm ennrar löggjafar svo stjórnvöld
geti löglega byggt ákvarðanir sínar á þeim. N ánar er vísað til þess sem kem ur fram um
fyrrgreindar fim m m eginreglur í frum varpi til laga u m m eginreglur um hverfisréttar,
133. löggjafarþing 2006-2007, þskj. 842 - 566. mál.
Texti greinargerðar við ákvæðið sam kvæ m t tillögu Stjórnlagaráðs:
Um 35. gr.
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[Athugasem dirnar við 35. gr. eru ruglingslegar og ónákvæ m ar og að hluta til ekki í
sam ræ m i við ákvæðið sjálft. Þ e s s vegna er lagður til nýr texti að öllu leyti sem þó
endurspeglar flest efnisatriðin í athugasem dunum :
Ákvæði 35. gr. er fyrst og frem st stefnumarkandi ákvæði og nýmæli í stjóm arskrá.
Þ að lýtur að nokkrum grundvallaratriðum umhverfis- og náttúruauðlindaréttar sem
almenni löggjafinn þarf að kveða nánar á um og útskýra í lögum. Þau eru hluti af því að
tryggja hagsm uni núlifandi og komandi kynslóða í sam ræ m i við megininntak sjálfbærrar
þróunar og endurspegla jafnframt alþjóðlegar skuldbindingar á sviði umhverfis- og
náttúruauðlindarréttar. Þ ar á meðal eru ákvæði sam nings um aðgang að upplýsingum,
þátttöku alm ennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri m álsm eðferð í
umhverfismálum (Árósasamningur), sem Ísland er aðli að. Efnisatriði ákvæ ðisins
endurspegla einnig þá þróun sem hefur orðið á túlkun tiltekinna ákvæ ða
M annréttindasáttm ála Evrópu (MSE) eins og komið verður að. Sam kvæ m t þ essu er í 1.
mgr. fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda; í 2. mgr. um þátttökuréttindi og
úrskurðaraðila, og í 3. mgr. meginreglur umhverfisréttar. Eðli málsins sam kvæ m t þarf að
útfæ ra öll fyrrgreind atriði í alm ennum lögum og skilgreina nánar réttindi og skyldur en
það hefur nú þegar verið gert að ákveðnu marki í íslenskri löggjöf, sjá m.a. ákvæði laga
nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál; laga nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum; laga nr. 105/2006 um umhverfismat áæ tlana, og laga nr. 130/2011
um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.
Almennt er viðurkennt að aðgangur að upplýsingum og upplýsingamiðlun á sviði
umhverfismála sé grundvallarforsenda sem þjóni þeim tilgangi að treysta
umhverfisvitund alm ennings og möguleika á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem
áhrif hafa á umhverfi og náttúruauðlindir.
Í sam ræ m i við fyrrgreind sjónarmið er í 1. málsl. 1. mgr. lögð sú alm enna skylda á
stjórnvöld að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru. Ákvæðið endurspeglar
þá grunnhugsun sem kemur fram í 5. gr. Á rósasam ningsins. Þar er fjallað um
upplýsingamiðlun, þ.m.t. um skyldu stjórnvalda til þ e ss að safna kerfisbundið
upplýsingum og miðlun þeirra til almennings, m.a. ef hæ ttuástand skapast. Sam bærilegt
ákvæði er að finna í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál.
Þ ar segir að stjómvöldum beri að vinna að því að gera upplýsingar um umhverfismál
aðgengilegar almenningi. Jafnfram t er það hluti af m álsm eðferð m ats á
umhverfisáhrifum að upplýsa alm enning og auðvelda aðgengi að gögnum, þ.m.t.
matsskýrslum. Um alm ennan aðgang að upplýsingum, þ.m.t. upplýsingum um
umhverfismál, er hins vegar fjallað í 15. gr. frumvarpsins.
Í 2. málsl. 1. mgr. er að finna sérstak a útfærslu á upplýsingaskyldunni þar sem
bæði stjómvöld og aðrir, eins og við getur átt, bera ábyrgð á því að upplýsa almenning
um aðsteðjandi náttúruvá og er umhverfismengun nefnd í dæm askyni. Þó verður að
hafa í huga að hugtakið um hverfismengun hefur verið skilgreint nokkuð rúmt í lögum, sjá
t.d. skilgreiningu 5. mgr. 3. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, en
gera verður greinarm un á alm ennu skilgreiningunni á m engun og hvort einstaklingar eða
lögaðilar hafi farið á svig við einstök lagaákvæði þar sem settar eru tilteknar kröfur sem
fara verður að svo m engun sé ekki ólögleg. Almenna skilgreining laga nr. 7/1998 er
sam hljóða viðurkenndum alþjóðlegum skilgreiningum. Fyrrgreindan 2. málsl. 1. mgr.
verður því að setja í sam hengi við alvarleika m ögulegra afleiðinga m engunarinnar á
umhverfi eð a heilsu fólks e ð a dýra. Hún endurspeglar einnig þá hugsun sem kemur
fram í 2. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006. M annréttindadómstóll Evrópu (MDE) hefur með
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vísan til 2. og 8. gr. MSE komist að þeirri niðurstöðu að í ákveðnu sam hengi beri
stjórnvöldum að aðhafast svo tilteknar upplýsingar séu fyrirliggjandi og á þetta sjónarmið
einkum við ef um er að ræ ð a sérstaklega hæ ttulega starfsemi, starfsem i sem getur haft
mikil áhrif á umhverfi eð a heilsu m anna og dýra, og náttúruvá sem ekki er af
mannavöldum (sjá í þ essu sam bandi t.d. Guerra og fl. gegn Ítalíu (1998), og Budayeva
og fl. gegn Rússlandi (2008)).] Eins og fram kem ur í Skýrslu stjórnlaganefndar voru
um hverfi smál talsvert ræ d d á Þjóðfundi 2010. Í skýrslunni segir að kallað hafi verið
oftir „skýrri fram tíðarsýn í um hverfism álum og samfélagslegri ábyrgð á auðlindum og
um hvorfi". A grundvelli m.a. fyrrgroindra sjónarm iða tók stjórnlogonofnd til sórstakrar
skoðunar efnisatriði á borð við réttindi alm ennings og skyldu stjórnvalda og rétt til
upplýsinga u m ástand um hverfis og undirb ú n in g ákvarðana sem hafa áhrif á um hverfið.
Var sú ákvörðun að hafa um hverfisverndargreinar í m annréttindakafla stjórnarskrár
rö k stu d d með þeim hæ tti að auking þekking á um hverfism álum og tengslum þeirra við
heilsu hafi ý tt u n d ir þá skoðun að gæði um hverfis hafi unnið sér sess sem „m ikilvæ gur
þ áttu r í m an n réttin d u m og forsenda ákveðinna lífsgæða". Jafnfram t var tekið fram í
skýrslu nefndarinnar að réttur einstaklinga til heilnæ m s um hverfis væ ri n áten g d u r rétti
til upplýsinga og þátttö k u í m álum er varða um hverfi þeirra. „Til þess að geta varið rétt
sinn þu rfa einstaklingar að njóta aðgangs að upplýsingum og hafa tök á að taka þ átt í
ákvörðunum um um hverfism ál." Stjórnlaganefnd lagði á grundvelli ofangreindra
forsendna til að bæ tt yrði inn ákvæ ðum u m upplýsinga og þátttökurétt alm ennings í
m annréttindakafla stjórnarskrár og taldi Stjórnlagaráð að þeirri ákvörðun væ ri
m ikilvæ gt að fylgja á söm u forsendum og kom u fram í Skýrslu stjórnlaganefndar.
[Sam kvæm t 2. mgr. skal m eð lögum tryggja almenningi aðgang að undirbúningi
ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru og heimild til að leita til hlutlausra
úrskurðaraðila. Hér eru áréttuð tvö mikilvæg atriði sem eru m.a. hluti af skuldbindingum
Á rósasam ningsins og falla til form- eða m álsm eðferðarreglna, sjá einkum 6. og 9. gr.
sam ningsins. Það er alm enna löggjafans á ákvarða umfang þ e ssa ra réttinda. Rétt er að
hafa í huga að ákvæði Á rósasam ningsins eiga fyrst og frem st við um staðbundna
starfsem i sem háð er sérstökum starfs- og/eða framkvæmdaleyfum. Ákvæði
Á rósasam ningsins fela ekki í sé r sjálfstæ ðan rétt til þ e ss að krefjast þ e ss að umhverfi og
náttúruauðlindir séu tiltekinna g æ ð a enda er ekkert efnisákvæði í sam ningnum sem
styður slíka niðurstöðu. Fyrrgreindar meginreglur, þ.m.t. réttur til þ ess að taka þátt í
undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi og náttúruauðlindir og raunveruleg
úrræði til þ e ss að fá slíkar ákvarðanir endurskoðaðar af hlutlausum úrskurðaraðila, eru
hins vegar mikilvægar. Þeim er m.a. æ tlað að stuðla að því að almenningur geti notið
alm ennra og viðurkenndra m annréttinda, þ.m.t. réttinda sem tryggð eru með ákvæðum
MSE. Fyrrgreindar m álsm eðferðarreglur eru einnig taldar stuðla að aukinni
umhverfisvitund, vandaðri málsmeðferð, auknu réttmæti þeirra ákvarðana sem eru
teknar og loks, sjálfbærri þróun. Möguleikar alm ennings til þ e ss að taka þátt í
undirbúningi tiltekinna ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi og náttúru eru nú að miklu
leyti tryggðir í almennri löggjöf, sbr. einkum ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 hvað
varðar undirbúningi skipulagsákvarðana, ákvæði laga nr. 106/2000 hvað varðar mat á
7

umhverfisáhrifum og undirbúning tiltekinna leyfisveitinga í sam ræ m i við viðeigandi sérlög,
og loks ákvæði laga nr. 105/2006 um umhverfismat áæ tlana. Hvað varðar síðara atriðið,
þ.e. heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila, sem einnig er fjallað um í
Á rósasam ningum í sam ræ m i við 2. mgr. 9. gr. hans, þá leiða meginreglur íslensks
réttarfars til þ e ss að samþykkja þarf sérstök lagaákvæði til þ e ss að veita öðrum en þeim
sem eiga einstaklingsbundinna hagsm una að g æ ta rétt til þ e ss að kæ ra ákvarðanir
sjórnvalda til æ ð ra stjórnvalds, e ð a tiltekinna úrskurðarnefnda, eð a skjóta þeim til
dóm stóla eftir atvikum. Nú þegar hefur löggjöfinni verið breytt á þann veg að
umhverfisverndar- útivistar- og hagsm unasam tök með minnst 30 félaga eiga kærurétt í
ákveðnum tilvikum án þ e ss að sýna fram á lögvarða hagsmuni og er þetta í sam ræ m i
við ákvæði laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Í skjóli
núgildandi 60. gr. stjóm arskrárinnar (sjá nánar 2. mgr. 100. gr. frumvarps þ essa) skera
dóm endur úr öllum ágreiningi um em bættistakm örk yfirvalda og er það meginregla
íslensks réttar að stjóm valdsákvarðanir sem ekki eru skýrlega undan dóm sögu þeirra
teknar sæti úrlausn þeirra. Loks er þ e ss að geta að MDE hefur lagt á það áherslu að
undirbúningur ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi, náttúru og heilsu sé vandaður og
hefur m.a. túlkað ákveðin ákvæði MSE, einkum 8. gr., á þann hátt að stjómvöld verði að
taka mið af hagsm unum einstaklinga, sem geta orðið fyrir áhrifum vegna fram kvæ m dar
ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi, þegar ákvarðanir eru undirbúnar (sjá m.a. Hatton
o.fl. gegn Bretlandi (2003).]
Sú tillaga er stjórnlaganefnd lagði fram hvað varðar þátttökuheim ild alm ennings
var ekki eins um fangsm ikil og sú tillaga sem hér er lögð fram. Stjórnlaganefnd taldi
næ gilegt að tilgreina eftirfarandi reglu:
------- Tryggður skal í lögum réttur almennings til upplýsinga um ástand umhverfis og áhrif
framkvæmda á það svo og kostur á þátttöku í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið.
--------- Þessi regla er sett fram í 2. mgr. tillögu Stjórnlagaráðs þar sem kveðið er á u m rétt
alm ennings til aðgangs að u n d irb ú ningi ákvarðana sem hafa áhrif á um hverfi og
náttúru. Það var að ábendingu Sigrúnar H elgadóttur, líf og um hverfisfræ ðings, sem
tilgreind v oru bæði orðin um hverfi og náttúra. Fulltrúar í Stjórnlagaráði leituðu til
Sigrúnar eftir athugasem dum u m fyrirliggjandi drög að um hverfisgreinum
Stjórnlagaráðs og sendi Sigrún ábendingar inn sem erindi til ráðsins. Í um sögn Sigrúnar
seg f e
--------- Sum ir gera greinarmun á umhverfi og náttúru, t.d. heimspekingar. Með umhverfi er þá
átt við manngert umhverfi þ.e. náttúru sem hefur verið umhverfð. Það er því öruggara að telja
upp í þessum kafla bæði áhrif á umhverfi og náttúru. Annað m ætti hártoga.
--------- Var ákveðið að m æ ta þessum áhyggjum með því að tiltaka bæði um hverfi og
n á ttú ru en það er vilji Stjórnlagaráðs að greinar þæ r er lúta að n áttú ru v ern d og
auðlindum verði túlkaðar m eð sem breiðustum hæ tti hvað viðvíkur efnislega afm örkun
greina.
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Í u m ræ ð u m kom fram það viðhorf að mikill m isbrestur hefði verið á því í
íslenskri dóm afram kvæ m d að alm enningi og hagsm unasam tökum væ ri gert kleift að
leita til dóm stóla hvað varðar réttm æ ti ákvarðana stjórnvalda sem áhrif hafa á um hverfi
og náttúru. Var því ákveðið í nefndinni að bæ ta við áskilnaði u m að lög heim ili
alm enningi aðgang að dóm sm álum tengdum slíkum m álum . Er með þessu æ tlunin að
girða fyrir að slíkum m álum verði vísað frá á grundvelli skorts á lögm æ tum
hagsm unum . Ekki er í tillögunum kveðið á u m hvernig löggjafinn skuli útfæ ra slíkan
rétt en Stjórnlagaráð telur rétt að heim ila h onum frjálsar h en d u r svo lengi sem
þátttöku réttin d in sem slík v æ ru tryggð.
--------- Réttindi í þessari grein er felast í þátttöku borgaranna í ákvörðunum og
stefnum ótun varðandi n á ttú ru og um hverfi hafa m.a. verið tryggð með alþjóðlegum
sam ningum á borð við svokallaðan Á rósasam ning frá árinu 1998. Sam ningurinn er
grundvallarskjal sem tengir sam an um hverfisrétt og m annréttindi og öðlaðist h ann gildi
30. október 2001. Ísland hefur undirritað þ ann sam ning og fest reglur hans í lög að hluta
til og er unnið að undirb ú n in g i fullgildingar hans. N ánar er fjallað u m Á rósasam ninginn
í sérstakri ú ttek t stjórnlaganefndar.
Í febrúar 2005 skipaði um hverfisráðherra nefnd til að greina efni
Á rósasam ningsins og m eta hvaða breytingar þyrfti að gera á íslenskri löggjöf með
hliðsjón af ákvæ ðum hans. N iðurstöðurnar sem birtar voru í septem ber 2006 kveða m.a.
á u m að sam ningurinn staðfesti að sjálfbærri þ ró u n verði ekki náð án aðildar allra
hagsm unaaðila og því tengir sam ningurinn sam an ábyrgð stjórnvalda og
um hverfisverndar. H ann beinir athygli að gagnverkandi áhrifum alm ennings og
stjórnvalda í lýðræ ðislegu sam hengi og kveður á u m n ý ferli varðandi þátttöku
alm ennings. Fram kem ur í skýrslunni að Ísland sé eina norræ na ríkið sem ekki hafi
fullgilt Á rósasam ninginn en á þeim tím a er skýrslan var rituð höfðu alls 38 ríki auk
Evrópusam bandsins fullgilt sam ninginn.
—Þau réttindi sem Á rósasam ningurinn á að tryggja alm enningi eru þríþæ tt:
------ (i)— Réttur til aðgangs að u p p lýsingum u m um hverfism ál.
------ (ii)— Réttur alm ennings til þátttöku í m álsm eðferð þegar un d irb ú n ar eru
ákvarðanir af hálfu stjórnvalda í um hverfism álum .
------ (iii)— A ðgangur að réttlátri m álsm eðferð í um hverfism álum fyrir dóm stólum eða
öðrum óháðum og h lutlausum úrskurðaraðila.
f

s

Þetta eru hinar þrjár stoðir Á rósasam ningsins. Í Skyrslu stjórnlaganefndar kem ur
fram að fyrstu tvæ r stoðirnar hafi þegar verið lögfestar hér á landi, með lögum u m m at á
um hverfisáhrifum nr. 106/2000 annars vegar og lögum u m upplýsingarétt um
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um hverfism ál nr. 23/2006 hins vegar. Þó er ekki getið u m ástæ ður þess hvers vegna
þriðja stoðin hafi ekki verið lögfest en vísað er í að til standi að fullgilda sam ninginn hér
á landi sem m yndi þá þýða að þriðja stoðin fengi lagavernd. Með hliðsjón af því að
Á rósasam ningurinn er heildstæ ður alþjóðasam ningur sem Ísland er skuldbundið af
þótti Stjórnlagaráði full ástæ ða til þess að stjórnarskrárbinda þriðju stoð sam ningsins
u m aðgang alm ennings að dóm stólum í tilfellum þar sem u m um hverfism ál ræðir.
Réttur sam kvæ m t þriðju stoð Á rósasam ningsins (sem finna m á í 9. gr. sam ningsins) er
tvíþæ ttur. A nnars vegar felst í h o n um að ef stjórnvald synjar u m aðgang að
u p p lýsingum u m um hverfism ál skuli sá sem óskar eftir aðgangi eiga rétt á að bera
synjunina u n d ir dóm stól eða annan óháðan úrskurðaraðila. H ins vegar felst í þessari
reglu að „alm enningur sem m álið varðar" skuli hafa aðgang að endurskoðunarleið fyrir
dóm stólum eða óháðum úrskurðaraðila innan stjórnsýslunnar vegna útgáfu leyfa til
fram kvæ m da sem haft geta um talsverð um hverfisáhrif eða ef stjórnvald vanræ kir að
krefjast leyfis fyrir tiltekinni starfsem i þ rátt fyrir lagaskyldu þar um.
U m hverfisverndarsam tök sem uppfylla skilyrði sam kvæ m t landsrétti skulu ávallt teljast
falla u n d ir hugtakið „alm enningur sem málið varðar" og njóta þannig kæ ruréttar skv.
sam ningnum án þess að þ u rfa að sýna fram á lögvarða hagsm uni. Er ásetningur
Stjórnlagaráðs að stjórnarskrárbinda þessa reglu sem Ísland hefur þegar skuldbundið
sig til þess að virða. M un sú gjörð vera í sam ræ m i við vilja stjórnvalda sem undirbúa,
þegar þetta er skrifað, fullgildingu sam ningsins á Íslandi með það m.a. að m arkm iði að
alm enningur geti „borið ákvarðanir sem varða m ikilvæga um hverfishagsm uni un d ir
sjálfstæða og óháða úrsk u rð arn efn d og leitað virkra úrræ ða til að tryggja
v erndarhagsm uni um hverfisins".
f

s

Í 1. mgr. er kveðið á u m skyldu stjórnvalda til að upplýsa alm enning u m ástand
um hverfis og n á ttú ru og áhrif fram kvæ m da þar á. Er því u m frum kvæ ðisskyldu
stjórnvalda að ræða. Jafnfram t segir þar að stjórnvöld og aðrir skuli upplýsa um
aðsteðjandi náttú ru v á, svo sem um hverfism engun. Fjallað er u m rétt alm ennings að
u p p lýsingum u m um hverfism ál í 4. gr. Á rósasam ningsins. Sam kvæ m t ákvæ ðum
Á rósasam ningsins skulu ekki einungis ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra veita
alm enningi aðgang að upplý sin g u m u m um hverfism ál, h eld u r næ r sú skylda einnig til
einstaklinga og lögpersóna sem hafa opinbera ábyrgð eða hlutverk ellegar veita
opinbera þjónustu í tengslum við um hverfið.
Stjórnlagaráð ákvað að útvíkka skyldu u m að upplýsa u m aðsteðjandi náttúruvá,
svo sem um hverfism engun, í kjölfar athugasem da sem bárust frá Aðalheiði
Jóhannsdóttur, prófessor í um hverfis- og auðlindarétti. Jafnfram t er 3. mgr. sett inn að
ráðum A ðalheiðar og annarra sérfræ ðinga í um hverfisrétti en þar er u m að ræ ða
alm enna tilvísun í m eginreglur um hverfisréttar sem skulu ávallt hafðar að leiðarljósi við
ákvörðunartöku yfirvalda. Er það m at ráðsins að þau áhersluatriði sem A ðalheiður
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vakti m áls á að skyldu njóta stjórnarskrárverndar rúm ist u n d ir ákvæ ðum 30. gr. og er
því vísað í að með greininni er ætlað að festa í sessi eftirfarandi reglur:
— 1 — Að stjórnvöldum , og öðrum eins og við getur átt, beri án ástæ ðulausrar tafar
skylda til að u p plýsa alm enning u m aðsteðjandi náttúruvá, þ.m.t. h æ ttu á
um hverfism engun, sem haft getur skaðleg áhrif á heilsu m anna, um hverfi, náttúru,
þ.m.t. n áttúruauðlindir, eða aðra lögm æ ta hagsm uni.
—2 — Að alm enningur eigi rétt á aðgangi að upplýsingum sem varða ástand um hverfis
og náttú ru au ð lin d a án þess að hafa sérstakra hagsm una að gæ ta og án m ism ununar eins
og lög ákveða.
—3 — Að m eta skuli áhrif ákvarðana, h vort sem u m er að ræ ða stefnum arkandi
ákvarðanir eða ákvarðanir sem lúta að einstökum fram kvæ m dum , sem um talsverð áhrif
hafa á um hverfi og n áttú ru au ð lin d ir kom i þ æ r til fram kvæ m da, í sam ræ m i við lög. Við
töku ákvarðana á þessu sviði skulu stjórnvöld byggja á langtím asjónarm iðum og
m eginreglunum sem sjálfbær þ ró u n endurspeglar, þ.m.t. varúðarreglu, í sam ræ m i við
leg.
— 4 — A lm enningur, þ.m.t. félög sem opin eru alm enningi og hafa útivist, um hverfis og
n áttú ru v ern d að m arkm iði, á rétt á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa
á um hverfi og n áttúruauðlindir, þ.m.t. aðgang að upplýsingum u m fyrirhugaðar
ákvarðanir, og m öguleika til þess að fá endanlegar ákvarðanir endurskoðaðar af
hlu tlau su m aðila (stjórnvaldi eða dóm stól) án m ism ununar.
Þess skal að lokum getið að grein þessi er ným æ li í stjórnarskrá og því var reynt
að hafa vítt sam ráð við fagaðila við gerð hennar og endurskoðun. Byggt var m.a. á
erindum frá líffræðingum , um hverfisfræ ðingum og hagsm unasam tökum á borð við
L andvernd sem sendi inn erindi m eð skíru ákalli u m að getið væ ri u m m eginreglur
um hverfisréttar í stjórnarskrá. Réttaráhrif þessarar greinar felast fyrst og frem st í því að
alm enningi verður veitt kæ ruheim ild vegna ákvarðana stjórnvalda á þessu sviði og að
helstu m eginreglur um hverfisréttarins geta lagt auknar skyldur á herðar stjórnvalda og
annarra.
[Í 3. mgr. er loks vísað til þ e ss að stjórnvöld skulu byggja á meginreglum
umhverfisréttar við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi. Óumdeilt er að aðall
umhverfis- og náttúruauðlindaréttar eru ákveðnar meginreglur sem endurspegla
markmið og áherslur og eru liður í því að ná og viðhalda sjálfbærri þróun, þ.m.t. að
tryggja jafnræði innan kynslóða og milli kynslóða. Meðal þ e ssa ra meginreglna eru: 1)
varúðarregla, en þegar hæ tta er á alvarlegum eð a óafturkræfum áhrifum á umhverfi og
náttúruauðlindir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta
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kostnaðarhagkvæ m um aðgerðum sem geta komið í veg fyrir áhrifin eð a dregið úr þeim;
2) greiðsluregla, en taka ber tillit til um hverfiskostnaðar og skal beita í því skyni
hagræ num stjórntækjum í sam ræ m i við meginregluna um að sá sem m engar beri að
jafnaði þann kostnað sem hlýst af því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum vegna
m engunar, og einni nytjagreiðsluregla, sem er ákveðin útfærsla á greiðslureglu, sem
mælir fyrir um að notandi náttúruaðlinda greiði fyrir notkunina; 3) sam þæ tting
um hverfissjónarmiða við önnur sjónarmið þegar undirbúnar eru ákvarðanir, þ.m.t. efni
laga, sem áhrif hafa á umhverfi; 4) reglan um fyrirbyggjandi aðgerðir. en þegar teknar
eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi skal eins og mögulegt er draga úr þeim,
minnka þau eð a koma í veg fyrir þau og að umhverfi skerðist að magni eð a gæ ðum , og
5) reglan um lausn um hverfisvandam ála við upptök en umhverfisvandamál skal eins og
kostur er leysa þar sem þau eiga upptök sín. Fyrrgreindar fimm meginreglur eiga sér
uppruna í alþjóðlegum skuldbindingum, þ.m.t. samningnum um Evrópska
efnahagssvæ ðið sem hefur lagagildi hér á landi, og yfirlýsingum, þ.m.t. Ríóyfirlýsingunni,
og hafa að nokkru leyti verið útfæ rðar m eð einum eð a öðrum hætti í íslenskri löggjöf.
Með því að vísa til þ e ss að ákvarðanir sem áhrif hafa á náttúru Íslands og umhverfi skuli
hvíla á meginreglum umhverfisréttar er grundvöllur umhverfis- og náttúruverndar styrktur
verulega til h agsbóta fyrir núlifandi og komandi kynslóðir en svo m eginreglurnar hafi
tilætluð áhrif þarf að skilgreina viðeigandi réttindi og skyldur í einstökum ákvæðum
alm ennrar löggjafar svo stjórnvöld geti löglega byggt ákvarðanir sínar á þeim. Nánar er
vísað til þ e ss sem kemur fram um fyrrgreindar fimm meginreglur í frumvarpi til laga um
meginreglur umhverfisréttar, 133. löggjafarþing 2006-2007, þskj. 842 - 566. mál.] M eðal
m eginreglna um hverfisréttar sem skyldi taka tillit til í allri löggjöf eru:
---------- Varúðarregla. Þegar hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum áhrifum á umhverfi og
náttúruauðlindir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta
kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem geta komið í veg fy rir áhrifin eða dregið úr þeim.
--------- G reiðsluregla. Í því skyni að tekið sé tillit til umhverfiskostnaðar skal beita hagrænum
stjórntækjum í samræmi við meginregluna um að sá sem mengar beri að jafnaði þann kostnað
sem hlýst a f því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum vegna mengunar.
--------- S a m þ æ ttin g . Samþætta skal sjónarmið um umhverfisvernd við önnur sjónarmið þegar
undirbúnar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi.
--------- F yrirbyggjandi aðgerðir. Þegar teknar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi skal
eins og mögulegt er draga úr þeim, minnka þau eða koma í veg fyrir þau og að umhverfi skerðist
að magni eða gæðum.
--------- L ausn u m h v e rfisv a n d a m á la v ið u p p tö k . Umhverfisvandamál skal eins og kostur er
leysa þar sem þau eiga upptök sín.
N ánari útlistu n á m eginreglum um hverfisréttar m á t.d. sjá í frum varpi til laga um
m eginreglur um hverfisréttar sem lagt var fram á 133. löggjafarþingi 2006- 2007, þskj. 843
566. mál.
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Minnisblað um 1. og 2. mgr. 4. gr. tillagna stjórnlagaráðs að frumvarpi til
stjórnarskipunarlaga er varða ríkisborgararétt.

Í 4. gr. tillagna stjómlagaráðs að frumvarpi til stjómarskipunarlaga (hér eftir nefndar tillögur
stjómlagaráðs) er fjallað um ríkisborgararétt. Þar segir í 1. og 2. mgr.:
„Rétt til íslensks ríkisfangs öðlast þeir sem eiga foreldri með íslenskt ríkisfang. Ríkisborgararéttur
verður að öðru leyti veittur samkvæmt lögum.
Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti.“
Ákvæði þessi fela í sér verulega breytingu á núverandi ákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr.
33/1944, sem fjalla um ríkisborgararétt, sbr. 66. gr., en þar segir í 1. mgr.:
„Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. M eð lögum má þ ó ákveða að maður missi þann rétt
e f hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verður aðeins veittur íslenskur
ríkisborgararéttur samkvæmt lögum .“
1. Um 1. mgr. 4. gr. tillagna stíóm lasaráðs.
Helsta breytingin í tillögum stjórnlagaráðs er ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr., sem er nýmæli. Þar segir
að þeir sem eiga foreldri með íslenskt ríkisfang öðlist rétt til íslensks ríkisfangs. Þessi réttur til að
öðlast íslenskt ríkisfang virðist vera skilyrðislaus, en ekki er skilgreint nánar hvað felist í því að eiga
þennan rétt til ríkisfangs. E f ákvæðið er lesið samkvæmt orðanna hljóðan má álykta að sá sem á
íslenskt foreldri við fæðingu eigi þá um leið rétt á að vera skráður sem íslenskur ríkisborgari. Ákvæðið
gæti einnig verið túlkað þannig að fái foreldri íslenskt ríkisfang með lögum eða samkvæmt lögum
öðlist barn þess einnig rétt til íslensks ríkisfangs. Slíkur réttur gengi mun framar þeim reglum sem í
dag gilda um íslenskan ríkisborgararétt, þar sem barn gæti til að mynda verið búsett erlendis eða
komið yfir 18 ára aldur. E f ákvæðið ber að túlka þannig að réttindi til ríkisborgararéttar skapist við það
að eiga íslenskt foreldri við fæðingu, og að þau réttindi verði nánar útfærð í lögum, er orðalag
ákvæðisins ekki heldur nógu skýrt til að skilja megi það á þann veg.
Í athugasemdum stjórnlagaráðs um 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. segir m.a., að þar sé kveðið á um hvað þurfi
til að öðlast íslenskan ríkisborgararétt, en núgildandi stjórnarskrá geymi ekkert ákvæði um hvernig
fólk öðlist ríkisborgararétt.
Ákvæðið sé í samræmi við þá íslensku og norrænu hefð að
ríkisborgararéttur erfist frá foreldrum. Ekki sé talið rétt að kveða einnig á um að öll börn sem fæðist á
landinu fái sjálfkrafa íslenskan ríkisborgararétt eins og tíðkast t.d. í Bandaríkjunum. Þá segir að ekki
þyki heldur rétt að kveða á um að allir sem eigi íslenska foreldra fá i íslenskan ríkisborgararétt. Slík
útvíkkun geti leitt til mikillar fjölgunar íslenskra ríkisborgara, einkum á erlendri grundu.
Bent er á að síðastnefnd skýring í athugasemdunum, að ekki þyki rétt að kveða á um að allir sem eigi
íslenska foreldra fái íslenskan ríkisborgararétt, virðist ekki vera í fullu samræmi við ákvæði 1. málsl.
1. mgr. 4. gr. í tillögum stjórnalagráðs. Þetta ákvæði í athugasemdunum virðist fremur benda til þess
að tiltekin réttindi skapist við það að eiga foreldri með íslenskan ríkisborgararétt við fæðingu, en að
ekki skapist skilyrðislaus réttur, svo sem lesa má af ákvæðinu eins og það er orðað í tillögu
stjórnlagaráðs.
Með hliðsjón a f framansögðu er vakin athygli á því að orðalag 1. málsl. 1. mgr. 4. gr., sem skv.
athugasemdum stjórnlagaráðs segir hvað þurfi til að öðlast íslenskan ríkisborgararétt, er til þess fallið
að valda misskilningi á því hvað virðist eiga að felast í ákvæðinu e f litið er til athugasemda með því.
Einstaklingur gæti þannig talið sig eiga stjórnarskrárvarinn rétt til íslensks ríkisborgararéttar, umfram
það sem lög gera ráð fyrir í dag og umfram það sem telja má að ætlunin hafi verið að kveða á um í

stjórnarskrá. Þar að auki er ákvæðið ekki tæmandi hvað varðar núgildandi reglur um ríkisborgararétt
og má því segja að tillagan sé slitin úr samhengi við lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. Í
lögunum er til að mynda kveðið á um hverjir geta öðlast íslenskt ríkisfang við fæðingu, sbr. 1. gr. og 2.
gr. (sjá neðangreint um 2. gr.) Annars vegar er í 1. mgr. 1. gr. tilgreint í hvaða tilvikum íslenskur
ríkisborgararéttur myndast við að eiga foreldri með íslenskt ríkisfang við fæðingu. Ekki er unnt að sjá
annað en að tillaga stjórnlagaráðs gangi lengra en lögin í því efni, eins og hún er nú orðuð.
Hins vegar er í 2. mgr. 1. gr. annað ákvæði um hvenær ríkisborgararéttur getur myndast við fæðingu
hér á landi, þar sem segir að barn, sem fundist hefur hér á landi teljist, þar til annað reynist sannara,
vera íslenskur ríkisborgari. Tillaga stjórnlagaráðs tekur ekki til þessa ákvæðis. Þá eru í lögum um
íslenskan ríkisborgararétt að auki fleiri reglur um hvernig unnt er að öðlast íslenskan ríkisborgararétt.
Það að tiltaka í stjórnarskrá eina grunnhugmynd um það hvernig réttur til íslensks ríkisfangs getur
myndast, óháð fleiri reglum sem lög kveða á um að veiti rétt til ríkisfangs, getur verið villandi.
Ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr., sem tekið er úr samhengi við löggjöf um ríkisborgararétt, getur verið
til þess fallið að valda örðugleikum við túlkun á því hverjir eigi rétt á að öðlast íslenskan
ríkisborgararétt fremur en að skýra þær reglur. Þá ber einnig að hafa í huga að svo fortakslaust ákvæði
í stjórnarskrá kann að binda hendur löggjafans við frekari þróun á reglum um ríkisfang. Að mati
undirritaðrar er ákjósanlegra að vísa til löggjafar hvað varðar nánari reglur um það hvernig réttur til
ríkisfangs myndast og hvernig ríkisfang er staðfest. Sú leið hefur víða verið farin.
Tillaga stjórnlagaráðs, eins og hún er orðuð, getur einnig verið villandi gagnvart túlkun á ákvæði 2.
mgr. 2. gr. ríkisborgaralaga, þar sem kveðið er á um hvernig ríkisborgararéttur er staðfestur þegar ógift
kona, sem er erlendur ríkisborgari, eignast barn erlendis með karlmanni sem er íslenskur ríkisborgari. Í
þessum tilvikum myndast réttur til íslensks ríkisborgararéttar ekki sjálfkrafa við fæðingu, heldur er það
mat föður og jafnvel barnsins, hafi það náð 12 ára aldri, hvort óska eigi eftir staðfestingu á
ríkisborgararétti þess. Að baki því geta m.a. legið sjónarmið um að barnið geti misst ríkisborgararétt í
heimaríki sínu við það að hljóta ríkisfang í öðru ríki. Annað sjónarmið er að fara þarf vel yfir gögn um
fæðingu barna erlendis og gildi þeirra áður en ríkisfang er staðfest. Er bent á að flest hinna
Norðurlandanna eru með sambærilega reglu í lögum og hér á landi og í öllum tilvikum eru nákvæmar
reglur um framlagningu og staðfestingu erlendra gagna.
Í stjórnarskrám hinna Norðurlandanna er ekki að finna sambærilegt ákvæði og er í 1. málsl. 1. mgr. 4.
gr. tillögu stjórnlagaráðs. Í stjórnarskrá Noregs og Svíþjóðar er ekkert ákvæði um hvernig fólk öðlast
ríkisborgararétt og í dönsku stjórnarskránni er að hluta til ákvæði er svipar til þess íslenska eins og það
er í dag, um að ríkisborgararéttur sé veittur samkvæmt lögum. Í finnsku stjórnarskránni er hins vegar
að finna ákvæði um ríkisborgararétt, en þar er aftur á móti vísað til þess að ríkisborgararéttur verði til
við fæðingu vegna ríkisfangs foreldra eins og nánar er ákvarðað í lögum. Er því í finnsku
stjórnarskránni alfarið vísað til laga um það hvernig réttur til ríkisfangs myndast, en ekki tilgreind ein
regla af mörgum.
Í ljósi framangreinds er í fyrsta lagi mælt með að fara svipaða leið og önnur norræn ríki og láta löggjöf
um að ákvarða með hvaða hætti unnt er að öðlast íslenskan ríkisborgararétt, en tilgreina ekki einn af
fleiri möguleikum í þeim efnum í stjórnarskrá.

Niðurstaða um ákvæði 1. mgr. 4. gr. í tillögum stjórnlagaráðs:
a.

Lagt er til að 1. mgr. 4. gr. í tillögum stjórnlagaráðs mæli fyrir um að ríkisborgararéttur verði
ákvarðaður í lögum og orðist þannig:

„Menn öðlast íslenskan ríkisborgararétt eftirþ vísem nánar er m æ ltfyrir um ílö g u m .“
Tillaga a. er í samræmi við tillögu stjórnlaganefndar.

b.

Önnur tillaga er að hafa það skýrt að ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 4. gr., eins og hún nú er orðuð í
tillögum stjórnlagaráðs, eigi við um þá sem við fæðingu eiga íslenskt foreldri og tengja þann
rétt við nánari fyrirmæli í lögum.
Að tengja ákvæðið í tillögum stjórnlagaráðs við þá sem eiga við fæ ðingu íslenskt foreldri er
meira í samræmi við það sem fram kemur í athugasemdum með tillögum stjórnlagaráðs.
Undirrituð telur hins vegar afar nauðsynlegt að vísa þá einnig til nánari fyrirmæla í lögum um
þennan rétt. Annað gæti leitt til vandkvæða við túlkun ákvæðisins. Vegna mismunandi reglna
um það hvernig ríkisfang er staðfest er útilokað að útfæra þær reglur í stjórnarskrá og því
nauðsynlegt að tengja þær við löggjöf.

c.

2.

Þriðja tillagan er að ákvæði 1. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar standi óbreytt.

Um 2. mgr. 4. gr. tillagna stióm lasaráðs.

„Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti.“
Samkvæmt tillögu stjórnlagaráðs er fellt brott eftirfarandi ákvæði í núgildandi stjórnarskrá:
„M eð lögum má þ ó ákveða að maður missi þann rétt e f hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í
öðru ríki. “
Hér skal bent á að það er afar mikilvægt að þetta ákvæði, sem fellt er brott í tillögum stjórnlagaráðs,
verði áfram í stjórnarskrá. E f ákvæðið verður fellt niður er t.d. útilokað fyrir íslenskan ríkisborgara að
óska eftir ríkisfangi í ríkjum sem gera það að skilyrði að maður afsali sér fyrra ríkisfangi við það að
vera veittur nýr ríkisborgararéttur. M á þar nefna lönd eins og t.d. Danmörku og Noreg. Að fella niður
ákvæðið gæti einnig gert íslenskum ríkisborgurum ókleift að sinna opinberri þjónustu í öðrum ríkjum,
sem þeir hafa einnig ríkisborgararétt í, því í sumum tilvikum er ekki heimilt að vera með tvöfalt
ríkisfang við þær aðstæður (þetta gæti t.d. átt við um herþjónustu og önnur skyld störf).
Vegna starfa undirritaðrar við málefni ríkisborgara um langa hríð get ég staðfest að til eru ótal dæmi
um það að íslenskir borgarar nýta sér a f ýmsum ástæðum þau mannréttindi sín að leysa sig undan
íslensku ríkisfangi til þess að öðlast ríkisfang í öðru ríki. Verði ákvæðið fellt úr stjórnarskrá gætu
íslenskir ríkisborgarar ekki lengur notið þessara sjálfsögðu mannréttinda.
Í ljósi þessa er eindregið mælst til þess að ákvæðið, um að heimilt sé að ákveða með lögum um missi
íslensks ríkisfangs, verði áfram í stjórnarskrá, en það er jafnfram t í samræmi við tillögu
stjórnlaganefndar að sambærilegt ákvæðið verði í stjórnarskrá.
Að auki er lagt til að orðalag ákvæðisins verði lítillega umorðað og að í 2. mgr. 4. gr. verði ákvæðið
um bann við sviptingu ríkisfangs bundið við að sá sem löglega hefur öðlast íslenskt ríkisfang verði
ekki sviptur því. Er þetta lagt til í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að stjórnarskrá banni að ríkisfang
sé tekið a f þeim sem gæti hafa öðlast ríkisfang, t.d. á grundvelli falsaðra gagna, eða með öðrum
ólöglegum hætti.
Enn fremur er lagt til að í lok 2. mgr. 4. gr. verði bætt við texta um að einnig verði unnt að ákvarða um
missi íslensks ríkisfangs með lögum e f maður er þá þegar með ríkisfang í öðru ríki., sbr. 12. gr.
ríkisborgaralaga. Sambærilegt ákvæði er í lögum allra nágrannaríkja.

Niðurstaða um ákvæði 2. mgr. 4. gr. í tillögum stjómlagaráðs:
Lagt er til að 2. mgr. 4. gr. í tillögum stjórnlagaráðs orðist svo:
„Hver sá sem löglega hefur öðlast íslenskan ríkisborgararétt verður ekki sviptur honum. M eð lögum
má þó ákveða að maður missi þann rétt e f hann öðlast með samþykki sínu eða á ríkisfang í öðru ríki.

3.

Niðurstaða:

Í stað 1. og 2. mgr. 4. gr. tillagna stjórnlagaráðs er lagt til að komi ákvæði sem orðast svo:
a.
Menn öðlast íslenskan ríkisborgararétt eftir þ v íse m nánar er mælt fyrir um í lögum.
H ver sá sem löglega hefur öðlast íslenskan ríkisborgararétt verður ekki sviptur honum. M eð lögum
má þ ó ákveða að maður missi þann rétt e f hann öðlast með samþykki sínu eða á ríkisfang í öðru
ríki.

Tillaga þessi er að hluta til í samræmi við tillögu stjórnlaganefndar. Þó eru lagðar til lítils háttar
breytingar.
b.

R étt til íslensks ríkisfang öðlast þeir sem við fæðingu eiga foreldri með íslenskt ríkisfang, eftir þ v í
sem nánar er mælt fyrir um í lögum. Ríkisborgararéttur verður að öðru leyti veittur samkvæmt
lögum.
H ver sá sem löglega hefur öðlast íslenskan ríkisborgararétt verður ekki sviptur honum. M eð lögum
má þ ó ákveða að maður missi þann rétt e f hann öðlast með samþykki sínu eða á ríkisfang í öðru
ríki.

c.
Þriðja tillagan er að ákvæði 1. mgr. 66. gr. stjórnarskrárinnar standi óbreytt.

Að lokum vil ég geta þess að vegna samhengis virðist 3. mgr. 4. gr. í tillögum stjórnlagaráðs frekar
eiga heima með efnisákvæðum 26. gr. tillagna stjórnlagaráðs.

26. september 2012
Fanney Óskarsdóttir, lögfræðingur í innanríkisráðuneytinu.

Við vinnslu þessa minnisblaðs var haft samráð við Skúla Guðmundsson, lögfræðing.
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Minnisblöð um stjórnarskrá
Samið fyrir sérfræðingahóp vegna frumvarps að nýrri stjórnarskrá, c / o Páll Þórhallsson,
forsætisráðuneytinu.
Á fundi m eð Páli Þórhallssyni, 12. júlí 2012 var undirritaður beðinn um að taka saman
m innispunkta fyrir sérfræðingahóp vegna frum varps að nýrri stjórnarskrá, sem starfar fyrir
stjóm skipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Um sam dist að m innisblöðin m yndu varða eftirfarandi
málefni:

A. Um 39. gr. tillagna stjóm lagaráðs. M innisblaðið yrði notað sem grundvöllur að hugsanlegum
breytingartillögum við 39. gr., viðbótum við greinargerð eða athugasem dum í skilabréfi.

B. Tillögur stjórnlagaráðs um forseta Íslands, hvaða helstu breytingar felast í tillögunum ásam t
sam anburði við valin erlend ríki þar sem er þjóðkjörinn forseti. M innisblaðið yrði notað sem
grundvöllur að viðbótum við alm ennar athugasem dir við IV. kafla tillagna Stjórnlagaráðs.

C. Forsetakosningar, kostir og gallar þeirrar leiðar sem lögð er til í 78. gr. tillagna Stjórnlagaráðs
og sam anburður við kosningakerfi í völdum ríkjum þar sem er þjóðkjörinn forseti. M innisblaðið
yrði notað sem grundvöllur að hugsanlegum breytingartillögum við 78. gr., viðbótum við
greinargerð eða athugasem dum í skilabréfi.

D. H lutverk forseta við stjórnarm yndun skv. 90. gr. tillagna Stjórnlagaráðs og nýtt fyrirkomulag
vantrausts á ráðherra skv. 91. gr. tillagna Stjórnlagaráðs. M innisblaðið yrði notað sem grundvöllur
að

hugsanlegum

breytingartillögum við

90.

athugasem dum í skilabréfi.
E . Stærstu álitamálin varðandi 65-67. gr.
M innisblöðin fylgja í eftirfarandi röð:

1.

M innisblað 1: Þjóðaratkvæðagreiðslur

2.

M innisblað 2:

Persónukjör

3.

M innisblað 3:

Forsetakosningar

og 91. gr., viðbótum

við greinargerð

eða
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4.

M innisblað 4: Stjórnarm yndun og vantraust

5.

M innisblað 5: Forsetaem bæ ttið

Í m innisblöðunum

eru reifuð alm enn álitaefni varðandi tillögur stjórnlagaráðs og þann

rökstuðning sem þeim fylgir. E instök álitaefni varðandi útfæ rsluna eru einnig skoðuð. V ert er
sam t að taka fram að hér er ekki um niðurstöður ítarlegrar rannsóknarvinnu að ræða þ ó tt full
ástæða væri til, í m örgum tilvikum, að frekari rannsókn færi fram.

2 0 .ágúst 2012

D r. G unnar Helgi K ristinsson, prófessor í stjórnm álafræði við H áskóla Íslands
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Minnisblað 1: Þjóðaratkvæðagreiðslur
Í stjórnarskrárdrögum stjórnlagaráðs er að finna eftirfarandi ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur
sem fram fara fyrir tilverknað kjósenda.
65. gr. Málskot tilþjóöarinnar.
Tíu a f hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur
samþykkt. K röfuna ber að leggja fram innan þriggja m ánaða frá samþykkt laganna. Lögin
falla ú r gildi e f kjósendur hafna þeim , en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó
ákveðið að fella lögin ú r gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur.
Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var lögð
fram.
66. gr. Þingmál aðfrumkvœði kjósenda.
Tveir a f hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi.
Tíu a f hundraði kjósenda geta lagt frum varp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur
lagt fram gagntillögu í form i annars frum varps. H afi frum varp kjósenda ekki verið dregið
til baka skal bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frum varp Alþingis kom i það fram.
Alþingi getur ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.
Atkvæðagreiðsla um frum varp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja ára
frá því málið hefur verið afhent Alþingi.
67. gr. Framkvæmd undirskriftasöfnunar ogþjóöaratkvæöagreiöslu.
Mál sem lagt er í þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu eða frum kvæði kjósenda
sam kvæm t ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða almannahag. Á grundvelli þeirra er hvorki
hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja
þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þess skal gætt
að frum varp að tillögu kjósenda samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um h vort mál
uppfylli fram angreind skilyrði skera dóm stólar þar úr.
Í lögum skal kveðið á um fram kvæm d málskots eða frumkvæðis kjósenda, svo
sem um form og fyrirsvar fyrir kröfunni, tím alengd til söfnunar undirskrifta og um
fyrirkomulag þeirra, hverju megi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla megi kröfuna
að fengnum viðbrögðum Alþingis, svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.

A uk ákvæða 65-67. gr. er fjallað um þjóðaratkvæ ðagreiðslur í 60 gr. (málskot forseta), 84. gr.
(forseti leystur frá embætti), 111. gr. (framsal ríkisvalds) og 113. gr. (stjórnarskrárbreytingar).
Viðfangsefni þessa m innisblaðs er að m estu bundið við ákvæði 65-67. gr. V ert er hins vegar að
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hafa í huga að e f tillögur stjórnlagaráðs verða að veruleika bætast ekki bara ákvæði 65-67. gr. við
um fjöllun stjórnarskrárinnar um þjóðaratkvæ ðagreiðslur heldur er haldið inni m álskotsrétti
forseta og bæ tt við ákvæðum um þjóðaratkvæði vegna framsals ríkisvalds og breytinga á
stjórnarskrá. H vergi er að finna

m at á því í tillögum stjórnlagaráðs hvernig líklegt sé að þessi

m ism unandi ákvæði um þjóðaratkvæ ðagreiðslur kom i til m eð að spila saman.
Í greinargerð m eð 65. gr. frum varpsins segir að „greinin byggist að hluta til á tillögum
stjóm laganefndar um þjóðarfrum kvæ ði“ . Reyndar fjallar 65. gr. ekki um þjóðarfrum kvæði, heldur
66 gr., en sé engu að síður leitað að röksem dum í 13. kafla skýrslu stjórnlaganefndar —sem fjallar
um lýðræðislega þátttöku alm ennings og beint lýðræði — virðist kjarninn í málflutningi
stjórnlagaráðsins vera eftirfarandi:
„A lm ennt eru þjóðaratkvæ ðagreiðslur taldar sam ræm ast lýðræði að ákveðnum

skilyrðum

fullnægðum og þá kenndar við beint lýðræði (bls. 170).“
„ A f niðurstöðum þjóðfundar m á ráða eindregna kröfu um aukna aðkom u þjóðarinnar að
ákvörðunum í mikilvægum m álum (bls. 171).“
„N efndin

telur rétt að

gera tillögu um

að

ákveðinn

hluti kjósenda geti óskað

eftir

þjóðaratkvæðagreiðslu (bls. 172).“
Þessi m álflutningur veitir því m iður ekki mikla innsýn í hvaða m arkm iðum ákvæði 65-67. gr. eiga
að

ná.

Í

úttektarhluta

skýrslu

stjórnlaganefndar

er

að

finna

greinargerð eftir

D óru

G uðm u n d sd ó ttu r sem nefnist „Þjóðaratkvæ ðagreiðslur í erlendum rétti: Sam anburðarrannsókn^.1
Þ ar segir m eðal annars:
„Þau sjónarm ið sem alm ennt eru færð fram til stuðnings þjóðaratkvæ ðagreiðslum eru þau
að m eð því að skjóta tilteknum ákvörðunum til þegnanna sé tryggt að ákvörðunin sé
lögmæt, í þeim skilningi að ákvörðunin njóti ótvírætt stuðnings þeirra. Byggist þetta á því
að grundvallaratriði lýðræðisfyrirkomulagsins felist í ákvarðanatöku fólksins og að
ákvarðanir séu alm ennt taldar njóta meiri stuðnings
E f þetta er rétt vaknar sú spurning hvers vegna skrefið

ef þær eru teknar beint.“2
sé ekki tekið til fulls og allarhelstu

ákvarðanir útkljáðar í þjóðaratkvæðagreiðslum . Í greinargerðinni er b en t á nokkur tilvik þar sem
þjóðaratkvæ ðagreiðslur kunni að eiga illa við, t.d. ef
1 D óra Guðmundsdóttir 2011. „Þjóðaratkvæðagreiðslur í erlendum rétti: Samanburðarrannsókn“, Skýrsla
stjórnlaganefndar 2011, 1. Bindi (Reykjavík: Stjórnlaganefnd).
2 Sama heimild, bls. 334. Í heimild er vitnað til Butler og Ranney (ritstj.) (1994) Referendums around the world
(Washington: AEI Press) bls. 14 þessari skoðun til stuðnings.
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•

„einstakir þegnar hafi hvorki þekkingu né færni til að taka vel upplýstar ákvarðanir í
flóknum m álum “, sem geti átt við til dæmis í flóknum samfélögum ;

•

þjóðaratkvæ ðagreiðslur grafa undan fulltrúalýðræði (eins og sum ir andstæ ðingar þeirra
telja); eða

•

hætta er á að m eirihlutinn gangi á rétt m innihlutahópa.

Þessi fram setning kallar á að ýmis álitamál séu skoðuð. Í fyrsta lagi er vísað til vilja þjóðfundar,
sem vekur spurningar um gildi þeirrar aðferðafræði sem þar var notuð og hvaða lærdóm a megi af
h onum draga. Í öðru lagi er ástæða til að spyrja, m eðal annars m eð hliðsjón a f reynslu íslenskra
sveitarfélaga a f því að útkljá deilumál í alm ennum atkvæðagreiðslum h vort sú staðhæfing að
þjóðaratkvæ ðagreiðslur tryggi að ákvarðanir njóti ótvírætt stuðnings kjósenda byggi á traustum
staðreyndagrunni.3 Í þriðja lagi er ástæða til að skoða m eð hvaða hætti sé tekið á þeim vanköntum
þjóðaratkvæðagreiðslna og varnöglum sem nefndir eru í greinargerð D óru G u ð m undsdóttur í
tillögum stjórnlagaráðs.
Þjóðfundaraðferðin
H lutverk þjóðfundar, sam kvæm t bráðabirgðaákvæði laga nr. 90/2010 var að „kalla eftir
m eginsjónarm iðum og áherslum alm ennings varðandi stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og
breytingar á henni". G erð er grein fyrir fram kvæm d „þjóðfundarins“ sem haldinn var í Reykjavík
6. nóvem ber 2010 í 1. bindi Skýrslu stjórnlaganefndar, III. þætti. Þ ar er einnig vísað í vefslóðina
ww w.thjodfundur2010.is um nánari upplýsingar. Hvergi er í þessu efni fjallað um þau
aðferðafræðilegu álitaefni sem hljóta að kom a upp við að „kalla eftir m eginsjónarm iðum og
áherslum alm ennings varðandi stjórnskipan landsins“ á eins dags löngum fundi. Ekki er þar
heldur vísað í alþjóðlega viðurkenndar aðferðir á þessu sviði4 né hvaða takm örkunum þær eru
háðar. H ins vegar segir á heim asíðu þjóðfundar sem „M auraþúfan“ stóð fyrir árið áður:
Á síðari árum hefur orðið æ ljósara að stórir hópar búa yfir innsæi og viti sem
einstaklingarnir innan hópanna eru sér ekki m eðvitaðir um . Þekkt dæmi a f þessu
fyrirbrigði í náttúrunni er m auraþúfa. M auraþúfa er samyrkjubú m argra m iljóna m aura
sem hver og einn hefur ákaflega takm arkað vit og stjórnast eingöngu a f eðlishvötum . E f
ytri ógn stafar að m auraþúfunni, e f til að m ynda nálæg á er í vexti og grefur ú r

3 Í því efni má rifja upp að atkvæðagreiðsla um hundahald í Reykjavík leiddi til niðurstöðu sem var þvert á
úrslit atkvæðagreiðslunnar, atkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar skildi málið eftir í
fullkominni óvissu og atkvæðagreiðsla um breytingar á skipulagi vegna stækkunar álvers í Hafnarfirði
virðist alls ekki hafa útkljáð málið endanlega.
4 Sjá t.d. G. Smith 2009. Democratic innovations. Designing institutionsfor citi%enparticipation (Cambridge: CUP).
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árbakkanum og nálgast m auraþúfuna bregst m auraþúfan við og færir sig lengra frá ánni.
Enginn m aur tekur þessa ákvörðun —m auraþúfa sem heild hefur vit sem engum
m auranna er gefið og enginn m auranna veit af. Staðfestingar hafa fengist fyrir því að
þannig sé þetta líka í m annheim um
(h ttp ://w w w .th jo d fu n d u r2 0 0 9 .is/th jo d fu n d u r/m a u ra th u fa n /) .
Ekki kem ur þó fram hvaða staðfestingar þetta eru. Vilhjálm ur Á rnason, prófessor í heimspeki,
hefur ben t á að aðferðafræði m auraþúfunnar, sá takm arkaði tími sem til stefnu var og mikill fjöldi
þátttakenda hafi í raun hindrað að þjóðfundurinn gæti verið vettvangur gagnrýninnar skoðunar
og upplýstra skoðanaskipta. Flókin pólitísk álitamál eru við slíkar aðstæ ður sm ættuð niður í
sameiginleg siðferðileg gildi sem talið er að ganga megi að vísum í hópnum , án þess að rökræða
hafi farið fram .5
A f þessum sökum er vart hægt að líta svo á að um fjöllun þjóðfundar sé traustur grundvöllur til að
byggja á róttæka uppstokkun á íslensku fulltrúalýðræði. A ðferðir a f þessu tagi geta verið
upplýsandi fyrir ákvarðanatakendur, en kom a ekki í stað ítarlegrar um fjöllunar og rökstuðnings.

Tryggja þjóðaratkvæðagreiðslur að ákvarðanir njóti stuðnings kjósenda?
Viss

ástæða

er

til

að

draga

í

efa

staðreyndagrundvöll

þeirrar

fullyrðingar

að

þjóðaratkvæ ðagreiðslur tryggi að ákvarðanir njóti ótvírætt stuðnings kjósenda. Fjölm örg dæmi eru
um m isnotkun einræðisstjórna á þjóðaratkvæðagreiðslum , þar sem „A nschluss“ atkvæðagreiðslan
í Austurríki 1938 um sam eininguna við Þýskaland er bara eitt a f m örgum , en þá áttu 99,7% að
hafa kosið m eð sameiningunni. Reynsluathuganir í lýðræðisríkjum benda til að m örg atriði geti
haft áhrif á n iðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslna ö nnur en vilji alm ennings. N iðurstaða Tsebelis6
er að kenningin um að vilji alm ennings ráði niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslna, eins og
Rousseau setti hana fram, sé „yfirm áta bjartsýn“ (e. wildly optimistic). N efna m á nokkur dæmi:
•

Lítil þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu getur þýtt að m jög lítill hluti kjósenda ræður
niðurstöðu. Þ etta á ekki síst við e f m jótt er á m unum hvað úrslit varðar. R étt er að hafa í
huga að alm ennt er þátttaka í þjóðaratkvæ ðagreiðslum m un m inni en í alm ennum
þingkosningum og í Sviss, þar sem kosið er að meðaltali fjórum sinnum á ári um

5 Vilhjálmur ÁrnasoÞ „Financial collapse and democratic reconstruction in Iceland. Væntanleg í
Guðmundur Jónsson og Kolbeinn Stefánsson (ritstj.).: Crisis andRenewal: Welfare States, Equality and
Democracy in Hard Times. University o f Helsinki, NORDWEL Series (væntanleg 2013), Kafli 18.
6 G. Tsebelis 2002. Vetoplayers. Howpoliticalinstitutions work (Princeton: Princeton University Press) bls.
135.

7

margvísleg málefni, er kosningaþátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslum að meðaltali um 40%.
Mikill fjöldi kosninga hefur tilhneigingu til að þreyta kjósendur og m innka kjörsókn.
•

Í þjóðaratkvæ ðagreiðslum eru einstök mál útkljáð án þess að vera sett í samhengi við
aðrar ákvarðanir sem þeim kunna að tengjast. Afleiðing þess að skoða vinsælar tillögur
hverja fyrir sig getur verið stórkostlegt ósamræm i í opinberri stefnum ótun, sem m.a. hefur
átt drjúgan þ átt í fjárhagshrem m ingum Kaliforníuríkis í Bandaríkjunum , þar sem
alm ennar atkvæðagreiðslur eru oft viðhafðar.7 H lutverk stjórnm álaflokka og fulltrúaþinga
er að búa til heildstæða stefnu þar sem lögð eru drög að stefnu í m örgum m álum
samtímis. Í þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki víst að neinn gegni þessu hlutverki (einkum ef
um þjóðarfrum kvæði er að ræða). Það eykur jafnfram t hæ ttuna á að takm arkanir
atkvæðagreiðsluform sins

ráði

niðurstöðu

frekar

en

óskir

kjósenda.

Þversagnir

lýðræðislegra atkvæðagreiðslna eru vel þekktar og alm ennt viðurkennt að engin ein aðferð
við atkvæðagreiðslu skilar fullkom num niðurstöðum .8 Í m örgum tilvikum er ekki til neinn
alm ennur vilji kjósenda og jafnvel enginn raunverulegur meirihlutavilji.
•

Á kvörðun kjósenda getur ráðist a f m örgu öðru en því málefni sem er til afgreiðslu.
Þekking kjósenda og áhugi er m ism unandi og oft er afstaða þeirra íhaldsöm gagnvart
breytingum sem þeir skilja ekki til fullnustu.

Í sum um tilvikum fylgja þeir leiðsögn

stjórnm álaflokka eða annarra samtaka sem þeir styðja en í öðrum láta þeir ö nnur atriði,
t.d. óánægju m eð ríkisstjórn, ráða ákvörðun sinni frem ur en efnisatriði mála eins og
iðulega gerist í kosningum . K osningar skila niðurstöðum jafnvel þegar kjósendur hafa litla
innsýn í það efni sem kosið er um.
•

Sú hætta er til staðar að þjóðaratkvæ ðagreiðslur verði verkfæri áhrifamikilla hópa eða
stofnana í samfélaginu. H vaða málefni kom a til

þjóðaratkvæðagreiðslu getur við slík

skilyrði ráðist a f hagsm unum þeirra frekar en alm ennu mati á mikilvægi mála. Ríkisstjórn
getur kosið að firra sig ábyrgð á tilteknum m álum í þjóðaratkvæðagreiðslu og ríkisstjórn
eða forseti getur reynt að skapa sér pólitíska vígstöðu m eð ákvörðun um að nota
þjóðaratkvæðagreiðslur.

H ið

sama geta hins

vegar einnig

skipulögð

sam tök

og

hagsm unaaðilar gert e f þjóðaratkvæðagreiðslur eru fram kallaðar m eð undirskriftum og
gera m á ráð fyrir að áhrif fjársterkra aðila og fjölmiðla aukist m eð mikilli notkun
þjóðaratkvæðagreiðslna.

7 Sjá t.d. The Economist 20. Apríl 2011 „The perils o f extreme democracy“
http://w w w .econom ist.eom /node/18586520
8 Sjá t.d. J. Gill og G. Jason 2002. „Why does voting get so complicated?“ Statistical Science 17:4 383-404.
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H versu vel tekst til um undirbúning og útfærslu opinberrar stefnum ótunar og þjónustu kann
auk þess að vera sterkari áhrifaþáttur á stuðning almennings við stofnanir stjórnkerfisins
heldur en það hversu víðtæk þátttaka er við afgreiðslu á tillögum .9 Engin trygging er fyrir því
að tíð notkun atkvæðagreiðslna leiði til vandaðrar stefnum ótunar. R aunar er ástæða til að hafa
áhyggjur a f því að vandaður undirbúningum mála kynni að líða fyrir mikið vægi alm ennra
atkvæðagreiðslna. Það gæti veikt stuðning við stofnanir stjórnkerfisins og dregið ú r lögmæti
þeirra.

H vernig er tekið á takmörkunum þjóðaratkvæðagreiðslna?
Í skýrslum stjórnlaganefndar og tillögum stjórnlagaráðs er í nokkrum mæli reynt að taka á þeim
annm örkum sem þjóðaratkvæ ðagreiðslur eru háðar. Í greinargerð D ó ru G u ð m undsdóttur er rætt
um þrenns konar annmarka: a) að kjósendur skorti þekkingu eða færni í flóknum m álum; b) að
þjóðaratkvæ ðagreiðslur geti grafið undan fulltrúalýðræði og c) að m eirihlutinn geti gengið á rétt
m innihlutahópa.
Þekking ogfœrni
Á kveðnir m álaflokkar eru sam kvæm t 67. gr. undanþegnir þjóðaratkvæðagreiðslum (bæði málskoti
skv. 65. gr. og þjóðarfrum kvæði skv. 66. gr en reyndar ekki m álskoti forseta skv. 60. gr..). Þannig
verður mál að varða alm annnahag og ekki er hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög,
fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum , skattamálefni né
ríkisborgararétt. Í skýrslu stjórnlaganefndar er vísað til þess að í D anm örku séu hliðstæð ákvæði í
stjórnarskrá. G era m á ráð fyrir — þ ó tt það kom i ekki skýrt fram — að tilgangur þessarar
takm örkunar sé m eðal annars að draga ú r hættunni á að fjáröflun ríkisins verði hindruð um of,
hættunni á vinsældakeppni góðra m álefna um fjárveitingar eða hæ ttunni á að dregið sé óhóflega
úr

trúverðugleik

ríkisins

í milliríkjasamskiptum.

E ftir

sem

áður virðist

það

tilgangur

frum varpshöfunda að þjóðaratkvæ ðagreiðslur a f þessu tagi verði mikið notaðar, enda var
tiltölulega lágur þröskuldur undirskrifta (10%) valinn m eð tilliti til þess.10 Sam kvæm t 66. gr. geta
2% kjósenda (4.700 kjósendur) lagt fram þingmál á Alþingi og 23.500 geta lagt fram frum varp,
sem fer í þjóðaratkvæðagreiðslu innan tveggja ára e f það er ekki sam þykkt eða sem st um annað.
Þetta þýðir að tiltölulega fám ennir hópar kjósenda geta kom ið m álum á dagskrá þingsins.

9 Sbr. Bo Rothstein 2009. „Creating political legitimacy. Electoral democracy versus quality of
government“ American BehavioralScientist, 53:3, 311-330.
10 Sjá Frumvarp tilstjórnskipunarlaga ásamt skýringum, 2011 (Reykjavík: Stjórnlagaráð) bls. 133.
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Hvernig, nákvæmlega, tölur eins og 10% og 2% eru valdar fær sam t hvergi neinn viðhlítandi
rökstuðning. Á hugam annasam tök geta hæglega framkallað þjóðaratkvæðagreiðslur e f þau ná
rösklega 20 þús. undirskriftum en hið sama á við um öflug hagsm unasam tök eða fjársterka aðila.
Á m óti kem ur að n iðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu sem ber að m eð þessum hætti (66. gr.) eru
ekki bindandi (ólíkt 65. gr.).
Með þessum hætti eru tekin róttækari skref í áttina að beinu lýðræði á Íslandi en fyrirfinnast í
öðrum E vrópulöndum að Sviss undanskildu. Ólíklegt verður að teljast að þjóðaratkvæðagreiðslur
í slíku kerfi m uni einskorðast við málefni sem vekja alm ennan áhuga kjósenda eða málefni þar
sem auðvelt er að stilla upp skýrum og auðskiljanlegum valkostum . Þetta fyrirkomulag m un óefað
hafa þau áhrif að fæla stjórnvöld frá því að taka ým sar erfiðar ákvarðanir og gæti lamað
stefnum ótun

í ým sum

málaflokkum.

H ugsanlegt

er

einnig að

afleiðingin

yrði

sú

að

þjóðaratkvæ ðagreiðslur hvettu til m yndunar ofurm eirihluta í þinginu, til að draga úr hættu á að
tapa þjóðaratkvæðagreiðslu og jafnvel að þingræðið yrði óvirkt, eins og í Sviss.11
Þjóöaratkvœöi ogfulltrúalýörœöi
Sú röksem d að notkun þjóðaratkvæðagreiðslna grafi undan fulltrúalýðræðinu snýst um þá
forsendu —sem er að m estu óum deild —að fulltrúalýðræði sé m eginstoð lýðræðis í sam tím anum .
E f hætta sé á að aukin notkun beins lýðræði (þ.e. þjóðaratkvæðagreiðslna) grafi undan
fulltrúalýðræðinu gæti það veikt lýðræðið frekar en styrkt það.
Fulltrúalýðræði byggir á því fyrirkomulagi að kjósendur framselja vald til kjörinna fulltrúa sem
þeir treysta til að vinna í sína þágu tiltekið tímabil. A ð þeim tím a liðnum bera hinir kjörnu
fulltrúar —eða í reynd oftast flokkar þeirra —ábyrgð gagnvart kjósendum . E f hinir kjörnu fulltrúar
fá hins vegar ekki tækifæri til að fram kvæm a stefnu sína, til dæmis vegna þess að niðurstöður
þjóðaratkvæðagreiðslna eru þeim óhagstæðar, verður ábyrgð þeirra óljósari. E n kjörnir fulltrúar
geta líka notað þjóðaratkvæ ðagreiðslur til að víkja sér undan ábyrgð. Í stað þess að taka á erfiðum
m álum í þingkosningum geta þeir ákveðið að skjóta þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þeir
telja sig enga ábyrgð bera á niðurstöðum . Jafnfram t geta þeir reynt að forðast erfiðar um ræ ður á
þingi m eð því að skjóta m álum í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en þingafgreiðsla fer fram. Slíkt
getur lamað stjórnarandstöðuna þegar til afgreiðslu mála á þingi kem ur vegna þess að flókið getur
verið að útskýra hvers vegna kosið sé gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu.

11 Papadopoulos, Y. 2001. „How does direct democracy matter? The impact o f referendum votes on
politics and policy-making.“ West European Politics, 24: 35-58.
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Rökin um að beint lýðræði geti grafið undan pólitískri ábyrgð í fulltrúalýðræði eru sterkust
varðandi þjóðaratkvæ ðagreiðslur sem boðað er til a f ríkisstjórnum .12 Tengsl annars konar
þjóðaratkvæðagreiðslna

við

lýðræðislega

ábyrgð

eru

m un

flóknari.

H ugsanlegt

er

að

þjóðaratkvæ ðagreiðslur sem boðað er til um löggjöf að frum kvæði m innihluta þings eða ákveðins
hlutfalls kjósenda geti orðið ríkisstjórnum hvati til að leita sam stöðu. Það m á telja til jákvæðra
afleiðinga þjóðaratkvæðagreiðslna. Ekki er hins vegar ljóst a f tillögum stjórnlagaráðs hvers vegna
sú leið er farin að veita 10% kjósenda heimild til að framkalla þjóðaratkvæðagreiðslu frekar en til
að m ynda þriðjungi þings, eins og gert er í D anm örku. Um það fyrirkomulag segir í skýrslu
Stjórnlaganefndar:
Lagt hefur verið til að m innihluti þingm anna, eða þriðjungur þeirra, geti krafist
þjóðaratkvæðagreiðslu um mál. H ér er einkum vísað til danskrar fyrirm yndar og reynslu a f
henni (42. gr. dönsku stjórnarskrárinnar). Á hinn bóginn hefur verið á það b en t að
m innihluti þings geti m isnotað slíka heimild m eð ým sum hætti og gert m eirihluta Alþingis
erfitt fyrir að reka mál í þinginu. E innig er á það b en t að m innihluti Alþingis geti ávallt
skorað á forseta að beita m álskotsrétti sínum. Í því ljósi sé þessi heimild því ónauðsynleg
(Skýrsla stjórnlaganefndar I, 173).
Reynslan a f danska ákvæðinu er að því hefur ekki verið m isbeitt a f stjórnarandstöðunni og bara
einu sinni hefur þjóðaratkvæðagreiðsla farið fram á grundvelli þess.13 E ngu að síður hefur það
haft víðtæk áhrif á dönsk stjórnm ál m eð því að veita ríkisstjórnum hvata til að ráðgast við
m innihlutann á þingi.14 Röksem din um að m innihluti þings geti skorað á forseta virðist ekki sterk
í ljósi þess að synjun forseta (sbr. núgildandi 26. gr.) er í reynd hrein geðþóttaákvörðun forseta
sem hann getur beitt m eð m ism unandi hætti frá einum tím a til annars. Rökin gegn því að
m innihluti þings geti skotið m álum í þjóðaratkvæðagreiðslu virðast ekki sterk. A uðvitað er ekki
hægt að útiloka að áhrifin a f slíku ákvæði yrðu ö n n u r á Íslandi en í D anm örku. E n m iðað við að
hin alm enna afstaða sem

finna m á í stjórnarskrárdrögunum

er að auka skuli notkun

þjóðaratkvæðagreiðslna skýtur talsvert skökku við að það sé haft á m óti þessu fyrirkomulagi að
það kynni að verða notað um of. Mikilvægur m unur á þjóðaratkvæðagreiðslu m eð söfnun
undirskrifta og þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir tilstilli m innihluta þings er að m innihluti þingsins ber
12 Sjá M. Setala 2006. „On the problems o f responsibility and accountability in referendums“, European
Journal of Political Research, 45, 699-721.
13 Reyndar voru í upphafi til staðar svipaðar áhyggjur í Danmörku og fram hafa komið hér um að
ákveðinu yrði misbeitt, en þær hafa ekki reynst á rökum byggðar, sjá Fonsmark, H. (1992) „Om
folkeafstemninger i det repræsentative demokrati“ í Niels Helveg Petersen (red). Pa sporet af den nye grundlov
(Khöfn.: Gyldenda), bls. 75.
14 P. Svenson 1996. Denmark: The referendum as minority protection“, í M. Gallagher og P. Uleri (ritstj.)
The referendum experience in Europe. Basingstoke: Macmillan Press.
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pólitíska ábyrgð í alm ennum kosningum og gæti goldið þess þar e f hann nýtti færi a f þessu tagi
um

of. E ngin slík sjónarm ið gilda hins vegar um

hópa sem kynnu að vilja efna til

þjóðaratkvæðagreiðslna á grundvelli undirskrifta. Í tillögunum virðist því róttækari leiðin vera
valin á þeim grundvelli að hin hófsam ari sé o f róttæk.
Í um sögn Feneyjanefndarinnar um finnsku stjórnarskrána er hvatt til varkárni í því að innleiða
róttæk ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur:
A uknir m öguleikar á að halda þjóðaratkvæ ðagreiðslur eða ákvarðanir um bindandi áhrif
þeirra eða um þjóðarfrum kvæði er algerlega pólitísk spurning. Það þ a rf að taka m eð í
reikninginn, engu að síður, að e f reynslan a f slíku er neikvæð eða jafnvel sú að
þjóðaratkvæ ðagreiðslur séu m isnotaðar, þá er m jög erfitt að afnem a þær aðferðir sem
boðið hefur verið upp á varðandi þetta tiltekna form beins lýðræðis. Stjórnm álam enn og
stjórnm álaflokkar m yndu lenda í verulegum vandræ ðum ef þeir þyrftu að útskýra afnám
þess.

Þess

vegna

þ a rf

að

sýna

sérstaka

aðgát

við

útvíkkun

á

reglum

um

þjóðaratkvæ ðagreiðslur.15
E ngar kröfur eru til þess gerðar sam kvæm t tillögum stjórnlagaráðs að ákveðið hlutfall kjósenda
þurfi að styðja m álstað sam kvæm t 65. gr. til að lög falli ú r gildi og sama á raunar við um 60 gr. um
m álskot forseta. Þjóðaratkvæðagreiðsla m eð 30% þátttöku getur skákað ákvörðun alþingis sem
hugsanlega var kjörið m eð 80% þátttöku. Þegar mið er tekið a f því að gera m á ráð fyrir að
kjörsókn

í þjóðaratkvæ ðagreiðslum

þingkosningum

hefði

verið

verði

eðlilegt

að

að

öðru
huga

jöfnu
að

m un

kröfu

m inni
um

en

í alm ennum

lágm arksstuðning

í

þjóðaratkvæ ðagreiðslu.16
Minnihlutahópar
Við þjóðaratkvæðagreiðslur ræ ður m eirihlutinn og ástæða er til að hafa a f því áhyggjur hvort
hagsm unir m innihlutans verði fyrir borð bornir í stjórnkerfi þar sem þjóðaratkvæ ðagreiðslur eru
tíðar. Um þetta segir í greinargerð sem fylgir skýrslu stjórnlaganefndar:
Þá er það algengt að ben t sé á hættu fyrir m innihlutahópa, e f ákvarðanir eru teknar af
m eirihluta m eð beinni þátttöku, og að slíkt fyrirkom ulag geti leitt til þess að gengið sé á

15 European Commission for Democracy through Law 2008. Opinion on the Constitution of Finland. Opinion
no. 420/2007, bls. 9
16 Mikilvægt er hins vegar að slík ákvæði kveði ekki á um lágmarksþátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu, sem
auðvelt er að misnota. Þeir sem virðast ætla að verða undir í þjóðaratkvæðagreiðslu gætu við slík skilyrði haft
hvata af því að sitja heima (svo atkvæðagreiðslan yrði ekki bindandi) fremur en að kjósa í samræmi við
sannfæringu sína.
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rétt m innihlutahópa. Sú röksem d á þó einkum við, eins og Butler og Ranney benda á,
þegar um þjóðarfrum kvæði er að ræða, þar sem tæpast er hægt að gera ráð fyrir að tillögur
sem upprunnar eru hjá lýðræðislegum stofnunum , feli í sér slíka áhæ ttu.17
Ekki verður betur séð en að höfundur telji að þjóðarfrum kvæði skapi sérstaka hættu á að gengið
sé á rétt m innihluta. E ngu að síður er í tillögum stjórnlagaráðs lagt til að þjóðarfrum kvæði verði
tekið upp í stjórnarskrá á Íslandi, án þess að tilraun sé gerð til þess í greinargerð ráðsins að
útskýra hvaða rök liggi þar á bakvið eða hvernig tekið skuli á þeim vanda sem ben t er á í
greinargerð.
Í tillögum stjórnlagaráðs er ekki gert ráð fyrir að þjóðaratkvæ ðagreiðslur um tillögur byggðar á
þjóðarfrum kvæði séu bindandi. Það m ildar hugsanlega áhrif þeirrar róttæ ku nýbreytni sem
upptaka þjóðarfrum kvæðis er. Á hinn bóginn gefur slíkt kjósendum tvöföld skilaboð. Annars
vegar eru þeir spurðir ráða. H ins vegar halda stjórnvöld réttinum til að ákveða hvað gert verður
við niðurstöðurnar. Slíkt hefur neikvæð áhrif á áhuga í aðdraganda kosningar og dregur í flestum
tilvikum úr kjörsókn.
Niðurstaða
V arfærinnar þróunar hefur gætt í lýðræðisríkjum undanfarna áratugi til þess að auka vægi
þjóðaratkvæðagreiðslna í opinberri ákvarðanatöku. Á þessari þróun eru m argháttaðar skýringar
sem ekki gefst færi á að rekja hér. V ert er að hafa í huga að mikil notkun þjóðaratkvæðagreiðslna
er bundin við fá ríki og notkun þeirra á N o rðurlöndunum —sem á m argan h átt búa við þróuðustu
lýðræðiskerfi heims —er frem ur lítil18.
Aukin notkun þjóðaratkvæðagreiðslna í fram kvæm d er að vissu leyti í m ótsögn við þróun
lýðræðiskenninga á sama tíma. M egináhersla lýðræðiskenninga undanfarna áratugi hefur verið á
þ átt skoðanaskipta og rökræ ðu í hinu lýðræðislega ferli. Talsm enn slíkra lýðræðiskenninga hafna
því að atkvæðagreiðslur séu meginverkfæri lýðræðisins. Þeir telja að m eð upplýstri og vitrænni
um ræ ðu megi oftast ná víðtækri sam stöðu um málefni án þess að til atkvæðagreiðslu komi.
M iðað við hve róttæ kar tillögur stjórnlagaráð gerir um upptöku þjóðaratkvæðagreiðslna á Íslandi
virðist rökstuðningurinn, eins og hann birtist í skýrslum stjórnlaganefndar og greinargerð m eð
tillögum stjórnlagaráðs, vera fátæklegur. Það er ekki verkefni þessa m innisblaðs að fram kvæm a

17 Dóra Guðmundsdóttir Þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu: Samanburðarrannsókn bls. 334.
18 Á tímabilinu 1940-2006 voru haldnar 396 þjóðaratkvæðagreiðslur í Sviss, 63 á Ítalíu, 29 á Nýja Sjálandi,
28 í Ásatralíu, 16 í Danmörku, 14 í Frakklandi, 5 í Svíþjóð og færri annars staðar (sjá Hague og Harrop
2010. Comparative Government and Politics ((New York: Palgrave Macmillan) bls. 191).
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viðamikla úttekt á þjóðaratkvæðagreiðslum . Tilgangur þess er að vekja athygli á því að hér er um
flókið m álefni að ræða sem ekki hefur, að mati höfundar, verið undirbúið m eð nægilega
vönduðum hætti. E f eindreginn vilji er engu að síður til þess að auka þátt þjóðaratkvæðagreiðslna
í íslenskum stjórnm álum er hvatt til þess að lítil skref verði tekin í einu og m at á þeim fram kvæm t
áður en lengra er haldið. Í því efni er ástæða til að hafa í huga að ákvæði 107-108 gr.
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 ganga m un skem ur í að innleiða alm ennar atkvæðagreiðslur í
ákvarðanatöku sveitarfélaga en stjórnarskrárdrögin gera fyrir ríkið í heild, þrátt fyrir að það
sjónarm ið

njóti

alm ennrar viðurkenningar að

nærsamfélaginu en í stærri heildum.

bein

íbúaþátttaka

eigi m un

betur við

í

14

Minnisblað 2. Persónukjör
M eginform lýðræðis í þróuðum lýðræðisríkjum er fulltrúalýðræði byggt á stjórnm álaflokkum .
Annars konar form lýðræðis þ a rf þess vegna að m eta í ljósi líklegra áhrifa þess eða samspils við
m eginform ið. Það á m eðal annars við um beint lýðræði og persónukjör.

K osningar sem ganga ú t á val milli stjórnm álaflokka einfalda val kjósenda m eð þeim hætti að þeir
geta að öðru jöfnu gengið ú t frá að allir einstaklingar sem kosnir eru á vegum viðkom andi flokks
vinna að framgangi stefnu hans. Stjórnm álaflokkar eru þannig upplýsingasparandi.19

E f persónuval hefur þær afleiðingar að draga ú r sam heldni m eðal kjörinna fulltrúa flækir það val
kjósenda og gerir þeim erfiðara fyrir um að láta stjórnm álaflokka sæta ábyrgð. Stjórnm álaflokkur
sem ekki vinnur sem heild getur heldur ekki axlað ábyrgð sem heild. Mikilvægt er því að það sé
ljóst hvaða m arkm iðum tillögur u m persónuval eiga að ná fram.

Í tillögum stjórnlagaþings er að finna ákvæði um persónuval í 39. gr. sem fjallar um
Alþingiskosningar:

39. gr. Alþingiskosningar.
Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingm enn, kosnir leynilegri kosningu til
fjögurra ára.
Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vega jafnt.
Heim ilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Þau skulu flest vera átta.
Sam tök fram bjóðenda bjóða fram lista, kjördæmislista eða landslista eða hvort
treggj^.
F ram bjóðendur m ega bjóða sig fram samtímis á landslista og einum kjördæmislista söm u
samtaka.
Kjósandi velur m eð persónukjöri fram bjóðendur a f listum í sínu kjördæmi eða af
landslistum, eða h vort tveggja. H o n u m er og heim ilt að m erkja í stað þess við einn
kjördæmislista eða einn landslista, og hefur hann þá valið alla fram bjóðendur listans jafnt.
H eim ilt er að mæla fyrir um í lögum að valið sé einskorðað við kjördæmislista eða
landslista söm u samtaka.

19 Sbr. A. Downs 1957. A n economic theory of democracy (New York: Harper Row).
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Þingsætum skal úthluta til samtaka fram bjóðenda þannig að hver þeirra fái
þingm annatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu.
Í lögum skal mælt fyrir um hvernig þingsætum skuli úthlutað til fram bjóðenda ú t
frá atkvæðastyrk þeirra.
Í lögum m á mæla fyrir um að tiltekinn fjöldi þingsæta sé bundinn einstökum
kjördæm um , þó ekki fleiri en 30 alls. Tala kjósenda á kjörskrá að baki hverju bundnu sæti
skal ekki vera lægri en meðaltalið m iðað við öll 63 þingsætin.
Í kosningalögum skal mælt fyrir um hvernig stuðla skuli að sem jöfnustu hlutfalli
kvenna og karla á Alþingi.
Breytingar á kjördæ m am örkum , tilhögun á úthlutun þingsæta og reglum um
fram boð, sem fyrir er m ælt í lögum, verða aðeins gerðar m eð samþykki 2 /3 hluta atkvæða
á Alþingi. Slíkar breytingar m á ekki gera e f m inna en sex m ánuðir eru til kosninga, og
gildistaka þeirra skal frestast e f boðað er til kosninga innan sex m ánaða frá staðfestingu
þeirra.

Um fjöllun þessa m innisblaðs einskorðast við þau ákvæði 39. gr. sem lúta að persónukjöri og snýr
ekki að öðrum ákvæðum greinarinnar sem spurningar kunna að vekja. Í greinargerð m eð tillögum
stjórnlagaráðs kem ur fram að m eðal m eginm arkm iða við endurskoðun kosningakerfisins hafi
verið að „efla lýðræði m eð því að auka bein áhrif kjósenda á val alþingism anna“ (bls. 99). Fram
kem ur hins vegar að skiptar skoðanir hafi verið í ráðinu um hve langt ætti að ganga í þessum
efnum , til dæmis h v o rt persónukjör ætti að vera valkvætt fyrir stjórnmálaflokka, h vort kjósendur
ættu að geta valið einstaklinga þvert á lista og h vort persónukjör ætti að útfæ ra í stjórnarskrá eða
alm ennum lögum. M jög erfitt er að leggja m at á tillögu stjórnlagaráðs í núverandi form i vegna
þess hversu óljós hún er og óljóst hvaða m arkm iðum hún eigi að ná. O rðalagið „að efla lýðræði
m eð því að auka bein áhrif kjósenda á val alþingism anna“ getur ekki talist viðhlítandi
rökstuðningur. Í fyrsta lagi hlýtur að vera ljóst að þ ó tt lýðræði sé mikilvægt gildi fyrir stjórnskipun
lýðræðisríkja er það ekki hið eina sem þ a rf að hyggja að. Lýðræði þ a rf að skoða í samhengi við
innra samræmi þeirrar stjórnskipunar sem að er stefnt og í ljósi þess hvernig það samrýmist
öðrum mikilvægum m arkm iðum , þar á m eðal stjórnhæfni, sanngirni, réttindum o.s.frv.. Í öðru
lagi er lýðræði m argrætt hugtak m eð ólíkar víddir sem vandasam t er að m agnbinda á þann
einfalda hátt sem gert er í greinargerð stjórnlagaráðs (sbr. orðalagið „efla lýðræði“). E f til dæmis
m arkm ið greinarinnar væri að veikja stjórnm álaflokka m eð því að auka persónuval m ætti færa rök
m eð því og á m óti að afleiðingin yrði öflugra lýðræði. Lýðræði væri eflt í þeim skilningi að
form legt val kjósenda yrði fjölþættara. Raunverulegt inntak vals þeirra milli m ism unandi
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stefnukosta og tækifæri til að láta ríkisstjórn sæta ábyrgð yrði hins vegar rýrara. Stjórnm ál sem
byggja mikið á persónum eru alm ennt ekki heppilegt form lýðræðis og bjóða upp á óm álaefnaleg
stjórnm ál, lýðskrum, fyrirgreiðslu og spillingu. M eð því er ekki sagt að persónuleg ábyrgð
einstakra stjórnm álam anna skipti engu. H enni ber hins vegar að kom a svo fyrir að hún styðji við
m eginábyrgð stjórnmálaflokka, en grafi ekki undan henni.

Meginefni þeirrar m álam iðlunar sem varð niðurstaða stjórnlagaráðs og birtist í 39. gr. tillagna þess
er:
a)

Persónukjör skal viðhaft í öllum flokkum , flokkar geta ekki valið um það hvort
persónukjör nær til þeirra.

b) Flokkar geta engin áhrif haft á forgangsröð fram bjóðenda á sínum listum. Þ ó tt fáir
kjósendur nýti tækifæri til að forgangsraða ráða þeir hvaða fram bjóðendur a f lista ná
kosningu.
c)

Ekki er tekin skýr afstaða til þess h vort kjósendur fái að velja fram bjóðendur a f listum
m ism unandi samtaka.

d) E instök stjórnm álasam tök velja h vort þau bjóða einungis fram kjördæmalista, landslista
eða bæði.
e)

H ver kjósandi velur h vort hann kýs einungis óraðaðan lista stjórnm álasam taka eða tekur
þ átt í persónukjöri.

f)

K jósendur sem taka þátt í persónukjöri geta valið um að kjósa einungis fram bjóðendur í
sínum eigin kjördæ m um eða a f landslistum eða bæði.

g)

G ert er ráð fyrir ákvæðum í kosningalögum sem stuðli að „sem jöfnustu hlutfalli kvenna
og karla á Alþingi“ .

Í núgildandi stjórnarskrá eru engin ákvæði um persónukjör. Það hefur þó ekki kom ið í veg fyrir
að í kosningalög væru sett ákvæði sem tryggja kjósendum rétt til að breyta röð á listum og strika
ú t fram bjóðendur á þeim listum sem þeir kjósa. H ins vegar hefur verið litið svo á að ákvæði
stjórnarskrárinnar hindri

að

kjósendur geti valið

fram bjóðendur í persónuvali

þvert á

stjórnm álasam tök.

H elstu nýmæli greinarinnar m iðað við núverandi skipan virðast vera eftirfarandi:
a)

Flokksstofnanir eru útilokaðar frá áhrifum á röð eigin fram bjóðenda innan hvers lista.
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b) Flokkar geta boðið upp á landslista og fram bjóðandi getur verið bæði á landslista og
einum

kjördæmislista.

K jósendur geta valið

milli

fram bjóðenda

á

landslista

og

kjördæmislista.
c)

O pnað er fyrir þann m öguleika að leiða í kosningalög ákvæði um að kjósendur geti valið
fram bjóðendur a f listum m ism unandi stjórnmálasamtaka.

d) G ert er ráð fyrir að ákvæði í kosningalögum stuðli að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og
karla á Alþingi.

Áhrif flokksstofnana á röð frambjóðenda

Í tillögum stjórnlagaráðs er alm ennt ekki að finna þroskaða sýn á hlutverk stjórnm álaflokka (sem
a f óljósum ástæ ðum eru kallaðir „sam tök fram bjóðenda“). Svo virðist sem tillögunum sé í vissum
mæli beint gegn stjórnm álaflokkum og starfi þeirra, en það er þó hvergi sagt berum orðum .
Viðtekin verkefni stjórnm álaflokka eru að þjálfa fólk í pólitísku starfi, samhæfa krafta þeirra sem
starfa saman í flokki og bjóða fram til kosninga. H ugsanlegt virðist að það sé ætlun stjórnlagaráðs
að taka þessi verkefni að einhverju leyti ú r höndum flokkanna. M eð því að veikja aðkom u
stjórnm álaflokka að fram boðum kann að draga ú r virkni þeirra og þeir verða síður færir um að
gegna hlutverkum sínum.

E f það var ætlun stjórnlagaráðs að veikja samheldni í stjórnm álaflokkum m eð persónukjöri hefði
verið æskilegt að það væri rætt opinskátt. Þá hefði m eð skýrari hætti m átt taka afstöðu til þess
h vort slíkt m arkm ið væri æskilegt og h vort persónukjör sé raunverulega líklegt til að skila þeirri
niðurstöðu. H v o rt tveggja er vafamál. Flokkar gegna m eginhlutverkum í þingræðisríkjum og þau
ríki sem alm ennt eiga farsæla lýðræðissögu — svo sem N orðurlöndin — búa við mikla samheldni
innan flokka. Samheldni flokka á þingi er forsenda þess að kjósendur eigi raunverulegt val um
ólíkar stefnur í kosningum og fyrir því að ríkisstjórn geti borið skýra ábyrgð gagnvart kjósendum .
H ins vegar er ekki víst að persónukjör hafi raunverulega þau áhrif að draga úr sam heldni flokka.
R annsóknir sýna ekkert skýrt sam band milli persónukjörs og samheldni flokka á þingi og m á í því
sam bandi m inna á að í gegnum prófkjörin hefur í raun persónukjör verið virkara á Íslandi en í
flestum öðrum ríkjum án þess að það hafi haft áhrif á sam heldni stjórnm álaflokkanna.20

Í þessu ljósi er lítt skiljanlegt hverju tillaga um að flokksstofnanir skuli ekki hafa áhrif á röð
fram bjóðenda á að ná fram. V ert er að hafa í huga að varla virðist líklegt að prófkjör gegni sama
20 Gunnar Helgi Kristinsson (2011). „Party Cohesion in the Icelandic Althingi“ Stjórnmálog stjórnsýsla, 7:2,
229-252.
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hlutverki samhliða persónukjöri og þau hafa gert, því niðurstaða prófkjara myndi ekki hafa áhrif á
röð fram bjóðenda í kosningum , þ ó tt þau gætu ráðið hverjir kæm ust inn á lista. Ó kostur
persónukjörs sam anborið við prófkjörin er hins vegar sá að í prófkjöri getur sam keppni innan
flokks um röð verið lokið áður en til kosninga kemur, en við persónukjör hafa fram bjóðendur
hvata til að keppa við sína eigin sam flokksm enn ekkert síður en fram bjóðendur annarra flokka.

Landslistar og kjördæmalistar

Í tillögum stjórnlagaráðs er að finna drög að útlistun á frem ur flóknu kerfi landslista og
kjördæmalista. Mikið vantar hins vegar upp á að þessi útlistun sé nægilega skýr til þess að hægt sé
að m eta áhrif hennar. G ert er ráð fyrir að sami fram bjóðandi geti verið bæði á einum
kjördæmislista og á landslista e f viðkom andi flokkur býður bæði fram kjördæmislista og landslista.
Hins vegar geta flokkarnir einnig boðið fram bara landslista eða bara kjördæmislista. Ekki er
fjallað um það hvernig skuli úthluta þingsætum milli fram bjóðenda á grundvelli persónukjörs að
öðru leyti en því að slíkt skuli gert „ú t frá atkvæðastyrk þeirra“ .
Þetta vekur ým sar spurningar.
a)

E r atkvæðastyrkur fram bjóðanda bara þau atkvæði sem hann hlýtur á einum lista eða
leggjast atkvæðin saman ef fram bjóðandi er bæði á kjördæmislista og landslista. E r jafnvel
hægt að kjósa sama fram bjóðanda tvisvar, bæði a f kjördæmislista og landslista?

b) M unu fram bjóðendur sem eru bæði á landslista og kjördæmislista njóta forskots fram yfir
aðra fram bjóðendur og geta stjórnm álaflokkar þannig hyglað ákveðnum fram bjóðendum
m eð því að opna leið þeirra inn á landslista?
c)

E ru flokkum einhverjar skorður settar varðandi fjölda fram bjóðenda á listum þeirra og
geta þeir í raun ráðið hverjir hljóta kosningu m eð því að giska á líklegan fjölda þingsæta
og stilla fjölda fram bjóðenda í samræmi við það?

d) E r hugsanlegur hvati í þessu kerfi til að hluti kosningabaráttunnar snúist upp í sam keppni
á milli landslista og kjördæmislista sama flokks?

Val þvert á flokka

V iðtekinn skilningur er að núgildandi stjórnarskrárákvæði leyfi ekki persónukjör þvert á flokka. Í
tillögum stjórnlagaráðs er opnað á þann möguleika að leyfa kosningu þvert á stjórnm álasam tök í
kosningalögum . Tilgangurinn m eð þessari breytingu er hins vegar ekki skýrður né hvaða kosti
slíkt fyrirkom ulag hefði. A lm ennt er það fátítt að leyfð sé kosning þvert á stjórnmálaflokka. Einu
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ríkin sem nota þekktustu útgáfu slíks fyrirkomulags - the single transferable vote - í alm ennum
þingkosningum eru Írland og Malta. Á hrif kosningakerfisins á írsk stjórnm ál eru um deild og hafa
m eðal annars birst í erfiðum vandam álum varðandi áhrif fjármagns á kosningabaráttu einstakra
fram bjóðenda, þar sem flokkarnir hafa hneigst til að velja fjársterka fram bjóðendur sem gætu
fjármagnað eigin kosningabaráttu. Við m at á áhrifum írska kerfsins er líka vert að hafa í huga að
kjördæmi eru þar m jög smá og val stjórnm álaflokka um hverjir fara í fram boð því veruleg
takm örkun á vali kjósenda. Hvergi í heim inum er flokksagi jafnfram t meiri en í írska þinginu.

Á stæða væri til að skoða m un betur en gert hefur verið hvaða áhrif breyting a f þessu tagi gæti haft
áður en opnað er fyrir hana í stjórnarskrá.

Jöfn kynjahlutföll

M argir hafa a f því áhyggjur að aukið persónukjör kunni að leiða til aukinnar kynjaskekkju í vali
þingm anna. Sumir íslensku flokkanna hafa brugðist við þessu m eð upptöku kynjakvóta eða
fléttulista en ekki allir. Í greinargerð stjórnlagaráðs segir um þetta:

Stjórnlagaráði þykir rétt að fela löggjafanum að leita lausna, ekki síst m eð það í huga að
vandamálið kann að vera tím abundið. Það sem hentar nú væri e.t.v. óþarft síðar eða aðrar
leiðir þættu á heppilegri. Ráðið leggur því til að í stjórnarskrá sé einungis kveðið á um
skyldu löggjafans til að stuðla að sem jöfnustu hlutfalli karla og kvenna á Alþingi. (bls.
102)

E f orðalagið „sem jöfnustu hlutfalli karla og kvenna“ er tekið bókstaflega m erkir það að á Alþingi
geti setið 31 eða 32 konur. Tæknilega er augljóslega hægt að kom a því við að svo verði og greinin
virðist því leggja löggjafanum ótvíræðar skyldur á herðar að lögfesta slíka reglu. Þetta vekur
óneitanlega spurningar. M eð þessari reglu virðist flokkum m einað m eð lögum að velja
fram bjóðendur sína sjálfir í samræmi við eigin óskir eða t.d. úrslit prófkjara. Þannig yrði til dæmis
kvenfrelsisflokkur að bjóða fram nægilega m arga karla til að uppfylla skilyrði löggjafans og
flokkur eins og Sam tök um kvennalista hefði ekki m átt bjóða fram m eð þeim hætti sem gert var á
sínum tíma. E n jafnvel þ ó tt stjórnarskrárgjafanum gæti þ ó tt ástæða til að takm arka eitthvað rétt
flokka til að bjóða fram kynjaeinsleita lista væri ástæða til að íhuga h v o rt ná m ætti slíku fram m eð
mildari úrræ ðum en því sem hér virðist gert ráð fyrir.
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Niðurstaða
Skynsamlega

útfæ rðar

tillögur

um

persónukjör

geta

veitt

stjórnm álaflokkum

og

stjórnm álam önnum heilbrigt aðhald. Tilgangur persónukjörs er ekki að kom a í staðinn fyrir
stjórnm ál sem byggja á stjórnm álaflokkum heldur að styðja við þau. Tillögur stjórnlagaráðs
virðast ganga langt í að opna fyrir persónukjör sem meginreglu á kostnað stjórnmálaflokka, þ ó tt
það sé hvergi beinlínis sagt. Engin skýr rök eru færð fyrir því hvers vegna þetta skuli gert og sjálf
útfærslan er reyndar óljós um sumt. M iðað við að núgildandi stjórnarskrá hefur ekki verið talin
standa í vegi fyrir persónukjöri innan vissra m arka er ósvarað þeirri spurningu hvers vegna
stjórnlagaráð telur ástæðu til að ganga jafn langt í tillögum sínum og gert er. Færa mætti rök fyrir
takm arkaðra persónukjöri en því sem stjórnlagaráð leggur til. Slíkt persónukjör myndi takm arkast
við m öguleikann á að velja á milli fólks á sama listanum og gera ráð fyrir að flokkar raði
fram bjóðendum sínum. Jafnfram t mætti leita hófsam ari leiða við að festa kynjahlutföll í
stjórnarskrá en þeirrar sem er að finna í tillögum stjórnlagaráðs.
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Minnisblað 3. Forsetakosningar
Tillögu

Stjórnlagaráðs

um

fyrirkom ulag

forsetakosninga

er

að

finna

í

78.

grein

stjórnarskrárdraganna og hljóðar svo:
78. gr.
Forsetakjör.
Forseti Íslands er kosinn í leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er kosningarétt hafa til
Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli m innst eins a f hundraði kosningabærra m anna og
m est tveggja a f hundraði. K jósendur skulu raða fram bjóðendum , einum eða fleirum að
eigin vali, í forgangsröð. Sá er best uppfyllir forgangsröðun kjósenda, eftir nánari
ákvæðum í lögum, er rétt kjörinn forseti. E f aðeins einn m aður er í kjöri, er hann rétt
kjörinn án atkvæðagreiðslu. Að öðru leyti skal ákvarða m eð lögum um fram boð og
kosningu forseta Íslands.

Fyrirm yndin að þessu kosningafyrirkomulagi er frá Írlandi, þar sem kosið er m eð hliðstæðum
hætti á grundvelli 12. greinar írsku stjórnarskrárinnar.
Fara m á ým sar leiðir við val á kosningakerfi í forsetakosningum . Við m at á leiðunum er vert að
hafa í huga að þær:
a) séu auðskiljanlegar kjósendum ;
b) endurspegli vel óskir m eirihluta kjósenda;
c) hvetji ekki í ríkum mæli til taktískrar kosningar;
d) séu ekki dýrar eða flóknar í framkvæmd.
M eðal þeirra kosningakerfa21 sem til álita gætu kom ið eru:
•

E infaldur meirihluti (e. simple majority, plurality). Þetta er sú aðferð sem nú er viðhöfð í
forsetakosningum á Íslandi. Sá fram bjóðandi sem fær flest atkvæði í kosningunni er
kosinn, óháð því hve stóran hlut a f heildarfjölda atkvæða hann hlýtur. Helsti kostur

21 Gott yfirlit yfir kosningakerfi má finna í G. Szpiro 2010. Numbers ruk (Princeton: Princeton University
Press) og A. Blais 1988.“ The classification of electoral systems“, European Journal of Political Research 16, 99110
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þessarar aðferðar er hve einföld og auðskiljanleg hún er auk þess sem hún er tiltölulega
ódýr í fram kvæm d. Ó kostirnir eru hins vegar margvíslegir. Mikil freisting er fyrir
kjósendur að kjósa taktískt, þ.e. þann a f líklegum sigurvegurum sem þeir vilja heldur,
frekar en þann fram bjóðenda sem þeir vildu helst. Í tilraunakosningu sem fram kvæm d var
fyrir forsetakosningarnar á Íslandi 2012 kom í ljós að hátt í helm ingur kjósenda kaus
taktískt.22 E ngu að síður eru einnig líkur á að hluti kjósenda sói atkvæði sínu á
fram bjóðendur sem ekki eiga möguleika á að hljóta kosningu og sá sem nær kosningu fái
þannig ekki hreinan m eirihluta atkvæða. Einungis einn forseti hefur á Íslandi fengið
hreinan m eirihluta atkvæða þegar hann var kosinn í fyrsta skipti (Kristján E ldjárn 1968)
og Vigdís Finnbogadóttir var kjörin 1980 m eð rétt ríflega þriðjung atkvæða á bak við sig.
E f sú þróun heldur áfram að fram bjóðendum fjölgi mætti vel hugsa sér að forseti yrði
kosinn m eð ennþá m inni atkvæðahlut. Í m örgum ríkjum er að finna aðferðir sem eiga að
draga úr hættunni á að þetta gerist. E infaldur meirihluti er að m argra mati frem ur
frum stæð kosningaaðferð og niðurstöður slíkra kosninga gefa oftar en ým sar aðrar
aðferðir bersýnilega ósanngjörn úrslit eða frávik frá þeim niðurstöðum sem fást m eð
öðrum aðferðum .23
•

M eirihlutakosning í tveim ur um ferðum (e. m ajority runoff). Þessi aðferð gengur ú t á að
kosið er í tveim ur um ferðum . Í þeirri fyrri er kosið milli allra fram bjóðenda, en í þeirri
síðari milli tveggja efstu ú r fyrri um ferðinni. Þessi aðferð er notuð í flestum þeirra ríkja
V estur-E vrópu sem kjósa forseta beint, þeirra á m eðal Austurríki, Finnlandi, Frakklandi
og Portúgal. Segja m á að forkosningar bandarísku stjórnm álaflokkanna gegni að nokkru
leyti hliðstæðu hlutverki, þ.e. að tryggja að á endanum standi valið fyrst og frem st milli
tveggja m eginfram bjóðenda. Þessi aðferð er auðskiljanleg en talsvert dýrari í fram kvæm d
en aðrar aðferðir sem hér er rætt um vegna þess að í rauninni fara fram tvennar
kosningar. G era m á ráð fyrir að oftast skili hún nokkuð sanngjarnri m ynd a f óskum
kjósenda en það er þó engan veginn tryggt e f atkvæði dreifast á m arga fram bjóðendur í
fyrri um ferðinni. Við þær aðstæ ður getur það verið nokkurri tilviljun háð hverjir kom ast
áfram í síðari um ferð. Sem dæmi m á nefna að í forsetakosningunum í Frakklandi árið
2002 fékk Le P en 17% atkvæða í fyrri um ferðinni en Jospin, fram bjóðandi Sósíalista, datt
ú t m eð 16% atkvæða. Ö llum var þó ljóst einungis annar þessara átti möguleika á að sigra

22 Tilraunin var framkvæmd af Indriða H. Indriðasyni og Gunnari Helga Kristinssyni með aðstoð Viktors
Orra Valgarðssonar og stjórnmálafræðinga við Kaliforníuháskóla. Sjá Fréttablaðib „Kjósendur óánægðir
með núverandi kosningakerfi“, 25. júlí 2012 og slóð
23 G. Mackie 2003. Democracy defended (Cambridge: Cambridge University Press).
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Chirac í seinni um ferðinni, þ.e.a.s. Jospin, enda fékk Chirac 82% í síðari um ferðinni en Le
P en ekki nem a 18%.
•

Varaatkvæðið (e. alternative vote). Þetta er aðferðin sem lagt er til að tekin verði upp á
Íslandi í tillögum Stjórnlagaráðs. K jósendur raða fram bjóðendum í forgangsröð. E f einn
fram bjóðandi fær hreinan m eirihluta á grundvelli fyrsta forgangs er hann kjörinn. Annars
er atkvæðum þess sem fæst atkvæði hlýtur dreift á hina fram bjóðendurna á grundvelli
annars forgangs. E f enginn nær hreinum m eirihluta er haldið áfram að skipta atkvæðum
þeirra sem fæst atkvæði hlutu þar til einn fram bjóðandi hefur náð hreinum meirihluta.
Telja m á þetta nokkuð góða aðferð við að lýsa óskum kjósenda, auk þess sem hún er ódýr
í fram kvæm d (krefst bara einnar um ferðar). Ekki er mikil hætta á taktískri kosningu og
kjósendur geta því raðað fram bjóðendum í samræmi við óskir sínar án þess að þurfa að
giska á hvað aðrir kjósendur m uni gera. Helsti ókostur aðferðarinnar er að hún þykir
flókin fyrir kjósendur sem ekki þekkja hana fyrir auk þess sem talning getur verið tafsöm
og uppgjör úrslita flókið. Á Írlandi er notað hliðstæ tt kerfi í alm ennum þingkosningum
(Single Transferable Vote) en þar gerðist það 1990 að Mary R obertson, sem var ö nnur í
röðinni þegar fyrsti forgangur hafði verið talinn, vann forsetakosninguna þegar atkvæði
annarra fram bjóðenda höfðu verið gerð upp.

•

A ðrar

aðferðir.

Af

öðrum

aðferðum

sem

gætu

kom ið

til

álita

mætti

nefna

sam þykktarkosningu (approval voting) og stigagjöf, auk þess sem ým sar aðrar aðferðir
eða útgáfur a f þeim aðferðum sem hér er lýst eru til24. M argar þeirra eru fræðilega
áhugaverðar en óvíða notaðar í fram kvæm d nem a helst í ým sum

félögum eða

sam kundum fræðim anna. Sam þykktarkosning felur í sér að kjósendur m erkja við alla
fram bjóðendur sem þeir gætu hugsað sér að styðja. Þessi aðferð getur leitt til óstöðugra
niðurstaðna og jafnvel að fram bjóðendur sem fáir telja heppilegasta hljóti kosningu. H ún
er líka viðkvæm fyrir taktískri kosningu. Stigakosning gengur ú t á að kjósendur gefi
fram bjóðendum stig, þannig að þeir raða ekki bara fram bjóðendum heldur geta líka
vigtað forgangsröð sína m eð því að gefa sum um fram bjóðenum m örg stig en öðrum
engin eða jafnvel neikvæð stig. Útfærsla og talning slíkrar atkvæðagreiðslu getur verið
m jög flókin og hætta er á að taktísk kosning hafi áhrif á úrslit kosninganna.
Niðurstaða
Þegar vegin eru sam an þau sjónarm ið sem hér hafa verið reifuð til viðm iðunar um val á
kosningakerfi við forsetakosningar virðist varaatkvæðið kom a sterkt út. Tillögur stjórnlagaráðs

24 Sjá í G. Szpiro 2010.
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virðast að því leyti til bóta m iðað við núgildandi kosningakerfi og hafa það fram yfir
m eirihlutakosningu í tveim ur um ferðum að vera ódýrari í fram kvæm d.25

25 Sjá í þessu samhengi einnig Ólaf Þ. Harðarson 1995-7. „Kjör þjóðhöfðingja: Geta Íslendingar lært af
Írum?“, Is/ensk félagsrit, 7-9. árg.
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Minnisblað 4. Stjórnarmyndun og vantraust
Í 90. og 91. greinum stjórnarskrárdraga stjórnlagaráðs er fjallað um stjórnarm yndun og vantraust.
Í báðum greinunum er að finna athyglisverð nýmæli sem rétt er að skoða h vor fyrir sig, auk þess
sem vert er að huga að m ögulegu samspili greinanna tveggja.
90. greinin, „stjórnarm yndun“, hljóðar svo í tillögum stjórnlagaráðs:

Alþingi kýs forsætisráðherra.

E ftir að hafa ráðfæ rt sig við þingflokka og þingm enn gerir forseti Íslands tillögu til
þingsins um forsætisráðherra. E r hann rétt kjörinn e f meirihluti þingm anna samþykkir
tillöguna. A ð öðrum kosti gerir forseti Íslands nýja tillögu m eð sama hætti. Verði sú tillaga
ekki sam þykkt fer fram kosning í þinginu milli þeirra sem fram eru b oðnir af
þingm önnum , þingflokkum eða forseta Íslands. Sá er flest atkvæði hlýtur er rétt kjörinn
forsætisráðherra.
Hafi forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan tíu vikna skal Alþingi rofið og boðað til
nýrra kosninga.

Forsætisráðherra ákveður skipan ráðuneyta og tölu ráðherra og skiptir störfum m eð þeim,
en ráðherrar skulu ekki vera fleiri en tíu.

Forseti Íslands skipar forsætisráðherra í embætti. Forseti veitir forsætisráðherra lausn frá
embætti eftir alþingiskosningar, e f vantraust er sam þykkt á hann á Alþingi, eða ef
ráðherrann óskar þess. Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn.

R áðherrar undirrita eiðstaf að stjórnarskránni þegar þeir taka við embætti.

91. gr., „vantraust“, hljóðar svo:

Leggja m á fram á Alþingi tillögu um vantraust á ráðherra. Í tillögu um vantraust á
forsætisráðherra skal felast tillaga um eftirm ann hans.

R áðherra er veitt lausn úr embætti e f m eirihluti þingm anna samþykkir tillögu um
vantraust á hann. Ríkisstjórn er veitt lausn ef meirihluti þingm anna samþykkir tillögu um
vantraust á forsætisráðherra.
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Stjórnarmyndanir með staðfestingaratkvæðagreiðslu
V iðtekinn skilningur á þingræði er að það sé stjórnarfyrirkom ulag þar sem meirihluti þings styður
ríkisstjórn eða er að m innsta kosti reiðubúinn til að um bera hana. Þrenns konar aðferðir eru
viðhafðar við innsetningu nýrrar ríkisstjórnar. Í fyrsta lagi jákvæð staðfestingaratkvæðagreiðsla (e.
positive investiture vote) þar sem ný ríkisstjórn þ a rf að fá stuðning m eirihluta þings í
atkvæðagreiðslu til að geta tekið við völdum . Slíkt fyrirkom ulag er við lýði á Spáni og í Finnlandi.
Í öðru lagi neikvæð staðfestingaratkvæðagreiðsla (e. negative investiture vote), þar sem ný stjórn
getur tekið við völdum nem a meirihluti þingm anna kjósi beinlínis gegn henni. Það þýðir að
jafnvel þ ó tt drjúgur hluti þingm anna sitji hjá getur stjórn hlotið brautargengi. Dæm i um þetta er
að finna í Svíþjóð. Í þriðja lagi það fyrirkomulag að engin kosning fer fram þegar ríkisstjórn tekur
við völdum en litið er svo á að hún njóti stuðings þings m eðan annað kem ur ekki í ljós (t.d. í
vantraustsatkvæðagreiðslu). Þ etta fyrirkom ulag er viðhaft í D anm örku.26
Í tillögum stjórnlagaráðs er lagt til að á Íslandi verði horfið frá þriðju aðferðinni og sú fyrsta tekin
up p .27 Fyrir þessu eru færð ferns konar rök (bls. 166):
1. Tryggt sé m eð þessum hætti að „forsæ tisráðherra sé sá sem þingið vill helst í það
em bæ tti“ .
2.

Þetta fyrirkom ulag sé nauðsynlegt til að samræmis sé gætt við ákvæði 91. gr. um
vantraust, því óeðlilegt sé að upphaflegur forsætisráðherra á kjörtímabili þurfi ekki
atkvæði m eirihlutans, en aðrir sem á eftir kunna að kom a þurfi meirihluta.

3.

Þetta fyrirkom ulag m uni leiða til þess að að „þróun hérlendis verði á sama veg og tíðkast
hefur í skandinavísku ríkjunum þar sem kjósendur og fjölmiðlar fyrir þeirra h ö n d hafa
leitað eftir svörum og fengið svör við því frá flokksforystufólki um hvern flokkar styðji
sem forsætisráðherra þannig að kjósendur hafa geta kosið m eð hliðsjón a f þeim svörum .“

4.

M eð þessu m óti verði leikreglur við stjórnarm yndun skýrari en áður, sem „m ótar hegðun
leikaranna frá upphafi og gefur þeim rétta hvata til að kom ast að niðurstöðu.“

V ert er að gera nokkrar athugasem dir við þennan rökstuðning. Í fyrsta lagi er fullyrt, án nokkurra
fyrirvara, að m eð þessum hætti sé tryggt að forsætisráðherra sé sá sem þingið vilji helst í það
26 Sjá Hague og Harrop 2010, bls. 329.
27 Gefið er í skyn í greinargerð stjórnlaganefndar að í Svíþjóð sé fyrsta aðferðin viðhöfð sbr. eftirfarandi:
„Þingið kýs forsætisráðherra í allt að fjórum umferðum, að tillögu þingforseta hverju sinni. Takist ekki að
fá stuðning meirihluta er þing rofið og kosið að nýju. Um þetta er fjallað í 6. kafla sænsku
stjórnarkrárinnar, 4-6. gr. Regeringsformen (Stjórnlagaráð, bls. 166).“ Í reynd segir hins vegar í 4. gr.
Regeringsformen: „Om mer an halften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, ar det förkastat. I
annat fall ar det godkant.“ Forsætisráðherra getur þannig tekið við völdum með atkvæðum minnihluta
þingmanna svo fremi sem meirihlutinn kýs ekki gegn honum.
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embætti. Það er þó ekki tryggt e f óvissa er um stjórnarm yndun. Samkvæmt tillögunni er
forsetanum falið að gera tillögu um forsætisráðherra án þess að hendur hans séu bundnar á neinn
h átt um tillögugerðina. Ekki er til dæmis gert ráð fyrir sérstakum ráðgjafa (fr. inform ateur) sem
víða tekur í reynd ákvörðun um stjórnarm yndunarum boðið (þ.e. val á form ateur) á grundvelli
stjórnskipunarvenju og hefur það eitt að leiðarljósi að m ynda stjórn á grundvelli þingm eirihlutans
í samráði við hann.28 Forseti Íslands er hins vegar þjóðkjörinn og ekki víst að hann telji sig
bundinn a f slíkum sjónarm iðum . Forseti sem hefði eigin pólitísk m arkm ið gæti hagað
tillöguflutningi sínum þannig að í fyrstu og annarri um ferð legði hann til fram bjóðendur sem ljóst
væri að ekki m yndu hljóta m eirihlutastuðning. Þá kem ur til þriðju atkvæ ðagreiðslunnar í þinginu
þar sem kosið er á milli þeirra sem fram eru b o ð n ir a f þingm önnum , þingflokkum eða forseta
Íslands og nægir einfaldur meirihluti til að ná kjöri, en hafi forsætisráðherra ekki verið kosinn
innan tíu vikna skal þing rofið og boðað til nýrra kosninga. Þ etta kerfi býður upp á ým sar leiðir til
að þingið fái í raun ekki ráðið hver verður forsætisráðherra.
a.

E f forseti gerir ekki tillögur sínar í tæka tíð svo ferlinu geti lokið innan tíu vikna gæti hann
framkallað þingrof og nýjar kosningar e f hann teldi það þjóna pólitískum hagsm unum
sínum.

b.

Ef

þingið
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klofið

í

m argar

fylkingar

getur

forseti

hraðað

fyrstu

tveim ur

atkvæðagreiðslunum og jafnvel stuðlað að því að engin niðurstaða verði úr þeim. Í þriðju
atkvæðagreiðslunni nægir einfaldur meirihluti. N iðurstaða hennar gæti orðið sú að
forsætisráðherraefni sem forseti hefði haft í huga — en nyti ekki m eirihlutastuðnings í
þinginu —gæti sigrað atkvæðagreiðsluna.
c.

H ó tu n forseta um að tefja ferlið eða trufla getur veitt honum sam ningsaðstöðu um hverja
stjórnm álaflokkarnir tilnefna sem hugsanlega forsætisráðherra, til dæmis úr hvaða flokki
væntanlegra sam starfsflokka forsætisráðherra kemur.

Í öðru lagi er krafan um m eirihlutastuðning við forsætisráðherra í upphafi kjörtímabils rökstudd
m eð því að það sé nauðsynlegt til að eðlilegs samræmis sé gætt við ákvæði 91. gr. um að einungis
m eð því að meirihluti þingm anna greiði nýjum forsætisráðherra atkvæði sitt verði sitjandi
forsætisráðherra vikið. H ér þ a rf hins vegar að hafa í huga að við skipti á forsætisráðherra á miðju
kjörtímabili þ a rf að því er virðist hreinan m eirihluta þingm anna, en við þriðju atkvæðagreiðslu í

28 Slíkur ráðgjafi er oftast „eldri stjórnmálamaður með mikla reynslu og þekkt persóna utan stjórnmála sem
ekki er talin hafa neinn pólitískan metnað. Slíkur ráðgjafi getur skipulagt formlega fundi flokksleiðtoga eða
rætt við þá hvern fyrir sig á óformlegri nótum. Hlutverk hans eða hennar er að rannsaka hvaða
samsteypustjórnir eru pólitískt raunhæfar og benda á þá einstaklinga sem þjóðhöfðingi ætti að afhenda
stjórnarmyndunarumboðið.“ M. Gallagher,M. Laver og P. Mair 2006. Representative Government in Modern
Europe (Boston: McGraw-Hill), bls. 50.
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upphafi kjörtímabils nægir einfaldur meirihluti. Það samræmi sem að var stefnt er því ekki til
staðar.29
Í þriðja lagi er fullyrt að staðfestingaratkvæðagreiðsla a f því tagi sem gerð er tillaga um m uni leiða
til þess að flokkar m uni gefa skýrari svör við því fyrir kosningar hverja þeir m uni styðja til forystu
í ríkisstjórn eftir kosningar „á sama veg og tíðkast hefur í skandinavísku ríkjunum “ . Engra
heim ilda er getið um staðreyndagrundvöll þessarar fullyrðingar og einu dæmin sem nefnd eru um
skýra afstöðu flokka fyrir kosningar — Skandinavíuríkin D anm örk, N oregur og Svíþjóð —
einkennast einm itt a f því að þar er ekki viðhöfð jákvæð staðfestingaratkvæðagreiðsla a f því tagi
sem lögð er til í stjórnarskrárdrögunum . H ér virðist þannig mikið fullyrt á veikum grunni.
Í fjórða lagi er því haldið fram að leikreglur við stjórnarm yndun verði skýrari en áður og gefi
stjórnm álam önnum rétta hvata til að kom ast að niðurstöðum . V andinn er hins vegar sá að
óvissan varðandi hlutverk forseta í þessari útfærslu gerir að verkum að leikreglurnar eru engan
veginn skýrar. E f leikreglurnar eru ekki skýrar geta þær ekki gefið leikm önnum rétta hvata til að
kom ast að niðurstöðu.
Vantraust
Það fyrirkomulag um vantraust sem tillögur stjórnlagaráðs ganga ú t á er svokallað „jákvætt
vantraust“ (þ. K onstruktives M isstrauensvotum ) sem á rætur að rekja til þýsku stjórnarskrárinnar
frá 1949. Talið var að óstöðugleiki ríkisstjórna í W eim ar lýðveldinu hefði átt sinn þ átt í uppgangi
og valdatöku nazista í Þýskalandi og ákvæðið um jákvætt vantraust átti að tryggja að ríkisstjórn
yrði ekki felld nem a nýr þingmeirihluti væri til staðar. K ostir þessa fyrirkomulags, sam kvæm t
greinargerð stjórnlagaráðs eru

29 Óljóst er af texta frumvarpsins hvernig farið verður að ef t.d. forsætisráðherra fellur frá á miðju
kjörtímabili eða óskar að segja af sér að eigin frumkvæði. Væntanlega er þá ætlunin að ákvæði 90. gr. eigi
við á ný, með eða án 10 vikna frestsins.
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...a ð tillögur um vantraust verða ábyrgari en ella og að ný stjórn liggi fyrir áður en
vantraustið er lagt fram. Það þýðir að fyrri stjórn þ a rf ekki að sitja sem starfsstjórn m eðan
ný stjórn er m ynduð. N ý ríkisstjórn tekur strax við enda hefur nýr forsætisráðherra
stuðning þess m eirihluta sem samþykkti vantraustið. (Bls. 170)

H ér virðist gengið ú t frá því að tíðni vantrauststillagna í hefðbundnu þingræðisfyrirkomulagi sé
alm ennt vandamál. Svo er hins vegar ekki. Á Íslandi hafa jafnan m argir áratugir liðið á milli
vantrauststillagna og einungis ein ríkisstjórn — ríkisstjórn Ólafs T hors árið 1950 — hefur fallið í
vantrausti eftir að núgildandi stjórnarskrá tók gildi. Alþjóðlega hefur notkun vantrauststillagna
ekki aukist og fá ríki hafa fylgt í kjölfar Þýskalands og tekið upp jákvætt vantraust. Reynsla
Þýskalands a f þessu fyrirkomulagi er um deild og aðeins tvö dæmi eru um notkun þess þar í landi
(þar sem bara annað náði fram). Klaus von Beyme segir u m reynslu Þjóðverja:

H ið m ótsagnakennda „jákvæða vantraust“, sem krefst þess að nýr kanslari sé samþykktur,
hljóm ar eins og jákvæð hugsun en sálfræðilega eru áhrif þess skaðleg því þeir sem eru
óánægðir í ríkisstjórn þurfa að stunda leynimakk gagnvart sitjandi kanslara til að mynda
nýjan meirihluta. Það er varla neitt undrunarefni að eina dæmið um árangur í slíkri
atkvæðagreiðslu (gegn Schm idt 1982) leiddi til svikabrigsla vegna þess að frjálslyndir sviku
kanslara sinn og gengu samtímis í nýtt stjórnarbandalag. Ým sir a f leiðtogum flokksins
samþykktu ekki þessar aðfarir og gengu til liðs við SPD .30

Tilgangur jákvæðs vantrausts er að stuðla að stjórnarstöðugleika. Litlar líkur eru hins vegar á, eins
og von Beyme bendir á, að ákvæðið hafi haft áhrif á stöðugleika ríkisstjórna í Þýskalandi. Þar sem
tiltölulega fastm ótaðar blokkir stjórnm álaflokka keppa um völd í kosningum ráða einfaldlega
úrslit kosninga í flestum tilvikum hverjir setjast að völdum eða í einstaka tilvikum klofningur
ríkisstjórnar þar sem nýr meirihluti er oftast borðleggjandi h vort eð er. H ins vegar er hugsanlegt
að jákvætt vantraust gæti aukið stöðugleika ríkisstjórna þar sem m argir flokkar eða blokkir keppa
um völd. V andinn er hins vegar sá, eins og B ogdanor31 bendir á, að við slíkar aðstæ ður getur
jákvætt vantraust leitt til óæskilegra niðurstaðna. Jákvætt vantraust getur leitt til þess að ríkisstjórn
situr langtím um sam an eftir að hafa glatað trausti þingsins vegna þess að m eirihluti þingm anna
nær ekki sam an um nýjan m eirihluta eða þingrof. Ákvæðið hvorki eykur á stjórnhæfni

30 K. von Beyme 2000. Parliamentary democracy (Houndmills: Macmillan) bls. 182.
31 V. Bogdanor (2010). Summary o f evidence to House o f Lords Constitution Committee on fixed-term
parliaments, October 2010, www.consoc.otg.uk!
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fram kvæm darvaldsins né hjálpar til við að leysa stjórnarkreppur. Ríkisstjórn getur verið langlíf í
skjóli jákvæðs vantrausts án þess að geta veitt ríkinu viðunandi forystu.

Samspil stjórnarmyndunar og vantrausts
Sérstaklega þ a rf að huga að því hvernig ákvæði um stjórnarm yndun og vantraust spila saman.
H ugsanlegt er að við stjórnarm yndun ráðist niðurstaða í þriðju atkvæðagreiðslu m eð einföldum
m eirihluta atkvæða. Slíkt gæti gerst vegna þess að pólitískir gerendur, til dæmis forseti, hefðu
sérstaklega stefnt að slíkri niðurstöðu en gæti einnig kom ið til m eð öðrum hætti. Þá tekur við
völdum m innihlutastjórn. Þingið á tvo möguleika til að kom a slíkri stjórn frá. A nnars vegar að
álykta um þingrof á grundvelli 73. gr. og hins vegar að leggja fram tillögu um jákvætt vantraust.
Ályktun um þingrof krefst einfalds m eirihluta en jákvætt vantraust hreins m eirihluta þingm anna.
Ekki er hins vegar víst að stjórnarandstæ ðingar í þinginu nái sam an um þingrof eða jákvætt
vantraust. Stjórnarandstöðuflokkar sem stæðu illa í skoðanakönnunum gætu til dæmis verið
andsnúnir kosningum þ ó tt þeir væru á m óti stjórninni einnig. Þar m eð gæti opnast leið til að
stjórn sem í raun nyti lítils stuðnings í þinginu gæti setið til lengri tíma. Sérstök ástæða er til að
hafa þetta í huga vegna þess óljósa hlutverks sem forseti gegnir í stjórnskipuninni sam kvæm t
tillögum stjórnlagaráðs.
Þá er og rétt að benda á þann möguleika, sem hvergi er ræ ddur í gögnum stjórnlagaráðs, að
forsætisráðherra ákveði að losa sig við sam starfsaðila í ríkisstjórn á m iðju kjörtímabili. H ann gæti
rekið alla ráðherra samstarfsflokks og tekið inn nýjan flokk án þess að hin nýja stjórn þyrfti
nokkurn tím a að undirgangast staðfestingaratkvæðagreiðslu eða jafnvel ákveðið að sitja í
m innihlutastjórn í trausti þess að andstæ ðingar hans í þinginu næðu ekki saman um þingrof eða
nýjan forsætisráðherra.
N iðurstaða
Í tillögum stjórnlagaráðs er lögð til rótttæ k uppstokkun á því m eð hvaða hætti ríkisstjórnir eru
m yndaðar og hvernig fjallað er um vantraust á Alþingi. Ekki kem ur skýrt fram hverjir séu helstu
gallar núgildandi fyrirkomulags eða hvernig það mætti bæta. H ins vegar er lögð til nýbreytni sem
hefur skilað um deildum árangri í öðrum ríkjum án þess að veigamikil rök séu færð fyrir því að
hún gæti virkað vel hér á landi. Fyrirkomulagið sem lagt er til virðist óljóst og jafnvel
m ótsagnakennt u m sum t og gæti leitt til óheppilegra niðurstaðna þegar á reynir.
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Minnisblað 5. Forsetaembættið
Forsetar gegna m jög ólíkum hlutverkum frá einu ríki til annars og á Íslandi hefur í vissum mæli
verið deilt um það hvert hlutverk forsetans ætti að vera (t.d. fyrir forsetakosningar 2012). Eðlilegt
hefði verið, við endurskoðun stjórnarskrár, að útkljá þann vafa sem kann að leika á
stjórnskipulegu hlutverki forseta.
Í tillögum stjórnlagaráðs er hvergi að finna alm enna útlistun á hlutverki forseta Íslands. Ým islegt í
tillögunum bendir til að forsetinn sé valdalaus. Flestum þeirra ákvæða sem í núgildandi
stjórnarskrá ræða um forseta þegar á tt er við ríkisstjórn eða ráðherra hefur verið breytt. Það
virðist á m argan hátt jákvætt, þ ó tt hugsanlegt hlutverk forseta sem einhvers konar neyðarleiðtoga
ríkisins virðist þar m eð einnig horfið út. Kveðið er á um að þingræði skuli ríkja m eð ótvíræðari
hætti en í núgildandi stjórnarskrá og forsetinn er ekki lengur talinn handhafi löggjafarvalds.
Forsetinn verður heldur ekki sóttur til saka nem a m eð samþykki Alþingis frekar en hingað til.
Á hinn bóginn eru í stjórnarskrárdrögunum ýmis ávæði sem gætu b en t til að forsetanum séu
ætluð raunveruleg pólitísk völd. Forsetinn er þjóðkjörinn, sem e f til vill m ætti telja óþarft e f um
algerlega valdalaust embætti væri að ræða og seta í embætti m eira að segja takm örkuð við þrjú
kjörtím abil (sem er nýtt). Forseta er ætlað visst hlutverk við em bættaveitingar, sem hann hefur í
reynd ekki haft, og hugsanlegt er að ákvæði um stjórnarm yndum geti aukið hlutverk hans, þ ó tt
erfitt
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í

þjóðaratkvæðagreiðslu, sem alm ennt var talið óvirkt ákvæði þar til því var beitt a f núverandi
forseta, en telja m á líklegt að sé orðið að virkum þætti stjórnskipunarinnar.
Ó líkt konungum eru forsetar í m eginatriðum þjóðkjörnir eða valdir m eð öðrum hætti a f
fulltrúum kjósenda. Þjóðkjör þýðir að haldnar eru sérstakar forsetakosningar m eð þátttöku
alm ennings, en þeir sem ekki eru þjóðkjörnir eru valdir a f öðrum stofnunum stjórnkerfisins,
oftast þinginu. Eðlilegt er að telja forseta Bandaríkjanna þjóðkjörinn þ ó tt form lega sé hann valinn
a f kjörm annasam kundu sem valin er í forsetakosningum .
M eginreglan er að þingkjörnir forsetar hafa lítil eða engin pólitísk hlutverk og gegna fyrst og
frem st táknræ num hlutverkum þjóðhöfðingja. Þjóðkjörnir forsetar gegna hins vegar afar ólíkum
hlutverkum , allt frá því að vera helstu handhafar fram kvæm darvaldsins, þar sem forsetaræði ríkir,
yfir í að vera í raun áhrifalausir u m stjórn þess, hliðstæ tt þingkjörnum forsetum .
Stjórnskipun þar sem þjóðkjörnir forsetar sitja skiptist í forsetaræði og forsetaþingræði (e. semipresidentialism). Þar sem forsetaræði ríkir er forsetinn yfirm aður fram kvæm darvaldsins og
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ríkisstjórn situr í um boði hans. Þ ar ríkir m eð öðrum orðum ekki þingræði. Þekktasta dæmið er
stjórnskipun Bandaríkjanna, en þ rátt fyrir að forsetaræði hafi farið saman við lýðræðislegan
stöðugleika þar er forsetaræði a f m örgum talið óstöðugra lýðræðisfyrirkom ulag en þingræði.
M eðal helstu veikleika forsetakerfa, sam kvæm t Linz, eru a) sam keppni forseta og þings um
lýðræðislega viðurkenningu þar sem hvor getur grafið undan lögmæti hins b) m inni sveigjanleiki
forsetakerfa vegna þess að kjörtím abil eru ósveigjanleg c) forsetaræði ýtir undir átakastjórnm ál þar
sem sigurvegarinn ræ ður öllu d) stjórnm ál í forsetakerfum einkennast oft a f litlu um burðarlyndi
m eð stjórnarandstöðunni og e) forsetaræði hvetur til lýðskrums í kosningum .32
Hugtakið forsetaþingræði var fyrst notað a f franska stjórnm álafræ ðingnum Maurice D uverger
árið 1970 í um fjöllun um þau stjórnkerfi E vró p u þar sem þingræði fór saman við þjóðkjörinn
forseta, en í sum um þeirra gat forseti haft um talsverð áhrif, einkum í Finnlandi og Frakklandi.33
Sá fræ ðim aður sem í seinni tíð hefur rannsakað forsetaþingræði m est, R obert Elgie, skilgreinir
það sem þá skipan að „forseti, þjóðkjörinn til fastákveðins tíma, er til staðar sam hliða
forsætisráðherra og ríkisstjórn sem bera ábyrgð gagnvart þingi“ .34 Í skilgreiningu Elgies er það
skilið eftir opið hver raunveruleg áhrif hins þjóðkjörna forseta eru, en hann bendir á að
forsetavæðing (e. presidentialization) gangi m ism unandi langt. Í sum um tilvikum er forsetinn
nánast alveg áhrifalaus um flest pólitísk úrlausnarefni (hann nefnir Austurríki, Írland og Ísland
sem dæmi) en í öðrum er hann m jög valdamikill (t.d. í Rússlandi).
Fyrstu dæmin um forsetaþingræði eru frá Finnlandi og Þýskalandi árið 1919, en Austurríki bættist
í hópinn 1929, Írland 1937, K úba 1940 og Ísland 1944. Þ rátt fyrir þetta virðist ekki hafa m ótast
alm enn hugm ynd um forsetaþingræði sem sérstaka tegund a f stjórnskipun (hliðstætt þingræði og
forsetaræði) fyrr en eftir að Frakkar höfðu tekið upp slíka stjórnskipun á sjöunda áratugnum .
Ú tbreiðsla forsetaþingræðis tók talsverðan kipp í upphafi tíunda áratugarins, að hluta í tengslum
við lýðræðisþróun í frönskum ælandi Afríku, áhrif portúgalskra fyrirmynda í Afríku og við hrun
kom m únism ans í A ustur E vrópu og Sovétríkjunum .35 Ríflega 50 ríki búa við forsetaþingræði í

32J. Linz og A. Valenzuela 1994. Thefailure ofpresidentialdemocracy (Baltimore: The Johns Hopkins
University Press).
33 M. Duverger 1970. Institutionspolitiques et Droit constitutionnel (París: Presses Universitaires de France) og
M. Duverger 1980. „A ne political system model: Semi-presidential government“ European Journal of
Political Research, 8, 165-87.
34 R. Elgie 1999. „The politics o f semi-presidentialism“ í Elgie (ritstj.) Semi-presidentialism in Europe (Oxford:
Oxford University Press), bls. 13.
35 Elgie, R. (2010). „Semi-Presidentialism: An increasingly common constitutional choice“ í R. Elgie, S.
Moestrup og Y-S. Wu (ritstj.) Semi-Presidentialism andDemocracy (London: Palgrave).
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heim inum í dag en innan við helm ingur þeirra getur þó talist í hópi lýðfrjálsra ríkja þar sem
lýðræði stendur föstum fótum .36
Skipta m á kerfum m eð forsetaþingræði í eftirfarandi flokka:
•

Forsetar ríkjandi

Kerfi þar sem forsetar eru ríkjandi þ ó tt þingræði ríki að form inu til hafa svipaða veikleika og
hreinræktuð forsetakerfi. Shugart og Carey telja slík kerfi (e. president-parliam entary systems)
einkennast a f a) þjóðkjörnum forseta sem b) skipar ráðherra og veitir þeim lausn en c) ráðherrar
þurfa sam t samþykki þings og d) forseti hefur rétt til að rjúfa þing eða visst löggjafarvald, eða
hvort tveggja.37 Forsætisráðherrar í slíkum kerfum eru ábyrgir bæði gagnvart forseta og þingi.
Reynslan a f slíkum kerfum , sam kvæm t Elgie, er að þ ó tt þau kom i ekki endilega í veg fyrir þróun
stöðugs lýðræðis skapi þau oft hindranir í vegi þess. „Stundum gera þau það m eð því að ýta undir
vandam ál sem þegar eru til staðar í m jög persónugerðri stjórnm álam enningu; í öðrum tilvikum
ýta þau undir persónugervingu kerfisins“ .38
•

Valdajafnvægi forseta og forsætisráðherra

Valdajafnvægi milli forseta og forsætisráðherra getur verið til staðar í ým sum m yndum . Slíkt kerfi
er nálægt þeirri hugm ynd sem var hluti a f upphaflegri skilgreiningu Duvergers á forsetaþingræði,
þ.e. að forseti væri þjóðkjörinn, hefði „um talsverð völd“ en jafnfram t væri forsætisráðherra og
ríkisstjórn m eð fram kvæm darvaldsverkefni og þyrftu stuðning þingsins.39 Frakkland er þekktasta
dæmið um slíka stjórnskipan, og m argar a f fyrrum nýlendum þeirra hafa tekið upp skipan af
þessu tagi, en Finnland tilheyrði einnig þessum flokki ríkja fram til ársins 2000, þegar
stjórnarskráin var endurskoðuð m eð það fyrir augum að draga úr hlutverki forsetans. Þ ar sem
valdajafnvægi er til staðar hafa forsetar völd á tilteknum sviðum (oft í öryggis- og utanríkismálum)
eða forseti og forsætisráðherra deila völdum um tiltekin mál. Forsætisráðherra er hins vegar
einungis ábyrgur gagnvart þinginu, ekki forseta.
•

Forseti víkjandi, fyrst og frem st hátíðlegt hlutverk þjóðhöfðingja.

Ríki þar sem þjóðkjörinn forseti gegnir fyrst og frem st hátíðlegu hlutverki þjóðhöfðingja virka
eins og hver ö nnur þingræðisríki, þar sem forsæ tisráðherrann leiðir ríkisstjórn. Forsetinn í slíku
kerfi, segir Elgie, er táknrænn leiðtogi m eð lítil stjórnskipuleg völd sem gegnir hluterki
36 R. Elgie 2005. „Variations on a theme“ Journal of Democracy, 16:3.
37 M. Shugard og J. Carey 1992. Presidents and assemblies (Cambridge: CUP), bls. 24.
38 R. Elgie 2005. „Variations on a theme“ Journal of Democracy, 16:3,bls. 105.
39 Duverger 1980, bls. 161.
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forsætisráðherra, sem á öllum sviðum stjórnar daglegum rekstri ríkisins".40 Forsetinn er aldrei
keppinautur forsætisráðherrans og getur talað fyrir m álstað landsins ú t á við án þess að skapa
óvissu um hver sé við stjórn. Þ etta á við jafnvel þ ó tt forseti kom i ú r öðrum stjórnmálaflokki en
forsætisráðherrann. Lítill vafi leikur á því að það var forsetahlutverk a f þessu tagi sem höfundar
íslensku stjórnarskrárinnar höfðu í huga þegar ákvæðin um forseta voru sett árið 1944 en ákvæðin
um forseta hafa sam t vafist fyrir m örgum vegna þess hve óljós þau eru og þess túlkunarvanda
sem þau bjóða upp á. Sú staðreynd að forsetinn er þjóðkjörinn þýðir að hann kann að telja sig
óbundinn a f hefðum og sjónarm iðum sem alla jafna m yndu binda konungborna þjóðhöfðingja
eða þingkjörna forseta. Forsetakosningar á Íslandi hafa jafnfram t þá sérstöðu (fyrir utan
kosningarnar 1952) að forsetaefni eru jafnan óbundin stjórnm álaflokkum og geta því leikið
lausum hala í stjórnskipuninni að eigin geðþótta án þess að telja sér skylt að ráðgast við aðra
forystum enn í stjórnm álum .
Elgie bendir á að flestir fræðim enn telji forsetaþingræði óheppilegt fyrirkomulag, þ ó tt útbreiðsla
þess hafi aukist á undanförnum áratugum .41 H ins vegar bendir hann á að kostir þess og ókostir
fari mikið til eftir því hvaða útfærsla forsetaþingræðis er valin. Ekki er góð reynsla a f
forsetaþingræði m eð sterkum forseta og ný lýðræðisríki sem valið hafa það fyrirkomulag ná
sjaldnar
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m eginforystuhlutverki er árangurinn m un betri.42
Niðurstaða
Á það skortir í tillögum stjórnlagaráðs að fram kom i hvers konar forsetaem bæ tti gert sé ráð fyrir,
og hefur spunnist um það efni nokkur um ræ ða á opinberum vettvangi. Þ ó tt sum t hafi verið skýrt
frá núgildandi stjórnarskrá er þjóðkjör forseta sam t grundvallarstaðreynd sem getur haft áhrif á
hvernig
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svo

sem
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embættaveitingar, þjóðaratkvæ ðagreiðslur og stjórnarm yndanir. Þá gæti yfirlýsingaglaður forseti
gefið m jög villandi m ynd a f utanríkisstefnu íslenska ríkisins á alþjóðlegum vettvangi, þar sem
þekking á íslenskri stjórnskipun er a f skornum skammti.
H ið óljósa hlutverk forsetans er sérlega bagalegt í ljósi þess að í drögum stjórnlagaráðs að
stjórnarskrá eru jafnfram t gerðar róttæ kar tillögur um ým sa aðra þætti stjórnskipunarinnar, þar á
40 Elgie 2005, bls. 105.
41 Elgie, R. (2010). „Semi-Presidentialism: An increasingly common constitutional choice“ í R. Elgie, S.
Moestrup og Y-S. Wu (ritstj.) Semi-Presidentialism andDemocracy (London: Palgrave).
42 Elgie, R. (2007). „Varieties of Semi-Presidentialism and their impact on nascent democracies“ í Taiwan
Journal of Democracy, 3:2, 53-71.
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m eðal um beint lýðræði og persónukjör, sem ræddar eru hér að fram an. Slíkt skapar mikla óvissu
um stjórnskipulega þ róun á kom andi árum og stöðugleika í stjórn landsins.

Minnisblað um tillögu 3. mgr. 4. gr. stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

4. gr.
Ríkisborgararéttur

Rétt til íslensks ríkisfangs öðlast þeir sem eiga foreldri með íslenskt ríkisfang. Ríkisborgararéttur verður að öðru
leyti veittur samkvæmt lögum.
Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti.
Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi. 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.

1. Almenn umfjöllun um ákvæðið
Í núverandi stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (eftirleiðis nefnd stj.skr.), er sambærilegt
ákvæði að finna í VII. kafla stjórnarskrárinnar, en þar segir í 2. mgr. 66. gr.:
„Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi. Með
lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir sé
hœgt að vísa þeim úr landi. “
Í ákvæðinu felst ekki sjálfstæður réttur útlendinga til að koma til eða dveljast í landinu né setur
ákvæðið ákveðin skilyrði sem þurfi að vera uppfyllt til þess að vísa megi útlendingi úr landi. Á
löggjafann er þó lögð sú skylda að setja ákveðnar reglur um þessi efni og þar með er girt fyrir að
stjórnvöld geti ákveðið slíkt að eigin geðþótta. Vernd ákvæðisins felst því fyrst og fremst í auknu
réttaröryggi útlendinga með því að árétta gildi og áhrif lögmætisreglunnar í þessum málaflokki.
Eina breyting ákvæðisins sjálfs miðað við tillögur stjórnlagaráðs er orðalagið: fyrir hvaða sakir en í
núgildandi stjórnarskrá segir: fyrir hverjar sakir. Eru því engar efnislegar breytingar gerðar á
ákvæðinu, miðað við framsetningu þess í núverandi stjórnarskrá.
Í greinargerð með tillögum stjórnarskrár stjórnlagaráðs segir svo um ákvæðið:
„Smávægileg orðalagsbreyting í átt til nútímalegra orðfæris er lögð til í 3. mgr. Í stað orðanna „fyrir
hverjar sakir“ koma orðin „fyrir hvaða sakir“. “
Aðrar breytingar ákvæðisins er staðsetning þess, en í tillögum stjórnlagaráðs á ákvæðið heima í I.
kafla sem ber heitið „Undirstöður“, en áður var það í mannréttindakaflanum (VII. kafla núverandi
stjórnarskrár).

2. Nauðsynlegar breytingar á ákvæðinu
2.1

Orðalagsbreytingar

Eins og fram hefur komið er eina breyting ákvæðisins, að í stað orðalagsins fyrir hverjar sakir segir nú
fyrir hvaða sakir. Er hér um að ræða breytt málsnið, en það mætti segja að fyrir hveijar sakir sé ögn
formlegra málsnið en fyrir hvaða sakir sé fremur meira talmál. Ekki er þó að sjá að breyting þessi hafi
nein efnisleg áhrif en e f til vill áhugavert að kanna það. Annars verður að segja að þessi breyting telst
vart nauðsynleg, þar sem orðalagið kemur út á það sama.

2.2 Staðsetning ákvæðisins

Í tillögum stjórnlagaráðs bera öll ákvæði ákveðið heiti, sem lýsir merkingu þeirra. Ákvæðið sem hér er
til skoðunar ber heitið „Ríkisborgararéttur“ . Hægt er að segja að heiti ákvæðisins sé gegnsætt hvað
varðar 1. mgr., 2. mgr. og 1. málsl. 3. mgr., hins vegar nær það heiti ekki vel yfir 2. málsl. 3. mgr. sem
felur í sér að í lögum skuli kveða á um rétt útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér.
Í 26. gr. tillaga stjórnlagaráðs er hins vegar að finna ákvæði sem ber heitið „Dvalarréttur og
ferðafrelsi“, en 2. málsl. 3. mgr. 4. gr. ætti e f til vill betur heima þar undir.
Ákvæði 26. gr. hljóðar svo:
„26. gr.
Dvalarréttur og ferðafrelsi
Allir skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferðar sinna með þeim takmörkunum sem eru settar með
lögum.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má þó brottför manss
úr landi með lögmætri handtöku.
Með lögum skal kveða á um rétt flóttamanna og hœlisleitenda til réttlátrar og skjótrar málsmeðferðar. “
Ákvæði 4. og 26. gr. tillaga stjórnlagaráðs eru í raun bæði tekin upp úr núverandi 66. gr. stj .skr., en þó
með smá breytingum.
Ákvæði 66. gr. stj.skr. eins og það er í dag hljóðar svo:
„Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt e f
hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verður aðeins veittur íslenskur
ríkisborgararéttur samkvœmt lögum.
Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi. Með
lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar sakir sé
hœgt að vísa þeim úr landi.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómara. Stöðva má þó brottför manns úr
landi með lögmœtri handtöku.
Allir, sem dveljast löglega í landinu, skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna með þeim
takmörkunum sem eru settar með lögum. “
Eins og sjá má er 1. mgr. 26. gr. er nokkurn vegin sambærileg 4. mgr. 66. gr. stj .skr. og 2. mgr. 26. gr.
er sambærileg 3. mgr. 66. gr. stj.skr.
3. mgr. 4. gr. tillögu stjórnlagaráðs er svo sambærileg 2. mgr. 66. gr. stj.skr.
Hér væri því eðlilegast að færa 3. mgr. 4. gr. undir 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs, en þá myndi ákvæðið
hljóða svo:
„26. gr.
Dvalarréttur og ferðafrelsi
Allir skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferðar sinna með þeim takmörkunum sem eru settar með
lögum.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má þó brottför manss
úr landi með lögmœtri 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.

Með lögum skal kveða á um rétt flóttamanna og hœlisleitenda til réttlátrar og skjótrar málsmeðferðar. “

Þá liti 4. gr. tillaga stjórnlagaráðs svona út:
„4. gr.
Ríkisborgararéttur
Rétt til íslensks ríkisfangs öðlast þeir sem eiga foreldri með íslenskt ríkisfang. Ríkisborgararéttur
verður að öðru leyti veittur samkvœmt lögum.
Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti.
Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi. “

Heiti ákvæðanna yrði með þessu móti skýrara og gegnsærra, hvað varðar bæði 4. og 26. gr. tillögu
stjórnlagaráðs. Ekki er að sjá að þetta hafi nokkur áhrif á tillögurnar. Bæði ákvæðin eru tekin úr
núverandi 66. gr. stj.skr. og þar með hanga þau vel saman. Munurinn yrði nú að 2. málsl. 3. mgr. 4. gr.
tillagna stjórnlagaráðs ætti nú heima undir II. kafla (Mannréttindi og náttúra). Það ætti þó að
samræmast ágætlega þar sem núverandi 66. gr. stj.skr. á heima undir mannréttindakafla stj.skr. (VII.
kafli).
Umfjöllun um 3. mgr. 4. gr. tillögu stjórnlagaráðs sem finna er í greinargerð með ákvæðinu mætti því
færa yfir í umfjöllun um 26. gr., þar mætti því standa:
„Smávægileg orðalagsbreyting í átt til nútímalegra orðfæris er lögð til í 3. mgr. Í stað orðanna „fyrir
hverjar sakir“ koma orðin „fyrir hvaða sakir.““
E f til vill væri réttast að taka fram að „Engar efnislegar breytingar væru gerðar á 3. mgr. ákvæðisins
með þessum breytingum, einungis væri um smávægilega orðalagsbeytingu að ræða í átt til nútímalegra
orðfæris.“

Hinrika Sandra Ingimundardóttir
Lögfræðingur hjá innanríkisráðuneytinu

Minnisblað um tillögu 3. mgr. 26. gr. stjórnlagaráðs að frumvarpi til
stj órnarskipunarlaga

V iðfangsefni þ essa m innisblaðs er 3. m gr. 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs að frum varpi til
stjórnarskipunarlaga (eftirleiðis nefnd tillag a stjórnlagaráðs). Til að hæ gt sé að rekja á
skilm erkilegan hátt nauðsynlegar b rey tin g ar á ákvæ ðinu, taldi ég m ikilvæ gt að fjalla alm ennt
um grundvallarreglur í flóttam annarétti og sam bæ rileg ákvæ ði í stjórnarskrám E vrópuríkja. Þá
er fjallað um 3. m gr. 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs og ákvæ ðinu skipt niður í ákveðna liði, sem
fjallað er um hvern fy rir sig. A ð lokum er reynt að svara þeim spurningum sem lagðar voru
upp í erindi forsæ tisráðuneytisins, þ.e. h vort ákvæ ðið eða greinargerðin þ arfnist breytinga.

26. gr.
Dvalarréttur og ferðafrelsi

Allir skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna með þeim takmörkunum sem eru settar með lögum.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má þó brottför manns úr landi
með lögmætri handtöku.
Með lögum skal kveða á um rétt flóttamanna og hælisleitenda til réttlátrar og skjótrar málsmeðferðar.

1. A lm ennt um réttindi flóttam anna
Í sam ningi Sam einuðu þ jó ðanna um stöðu flóttam anna frá 28. jú lí 1951 (eftirleiðis nefndur
flóttam annasam ningurinn) og bókun um réttarstöðu flóttam anna frá árinu 1967, eru
grundvallarréttindi
flóttam anna varin.
F lóttam annasam ningurinn
hefur að
geym a
skuldbindingar fyrir aðildarríkin um að veita flóttam önnum tiltekna réttarvernd.
S am ningurinn m æ lir því ekki fyrir um skyldu aðildarríkjanna til að veita flóttam önnum hæli
h eldur hefur hann að geym a ákvæ ði um réttarstöðu flóttam anns m eðan hann dvelur í
sam ningsríki.
Í 1. gr. flóttam annasam ningsins er hugtakið flóttam aður skilgreint. S am kvæ m t A -lið
ákvæ ðisins telst sá ú tlendingur flóttam aður sem „er utan heim alands síns [...] a f ástæ ðuríkum
ótta við að v erð a ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum
félagsm álaflokkum eða stjórnm álaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, veg n a slíks ótta, fæ ra
sér í n yt v ernd þess lands; eða þann, sem er ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar sem hann
áður hafði reglulegt aðsetur, veg n a slíkra atburða og g etu r ekki eða vill ekki, veg n a slíks ótta,
hverfa þangað aftur.“
F lóttam annasam ningurinn og við b ó tarsam n in g u r um breytingu á honum gilda um þá sem eru
flóttam enn sam kvæ m t skilgreiningum sem í þeim er að finna. A ðildarríkjunum b er þannig
skylda til að m eta hver telst til flóttam anna, þ.e. að ákvarða réttarstöðu sam kvæ m t
sam ningnum , þegar flóttam aður sem er í landi þeirra sæ kir um að v era v iðurkenndur sem
flóttam aður. Ekki er fyrir hendi sam ræ m d alþjóðleg túlkun á flóttam annahugtakinu sem
einstök lönd eru bundin a f og er það því hvers lands að tak a afstöðu til þess h vort útlendingur
telst flóttam aður. H ins v eg ar g a f F lóttam annastofnun Sam einuðu þjóðanna ú t handbók árið
1978 sem gefur leiðbeiningar um túlkun hugtaksins.
G rundvallarreglu í flóttam annarétti er að finna í 33. gr. sam ningsins en þar er kveðið á um
bann við því að v ík ja flóttam anni b ro tt eða endursenda hann til ríkis þar sem lífi hans eða
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frelsi er ógnað veg n a kynþáttar hans, þjóðernis, aðildar að sérstökum félagsm álaflokkum eða
stjórnm álaskoðana. Því hefur verið haldið fram að þessi regla um bann gegn b rottvísun eða
endursendingu (e. non-refoulem ent) sé þjóðréttarregla á grundvelli þjóðréttarvenju og sé því
bindandi fyrir ríki án tillits til alþjóðasam ninga.
Þann 30. nó v em b er 1955 fullgilti Ísland flóttam annasam ninginn og tó k hann gildi hér á landi
1. m ars 1956. H inn 26. apríl 1968 v ar einnig fu llgiltur v ið bótarsam ningur um breytingu á
sam ningnum um stöðu flóttam anna frá 31. ja n ú a r 1968.
Í VII. kafla laga um útlendinga nr. 96/2002 er kveðið á um réttarstöðu hæ lisleitenda og
flóttam anna hér á landi og eru grundvallarákvæ ði flóttam annasam ningsins þar lögfest. Í 44.
gr. laganna er flóttam annahugtak A -liðar 1. gr. sam ningsins lögfest. Í 44. gr. a er ítarlega
kveðið á um ofsóknir í skilningi hugtaksins. Í 45. gr. laganna er kveðið á um bann við að vísa
fólki bro tt eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að v era í hæ ttu (e. nonrefoulem ent). Í VII. kafla laganna er svo einnig nán ar kveðið á um réttinn til hæ lis, réttaráh rif
þess sem og réttarstöðu hæ lisleitenda m eðan á m álsm eðferð stendur, ásam t öðrum ákvæ ðum .
Ísland á einnig aðild að ým sum m annréttindasam ningnum sem geta haft á h rif á réttarstöðu
útlen d in g a en þar er að finna ákvæ ði sem m æ la fy rir um tiltekin réttindi þeirra. Þ eir sam ningar
sem geta kom ið til álita eru:
- sam ningur um v erndun m annréttinda og m annfrelsis frá 4. nó v em b er 1950, ásam t
sam ningsviðaukum , öðru nafni m annréttindasáttm áli E vrópu, sbr. lög nr. 62 19. m aí
1994 og lög nr. 25 24. m ars 1998,
- sam ningur um afnám alls kynþáttam isréttis frá 21. desem ber 1965,
- sam ningur um efnahagsleg, félagsleg og m enningarleg réttindi frá 16. desem ber 1966,
- sam ningur um b o rg araleg og stjórnm álaleg réttindi, ásam t valkvæ ðri bókun, frá 16.
desem ber 1966,
- sam ningur um afnám allrar m ism ununar gagnvart konum frá 18. desem ber 1979,
- sam ningur gegn pyndingum og annarri grim m ilegri, óm annlegri eða vanvirðandi
m eðferð eða refsingu frá 10. desem ber 1984, m eð breytingu frá 9. septem ber 1992, og
- sam ningur um réttindi barnsins frá 20. nó v em b er 1989.
Í íslenskum rétti er því skýrlega kveðið á um réttarstöðu hæ lisleitenda og flóttam anna í
sam ræ m i við alþóðlega sam ninga sem Ísland er skuldbundið af. E in n ig er nú unnið að
frum varpi til nýrra heildarlaga um m álefni útlendinga, sem stendur til að leggja fram á
kom andi haustþingi.

2. Á kvæ ði 3. m gr. 26. gr.
Á kvæ ði 3. m gr. 26. gr. í tillögum stjórnlagaráðs er ným æ li í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands
nr. 33/1944 (eftirleiðis skam m stafað stj.skr.) en ekki hefu r áður v erið fjallað um rétt
flóttam anna eða hæ lisleitenda í stj.skr. Í ákvæ ðinu segir að: „ M eð lögum sk a l kveða á um ré tt
fló tta m a n n a o g h œ lisleitanda til réttlá tra r o g skjótrar m á lsm e ð fe rð a r.“
Í greinargerð þeirri er fylgdi tillögum stjórnlagaráðs segir að þæ r reg lu r sem settar séu fram í
ákvæ ðinu séu í sam ræ m i við V. kafla núgildandi laga um útlendinga nr. 96/2002 og æ ttu því
ekki að leiða til b rey ttra réttaráhrifa. Jafnfram t kem ur fram að m ik ilv æ g t þótti að nefna
sérstaklega rétt flóttam anna og hæ lisleitenda sem gæ tu sæ tt illri m eðferð við heim kom u eða
verið í hæ ttu við b rottvísun og því væ ri réttu r þeirra til að fá skorið ú r um dvalarrétt sinn
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m ikilvæ gur. E nn frem u r segir að þessi v ið b ó t b y g g ist á því að Ísland sé aðili að
flóttam annasam ningnum og alþjóðlegum m annréttindasáttm álum sem ban n a brottvísun
einstaklinga til heim alands eða annars ríkis þar sem lífi eða m annhelgi þeirra sé stofnað í
hæ ttu eða fó lk eigi á hæ ttu að v e rð a fyrri ofsóknum . A ð lokum segir að m eð þessari við b ó t sé
gerð krafa á ríkið að tryggja flóttam önnum og hæ lisleitendum skjóta og réttláta m álsm eðferð
hér á landi.
Í næ stu undirköflum v erð u r ákvæ ðinu skipt niður í ákveðna liði og reynt að greina hvað felst í
hverjum lið fy rir sig í sam ræ m i við tex ta ákvæ ðisins og skýringa í greinargerð.

2.1 H e iti ákvœ ðisins: D va la rréttu r o g fe rð a fre lsi
Á kvæ ði 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs b er heitið „D valarréttur og ferðafrelsi“ .
Í 1. og 2. m gr. ákvæ ðisins er skýrlega kveðið á um dvalarrétt og ferðafrelsi m anna, og er titill
ákvæ ðisins gegnsæ r hvað það varðar. Í 3. m gr. ákvæ ðisins er þó að finna eins og fram hefur
kom ið ným æ li sem kveður á um rétt flóttam anna og hæ lisleitenda til skjótrar og réttlátrar
m álsm eðferðar. E rfitt er að sjá að titill ákvæ ðisins um dvalarrétt nái y fir þennan þátt
ákvæ ðisins. Í raun er hér um slík réttindi að ræ ða að þau m æ ttu vel eiga heim a í sjálfstæ ðu
ákvæ ði, sérstaklega þar sem réttu r flóttam anna og h æ lisleitenda er um m argt frábrugðin þeim
rétti sem kveðið er á um 1. og 2. m gr. 26. gr. tilögunnar.
H ér m á þó nefna að 2. m álsl. 3. m gr. 4. gr. í tillögu stjórnlagaráðs fjallar um dvalarrétt
útlen d in g a hér á landi. Sá lið u r ætti því b etu r heim a í 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs frekar en að
standa í 4. gr. sem fjallar um ríkisborgararétt, en í 2. m álsl. 3. m gr. 4. gr. segir:
„Með lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir
hvaða sakir sé hœgt að vísa þeim úr landi.“
L ík t og n efnt h efur verið í m innisblaði um 3. m gr. 4. gr. tillag a stjórnlagaráðs, þá er lagt til að
ákvæ ði þetta verði fæ rt í 26. gr. og því er vísað til nánari um fjö llu n ar þar.

2.2 R éttin d i sem ákvœ ði 3. mgr. 26. gr. er œ tlað að verja
E ins og fram hefu r kom ið h ljóðar ákvæ ði 3. m gr. 26. gr. svo:
„Með lögum skal kveða á um rétt flóttam anna og hælisleitenda til réttlátrar og skjótrar
málsmeðferðar. “
F y rst b e r að ben d a á að hugtökin flóttam aður og hæ lisleitandi eru ekki skilgreind í greinargerð
er fylgdi tillögunum . E ð lilegt væ ri að nefna í greinargerð hvað fæ list í þeim , þar sem ekki
h efu r áður verið kveðið um réttindi þessi eða hugtök í stjórnarskrá.
Í íslenskum rétti hefu r alm ennt verið m iðað við að skilgreining flóttam anns sé í sam ræ m i við
A -lið 1. gr. flóttam annasam ningsins en þar er hugtakið ítarlega skilgreint. Þ ar segir eins og
áður hefu r verið nefnt að sá útlen d in g u r telst flóttam aður sem „er utan heim alands síns [...] a f
ástæ ðuríkum ótta við að verða ofsóttur veg n a kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í
sérstökum félagsm álaflokkum eða stjórnm álaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, veg n a slíks
ótta, fæ ra sér í nyt v ernd þess lands; eða [sá], sem er ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar
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sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, veg n a slíkra atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna
slíks ótta, hverfa þangað aftur“ . E r þessi skilgreining einnig lögfest í 1. m gr. 44. gr.
ú tlendingalaga nr. 96/2002.
H ugtakið hæ lisleitandi er þó ekki skilgreint í lögum , en sam kvæ m t íslenskri orðabók frá 2007
er átt við: „M ann sem leita r h œ lis í öðru ríki sem fló tta m a ð u r (áður en sú sta ð a ha n s telst
s ö n n u ð ).“
Í greinargerð m æ tti því fara stuttorða um þýðingu þessara hugtaka. M ik ilv æ g t er einnig að
skýra greinarm un þessara hugtaka, þar sem í alm ennri u m fjöllun renna þau oft sam an. E ins og
fram hefu r kom ið er hæ lisleitandi aðili sem óskar hæ lis í öðru ríki sem flóttam aður en
flóttam aður er hins veg ar aðili sem h efur fengið réttarstöðu flóttam anns í tilteknu ríki.
Í ákvæ ði 3. m gr. 26. gr. er annars v eg ar kveðið á um rétt flóttam anna og hæ lisleitenda til
réttlátrar m álsm eðferðar og hins v eg ar til skjótrar m álsm eðferðar hjá stjórnvöldum . F yrst ber
því að líta til þess hvað getur falist í réttlátri m álsm eðferð í fram angreindum m álum .

2.2.1 R é ttlá t m álsm eðferð
Í greinargerð er fylgir tillögum stjórnlagaráðs segir eftirfarandi um ákvæ ðið:
„Ný 3. mgr. snýr að rétti til skjótrar málsmeðferðar sem er þegar tryggð í stjórnsýslurétti. Þœr
reglur sem hér eru settar fram eru í samrœmi við V. kafla núgildandi laga um útlendinga nr.
96/2002 og œttu því ekki að leiða til breyttra réttaráhrifa.
Var talið rétt að nefna sérstaklega rétt flóttam anna og hœlisleitenda sem gœtu sœtt illri
meðferð við heimkomu eða verið í hœttu við brottvísun. Réttur þeirra til að f á skorið úr um
dvalarrétt sinn hér á landi þótti mikilvœgur í þessu samhengi og vera verndaður a f
flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Viðbótin byggðist á þ v í að Island er aðili að
flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem
banna brottvísun einstaklinga til heimalands eða annars ríkis þ a r sem lífi eða mannhelgi
þeirra er stofnað í hœttu eða fó lk á á hœttu að verða fyrir ofsóknum. M eð þessari viðbót er
gerð krafa á ríkið að tryggja flóttamönnum og hœlisleitendum skjóta og réttláta málsmeðferð
hér á landi. Jafnframt var litið til finnsku og þýsku stjórnarskránna sem hafa sambœrileg
ákvœði sem byggjast á flóttam annasamningnum.“
L ík t og fram kem ur í greinargerðinni þá segir að þessar reglur sem hér eru settar fram séu í
sam ræ m i við V. kafla útlendingalaga. Sá kafli laganna fjallar alm ennt um m álsm eðferð
stjórnvalda í útlendingam álum og er þar sérstaklega tekið fram að stjórnsýslulögin gildi um
m eðferð m ála nem a annað leiði a f lögunum . Í kaflanum er einnig kveðið á um m álshraða,
andm æ larétt, leiðbeiningarskyldu, rannsóknarúrræ ði, kæ ruheim ild, réttaraðstoð o.fl. sem
tengist m álsm eðferð í útlendingam álum . K aflinn næ r enn frem ur y fir öll útlendingam ál á
grundvelli laganna, en ekki einungis til m ála hæ lisleitenda og flóttam anna. A f þessu m á því
ráða að ákvæ ðinu sé æ tlað að ná yfir alm enna m álsm eðferð h æ lisleitenda og flóttam anna fyrir
stjórnvöldum og tryggja að hún sé réttlát og skjót.
M iðað við frekari um m æ li sem fram kom a í greinargerðinni virð ist hins veg ar v e ra g ert ráð
fyrir að ákvæ ðið nái einnig yfir grundvallarreglu í flóttam annarétti um „n on-refoulem ent“ . Sú
regla er þó lögfest í VII. kafla útlendingalaga, en sá kafli b e r heitið „V ernd gegn ofsóknum og
flóttam enn“ og fjallar alm ennt um réttindi hæ lisleitenda og flóttam anna hér á landi. A f
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þessum um m æ lum m á ráða að ákvæ ðinu sé bæ ði æ tlað að tryggja grundvallarréttindi í
flóttam annarétti sem m .a. eru lögfest í VII. kafla útlendinglaga sem og að tryggja alm ennar
reglur um m álsm eðferð í útlendingam álum sem lögfestar eru í V. kafla laganna, ásam t því að
v era try g g ð ar í stjórnsýslurétti.
A f greinargerðinni m á því ráða að u n d ir ákvæ ðið geti fallið allt frá grundvallarreglum í
flóttam annarétti til alm ennra m álsm eðferðarreglna fyrir stjórnvöldum , án þess þó að orðalag
ákvæ ðisins beri það skýrlega m eð sér. Því er nokkuð nokkuð m isræ m i í greinargerðinni,
m iðað fram setningu ákvæ ðisins. Í greinargerðinni er enn frem ur ekkert nánar ú tsk ý rt hvað
felist í réttlátri m álsm eðferð í skilningi ákvæ ðisins en a f orðanna hljóðan m æ tti túlka það afar
rúm t. G reinargerðin er þar m eð afar óljós um tilgang og m arkm ið ákvæ ðisins. Í ljósi þess að
hér er um nýtt ákvæ ði í stjórnarskrá að ræ ða, sem ekki hefur verið kveðið á um áður, er
m ikilvæ gt að ákvæ ðið sé skýrt og beri það m eð sér hvaða réttindi það tryggi.
V ert er í þessu sam hengi einnig að ben d a á að varasam t er að vísa til alm ennra laga eða
sérstakra lagaákvæ ða í greinargerð m eð stjórnarskrá, þar sem þau standa sjaldnast óhögguð. Í
þessu tilviki m á ben d a á að vin n a er hafin að frum varpi til nýrra heildarlaga um m álefni
útlendinga, þar sem fyrirhugað er að sam eina lög nr. 96/2002 um útlen d in g a og lög nr.
97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga. E r því óljóst hvað lög um útlen d in g a nr. 96/2002 m uni
gilda lengi og er því óheppilegt að vísa til ákveðinna kafla í lögunum til nánari skýringar á
ákvæ ði stj órnarskrárinnar.
A ð lokum er v e rt að ben d a á að orðasam bandið „réttlát m álsm eðferð“ hefu r hingað til verið
notað þegar fjallað er um réttindi m anna fyrir dóm stólum og hefu r alm ennt verið talað um
„réttláta m álsm eðferð fyrir dóm i“ . Á kvæ ði 28. gr. tillögu stjórnlagaráðs b e r enn frem ur heitið
„R éttlát m álsm eðferð“ , og er í því ákvæ ði v arinn g rundvallarréttur m anna til réttlátrar
m álsm eðferðar fyrir óháðum og óhlutdræ gum dóm stólum , sem finna m á í 70. gr. núverandi
stjórnarskrár og 6. gr. M annréttindasáttm ála E vrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Í því sam hengi er e f
til vill óheppilegt að í 26. gr. tillag n a stjórnlagaráðs sé fjallað um réttláta m álsm eðferð
hæ lisleitenda og flóttam anna fyrir stjórnvöldum , þar sem orðasam bandið réttlát m álsm eðferð
h efu r allt aðra m erkingu í því sam hengi m iðað við um m æ li greinargerðarinnar.

3.2.2 S k jó t m álsm eðferð
E ins og fram hefu r kom ið segir í ákvæ ði 3. m gr. 26. gr. að í lögum skuli kveða á um rétt
h æ lisleitenda og flóttam anna til skjótrar m á lsm eð ferð a r.
Í greinargerð sem fylgir tillögum stjórnlagaráðs segir til skýringar á ákvæ ði þessu:
„Engar breytingar œttu að verða á réttaráhrifum a f þessari grein. Fyrstu tvœr málsgreinar
eru teknar beint úr núgildandi stjórnarskrá. Ný 3. mgr. snýr að rétti til skjótrar málsmeðferðar
sem er þegar tryggð í stjórnsýslurétti. Þœr reglur sem hér eru settar fram eru í samrœmi við
V. kafla núgildandi laga um útlendinga nr. 96/2002 og œttu þ ví ekki að leiða til breyttra
réttaráhrifa.“
S am kvæ m t 1. m gr. 23. gr. laga um útlen d in g a nr. 96/2002 gilda stjórnsýslulög um m eðferð
m ála sam kvæ m t lögunum n em a annað m egi ráða a f ákvæ ðum þeirra. Sam kvæ m t 1. m gr. 9. gr.
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 skulu ákvarðanir tek n ar svo fljótt sem u n n t er.
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Í 23. gr. a. ú tlendingalaga er svo sérstaklega kveðið á um m álshraða í útlendingam álum , en
þar segir að ákvörðun í m áli útlending a skuli tekin svo fljótt sem u n n t er og skuli ú tlendingur
upplý stu r reglulega um stöðu m álsins.
F lóttam annasam ningur Sam einuðu þjó ðanna gerir ekki kröfu um tiltekinn m álsm eðferðartím a,
þó v issulega hljóti að vera æ skilegt að afgreiðsla hæ lisum sókna taki eins stuttan tím a og
stjórnsýsla hvers ríkis b ý ð u r upp á, svo sem m eð tilliti til aðstæ ðna og ástands í hverju landi
fyrir sig.
Þó tekið sé fram í greinargerð að engar b rey tin g ar æ ttu að v erð a á réttaráhrifum a f þessari
grein, þá b er sam t að velta fyrir sér h v o rt hér sé verið að veita flóttam önnum og
hæ lisleitendum ríkari rétt h eldur en stjórnsýslulög og útlendingalög nú þegar veita.
Sam kvæ m t 9. gr. stjórnsýslulaga eiga allir sem reka þurfa m ál fyrir stjórnvöldum þann rétt að
leyst sé ú r m álum þeirra eins fljó tt og u n n t er. M á velta fyrir sér hvort, m eð því að tiltak a það
sérstaklega í stjórnarskrá að flóttam enn og h æ lisleitendur njóti réttar til skjótrar
m álsm eðferðar, sé verið að setja rétt þeirra ofar öðrum þeim sem reka þurfa erindi fyrir
stjórnvöldum .
Í íslenskri orðabók er hugtakið skjótur notað y fir eitthvað sem er h ratt eða fljótt, einnig er
fjallað um að það geti verið notað yfir eitthvað sem gerist á sköm m um tím a. Því m á velta fyrir
sér hvort sú orðanotkun, að fjalla um skjóta m álsm eðferð, sé e f til vill villandi í þessu
sam hengi. V ert er að ben d a á að sam kvæ m t stjórnsýslulögum nr. 37/1993 er stjórnvöldum
skylt að leysa ú r m álum eins f ljó tt o g u n n t er og er sam a orðalag notað í 23. gr. a.
útlendingalaga. L jóst er að hér er um nokkuð afstæ tt hugtak að ræ ða, þar sem eðli m ála og
aðstæ ður hverju sinni skipta m áli. Í þessu sam hengi v erð u r einnig ávallt að tryggja að m ál sé
rannsakað á næ gileg v andaðan hátt áður en ákvörðun er tekin, h v o rt heldur það sé á grundvelli
stjórnsýslulaga eða útlendingalaga.
M ál hæ lisleitenda og flóttam anna eru afar vandasöm og krefst h vert m ál m ik illar rannsóknar,
sem leið ir til þess að m álsm eðferðartím inn reynist oftast langur. Ótal atriði geta h aft á h rif á
m álm eðferðartím an og m á þar m.a. nefna aðstæ ður hæ lisleitandans sjálfs, undirbúning
hæ lisviðtala og úrvinnslu þeirra upplýsinga, ásam t ítarlegri rannsókn ákveðinni staðhátta í
löndum og m ik illar gagnaöflunar. H é r v e rð u r þó ávallt að hafa í huga að hagsm unir
hæ lisleitenda og flóttam anna felast einna h elst í því að m ál þeirra sé rannsakað á fullnæ gjandi
hátt.
Í ljósi fram angreinds er e f til vill ekki heppilegt að kveða á um skjótan m álsm eðferðartím a,
eðlilegra væ ri heldur að styðjast við orðalag sem nú þegar er kveðið á um í alm ennum lögum ,
þ.e. orðalagið eins fljó tt o g u n n t er. H ér m á þó einnig ben d a á að í 28. gr. tillögu
stjórnlagaráðs um réttláta m álsm eðferð er kveðið á um h œ filegan tíma.

2.3 S a m antekt
Í ljósi þess sem hér hefu r verið rakið m á sjá að nokkuð m isræ m i er að finna í greinargerð m eð
tillögum stjórnlagaráðs. E kki er í raun ljóst hvaða réttindi flóttam anna og hæ lisleiten da
ákvæ ðinu er æ tlað að tryggja, en m iðað við um m æ li í greinargerðinni m á ráða að u ndir
ákvæ ðið geti fallið allt frá grundvallarreglum í flóttam annarétti til alm ennra
m álsm eðferðarreglna fy rir stjórnvöldum , án þess þó að orðalag ákvæ ðisins beri það skýrlega
m eð sér. E kki er heldur að finna neina um fjö llu n í greinargerð um hvað hugtökin réttlát og
skjót m álsm eðferð feli í sér.
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3. Á kvæ ði sam bæ rileg 3. m gr. 26. gr. í stjórnarskrám E vrópuríkja
Í greinargerð þeirri er fylgir tillögum stjórnlagaráðs kem ur fram að litið hafi verið til
stjórnarskráa F innlands og Þ ýskalands við gerð ákvæ ðisins, en í greinargerðinni segir að þar
sé að finna sam bæ rileg ákvæ ði sem b y g g jast á flóttam annasam ningnum . Í ljósi þess er
m ikilvæ gt að skoða þau ákvæ ði og önnur sam bæ rileg þeim til sam anburðar við tillögu
stjórnlagaráðs.

3.1 N o rð urlöndin
Þ egar litið er til stjórnarskráa N orðurlandanna, er ekki að finna sam bæ rilegt ákvæ ði í
stjórnarskrám N oregs, S víþjóðar eða D anm erkur. Í stjórnarskrá F innlands frá 1999 er hins
veg ar að finna eina a f grundvallarreglum flóttam annaréttar, þ.e. „n on-refoulem ent“ , en í 4.
m gr. 9. gr. (Freedom o f m ovem ent) stjórnarskrárinnar, segir í enskri þýðingu:
The right o f foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A
foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, i f in consequence
he or she is in danger o f a death sentence, torture or other treatment violation human dignity.1
Í ákvæ ðinu felst að ban n er lagt við að vísa brott, fram selja eða endursenda ú tlending til
annars lands, þar sem hann g etur átt á hæ ttu að v erð a dæ m dur til dauða, p yntaður eða orðið
fyrir annarri vanvirðandi m eðferð.

3.2 E vró p a
Í stjórnarskrám n o kkurra E vró p u rík ja er rétturinn til hæ lis varinn, m á þar h elst nefna
stjórnarskrár Þ ýskalands, F rakklands og Ítalíu.
R é ttu r til að leita sér hæ lis hefur alm ennt verið álitinn g ru n dvallarréttur m anna, þó ekki hafi
verið kveðið á um hann í alþjóðlegum m annréttindasam ningum . Á kvæ ði um efnið er þó að
finna í 14. gr. M an n réttindayfirlýsingar Sam einuðu þjóðanna frá 1948, en þ ar segir:
„Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
This right may not be invoked in the case o f prosecutions genuinely arising from non-political
crimes or from acts contrary to the purposes andprinciples o f the United Nations. “
Í stjórnarskrá Þ ýskalands frá 1949 er sérstaklega kveðið á um þennan rétt, en þar segir í enskri
þýðingu:
„Article 16a [Right o f asylum]
1 Á finnsku er ákvæðið svohljóðandi: Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa sáádetáán
lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos hántá támán vuoksi uhkaa
kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.
Á sænsku hljóðar ákvæðið svo: Rátten för utlánningar att resa in i Finland och att vistas i landet regleras genom
lag. En utlánning far inte utvisas, utlámnas eller atersándas, om han eller hon till följd hárav riskerar
dödsstraff,
tortyr
eller
nagon
annan
behandling
som
kránker
mánniskovárdet.
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(1) Persons _persecuted on _political grounds shall have the right o f asylum.
(2) Paragraph (1) o f this Article may not be invoked by a person who enters the federal
territory from a member state o f the European Communities or from another third state in
which application o f the Convention Relating to the Status o f Refugees and o f the Convention
fo r the Protection o f Human Rights and Fundamental Freedoms is assured. The states outside
the European Communities to which the criteria o f the first sentence o f this paragraph apply
shall be specified by a law requiring the consent o f the Bundesrat.
In the cases specified in the first sentence o f this paragraph, measures to terminate an
applicant’s stay may be implemented without regard to any legal challenge that may have
been instituted against them.
(3) By a law requiring the consent o f the Bundesrat, states may be specified in which, on the
basis o f their laws, enforcement practices and general political conditions, it can be safely
concluded that neither political persecution nor inhuman or degrading punishment or
treatment exists. It shall be presum ed that a foreigner from such a state is not persecuted,
unless he presents evidence justifying the conclusion that, contrary to this presumption, he is
persecuted on political grounds.
(4) In the cases specified by paragraph (3) o f this Article and in other cases that are plainly
unfounded or considered to be plainly unfounded, the implementation o f measures to
terminate an applicant ’s stay may be suspended by a court only i f serious doubts exist as to
their legality; the scope o f review may be limited, and tardy objections may be disregarded.
Details shall be determined by a law.
(5) Paragraphs (1) to (4) o f this Article shall not preclude the conclusion o f international
agreements o f member states o f the European Communities with each other or with those third
states which, with due regard fo r the obligations arising from the Convention Relating to the
Status o f Refugees and the Convention fo r the Protection o f Human Rights and Fundamental
Freedoms, whose enforcement must be assured in the contracting states, adopt rules
conferring jurisdiction to decide on applications fo r asylum, including the reciprocal
recognition o f asylum decisions.“
Í stjórnarskrá Þ ýskalands frá 1949 (G rundgesetz) v ar lögfestur réttu r m anna til hæ lis í 16. gr.
(II)(2) (nú í 1. m gr. 16. gr. a), en þar segir eins og fram hefur kom ið: „ P ersons p e r se c u te d on
p o litic a l g ro u n d s sh a ll have the rig h t o f a s y lu m “. Þ ýskaland fullgilti F lóttam annasam ning
Sam einuðu þjóðanna frá 28. jú lí 1951 árið 1953. Í þýskum rétti v ar því áður fy rr gerður
g reinarm unur á m illi stjórnarskrárvarins hæ lis og hæ lis á grundvelli F lóttam annasam nings
Sam einuðu þjóðanna. L itið v ar á stjórnarskrárvarið hæ li, á grundvelli 16. gr. (II)(2), sem m un
v íðtæ kara hugtak heldur en hæ li á grundvelli flóttam annasam ningsins og fylgdu því jafn fra m t
frekari réttindi. Staðan í dag er þó önnur. Þ róunin hefu r orðið til þess að nú er um að ræ ða
jafn g ild réttindi og enginn greinarm unur er á þeirri réttarvernd sem hlýst a f hvoru hæ li fyrir
sig. Það sem hér er þó áhugavert er að greinarm unur þessi stafaði m .a. a f því, að í
stjórnskránni v ar kveðið á um sjálfstæ ðan rétt til hæ lis b u rt séð frá F lóttam annasam ningnum ,
enda stjórnarskráin sett nokkrum árum áður en sam ningurinn v a r fullgiltur. Sá réttur sem
flóttam annasam ningurinn skapaði, b y g gðist hins v eg ar á þjóðréttarlegum skuldbindingum
Þ ýskalands.2 Þ egar litið er til þ essa ákvæ ðis er því m ikilvæ gt að líta til sögulegs aðdraganda
þess sem h ér hefu r stuttlega verið rakin.

Í stjórnarskrá F rakklands frá 1946 v ar einnig kveðið á um réttinn til hæ lis, þar sagði í enskri
þýðingu:

2 Umfjöllun um þróun stjórnarskrárvarins rétt til hælis í þýsku stjórnarskránni má m.a. lesa í grein Hélene
Lambert, Francesco Messineo og Paul Tiedemann: „Comparative Perspectives of Constitutional Asylum in
France, Italy and Germany: Requiescat n pace?“. Refugee Survey Quarterly 27(3) 2008, pp.16-32
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„[a]nyone persecuted because o f his action fo r freedom has a right o f asylum in the territories
o f the Republic.“
Á kvæ ðinu v ar svo b reytt og í núverandi stjórnarskrá F rakklands frá 1958, segir því í 53. gr.:
„Article 53-1.
The Republic may enter into agreements with European States which are bound by
undertakings identical with its own in matters o f asylum and the protection o f human rights
and fundam ental freedoms, fo r the purpose o f determining their respective jurisdiction as
regards requests fo r asylum submitted to them.
However, even i f the request does not fall within their jurisdiction under the terms o f such
agreements, the authorities o f the Republic shall remain empowered to grant asylum to any
foreigner who is persecuted for his action in pursuit o f freedom or who seeks the protection o f
France on other grounds. “

Í stjórnarskrá Ítalíu frá 1948 er einnig kveðið á um rétt m anna til hæ lis í 3. m gr. 10. gr., en þar
segir í enskri þýðingu:
„Art. 10
The Italian legal system conforms to the generally recognisedprinciples o f international law.
The legal status o f foreigners is regulated by law in conformity with international provisions
and treaties.
A foreigner who, in his home country, is denied the actual exercise o f the democratic freedoms
guaranteed by the Italian constitution shall be entitled to the right o f asylum under the
conditions established by law.
A foreigner may not be extradited fo r a political offence. “

3.3 S a m a nburður á tillögu stjórnlagaráðs o g öðrum sam bœ rilegum ákvœ ðum
Í greinargerð þeirri er fylgir tillögum stjórnlagaráðs segir að sam bæ rileg ákvæ ði séu að finna í
stjórnarskrám F innlands og Þýskalands sem b y ggjast á flóttam annasam ningnum og hafi verið
stuðst við þau við gerð ákvæ ðisins. Í báðum stjórnarskrám er að finna ákvæ ði sem verja
grundvallarréttindi flóttam annaréttar.
Í stjórnarskrá Þýskalands er eins og áður hefu r kom ið fram rétturinn til að leita sér hæ lis
tryggður. Sá réttur bygg ist þó ekki á flóttam annasam ningnum , þar sem ákvæ ðið kom inn í
stjórnarskránna fy rir fullgildingu Þýskalands á sam ningnum eins og að fram an v ar rakið. E ins
og n efnt h efu r verið er í stjórnarskrá F innlands grundvallarregla um bann við endursendingu
(e. non-refoulem ent) tryggð. Í tillögu stjórnlagaráðs segir hins v eg ar að ,,m e ð lögum sk a l
kveð a á um ré tt fló tta m a n n a o g hœ lisleiten d a til réttlátrar o g skjótrar m á lsm e ð fe rð a r“.
Séu ákvæ ði finnsku og þýsku stjórnarskránna borin sam an við 3. m gr. 26. gr. tillögu
stjórnlagaráðs, m á sjá að ákvæ ðin geta v art talist sam bæ rileg, þar sem þeim er ekki æ tlað að
tryggja söm u réttindi. B æ ði í stjórnarskrá F innlands og Þ ýskalands er að finna m un
nákvæ m ari og skýrari ákvæ ði, sem tiltaka sérstök grundvallarréttindi m anna. Jafnfram t vísar
h vorugt ákvæ ðið til hæ lisleitenda eða flóttam anna h eldur er talað um rétt útlendinga í finnsku
stjórnarskránni og rétt einstaklinga (e. person) í þýsku stjórnarskránni. H vorugt ákvæ ðið
vern d ar því réttindi h æ lisleitenda og flóttam anna til réttlátrar og skjótrar m álsm eðferðar fyrir
stjórnvöldum .
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E ins og fram kom í kafla 2.3 er 3. m gr. 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs nokkuð óskýr um hvaða
réttindi henni er æ tlað að verja, en þar kem ur fram að a f greinargerðinni m egi ráða að u ndir
ákvæ ðið geti fallið allt frá grundvallarreglum í flóttam annarétti til alm ennra
m álsm eðferðarreglna fy rir stjórnvöldum , án þess þó að orðalag ákvæ ðisins beri það skýrlega
m eð sér. Þ rátt fyrir um m æ li greinargerðarinnar, er erfitt að staðfesta að grundvallarréttindi
sem leidd eru a f flóttam annasam ningnum líkt og bann við endursendingu (e. nonrefoulem ent) falli u n d ir ákvæ ðið eins og það er nú orðað.
E ins og n efnt hefu r verið er í 3. m gr. 26. gr. tillögu stjórnlagaráðs, kveðið á um réttindi
flóttam anna og hæ lisleitenda til réttlátrar og skjótrar m álsm eðferðar. Þ au réttindi falla þó
tæ p ast b ein t u n d ir flóttam annasam ninginn, þ ar sem í honum er frekar kveðið á um
grundvallarrétt flóttam anna en ekki kveðið sérstaklega á um réttindi flóttam anna við
m álsm eðferð stjórnvalda og hve skjót hún skuli v era í hverju sam ningsríki fyrir sig. E nn
frem ur er ekki kveðið á um slík réttindi í m annréttindasam ningum sem Ísland er aðili að. H ins
veg ar er Ísland aðili að flóttam annasam ningnum og öðrum m annaréttindasam ningum sem
ban n a að vísa fólki bro tt eða endursenda þangað sem líf þess eða frelsi kann að v era í hættu.

4. N au ð sy n leg ar b rey tin g ar á ákvæ ði 3. m gr. 26. gr.
Til að hæ gt væ ri að fjalla um nauðsynlegar breytingar á ákvæ ðinu, taldi ég m ikilvæ gt að rekja
fyrst réttindi flóttam anna og h æ lisleitenda á landinu og þeirra alm ennu réttarstöðu sem þeir
hafa, ásam t því að greina ákvæ ði 3. m gr. 26. gr. í nokkra þæ tti og að lokum b era það sam an
við ákvæ ði annarra stjórnarskráa.
E ins og fram h efu r kom ið er m arg t sem gagnrýna m á við ákvæ ði þetta. H ér v e g u r þó þyngst
hvað ákvæ ðið er óljóst um þau réttindi sem því er æ tlað að v erja og einnig hve ólíkt það er
ákvæ ðum þeirra stjórnarskráa sem litið v ar til við gerð ákvæ ðisins. E innig hefu r hér m ikil
á h rif það m isræ m i sem finna er í greinargerð er fylgir tillögunum og ljó st er að ávallt v erður
þ ö rf á að endurskoða u m fjöllun ákvæ ðisins, sam a hver b reytingin verður.
Á grundvelli alls fram angreinds set ég því fram tv æ r tillö g u r til úrbóta.

1. Að taka upp sambærilegt ákvæði og 4. mgr. 9. gr. finnsku stjórnarskrárinnar frá
1999.
Á kvæ ðið h ljóðar svo:
The right o f foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A
foreigner shall not be deported, extradited or returned to another country, i f in consequence
he or she is in danger o f a death sentence, torture or other treatment violation human dignity.3

3 Á finnsku er ákvæðið svohljóðandi: Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa sáádetáán
lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos hántá támán vuoksi uhkaa
kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.
Á sænsku hljóðar ákvæðið svo: Rátten för utlánningar att resa in i Finland och att vistas i landet regleras genom
lag. En utlánning far inte utvisas, utlámnas eller atersándas, om han eller hon till följd hárav riskerar
dödsstraff,
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eller
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Það m yndi sam ræ m ast þeirri u m fjöllun sem kveðið er á um í greinargerð er fylgdi tillögum
stjórnlagaráðs um ákvæ ði 3. m gr. 26. gr., en þar m á eins og fram hefu r kom ið æ tla að
tilg an g u r og m arkm ið ákvæ ðisins hafi verið að tryggja að útlendingum væ ri ekki brottvísað
eða þeir endursendir þangað sem lífi þeirra eða frelsi kunni að v era í hættu.
M eð þessu m óti m yndi ákvæ ðið einnig geta átt u n d ir 26. gr. en ekki þurfa að standa sér.
E in n ig m yndi ákvæ ðið verða h eild stæ ð ar m eð þessari breytingu og þeirri sem lagt v ar til í
m innisblaði um 3. m gr. 4. gr. tillögu stjórnlagaráðs, en ákvæ ðið m yndi þá í heild sinni hljóða
svo:
„26. gr.
Dvalarréttur og ferðafrelsi
Allir skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferðar sinna með þeim takmörkunum sem eru settar með
lögum.
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má þó brottför manns
úr landi með lögmœtri 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. Oheimilt er að vísa brott eða senda útlending aftur til lands, þar
sem hann getur átt á hættu að verða dæmdur til dauða, pyntaður eða sætt annarri vanvirðandi
meðferð. “

2. Að stytta og skýra ákvæði 3. mgr. 26. gr.
Í ljósi þess hve óskýrt ákvæ ðið er og þess m isræ m is sem kem ur fram í greinargerð er fylgir
tillögum stjórnlagaráðs, tel ég m ikilvæ gt að skýra ákvæ ðið og greinargerðina.
E ins og fram h efur kom ið eru hugtökin réttlát og skjót m álsm eðferð afar óljós og m iðað við
útsk ý rin g ar í greinargerð er ekki b ein t verið að kv eð a skýrt á um hvað í þeim fellst. L íkt og
kom ið hefur fram þá m á a f greinargerðinni ráða að u n d ir ákvæ ðið geti fallið allt frá
g rundvallarreglum í flóttam annarétti til alm ennra m álsm eðferðarreglna fy rir stjórnvöldum , án
þess þó að orðalag ákvæ ðisins beri það m eð sér. E ins og ákvæ ðið er orðað nú er ekki hæ gt að
sjá að u ndir það falli g rundvallarreglur flóttam annaréttar. É g legg því til að ákvæ ðið verði
einfaldað og gert skýrara, þannig að fram angreind réttindi geti fallið þar undir. Því legg ég
fram eftirfarandi tillögu um nýtt ákvæ ði, sem gæ ti staðið eitt og sér:
„ ?. & .
F ló tta m en n o g hœ lisleitendur

Með lögum skal kveða á um réttindi flóttamanna og hælisleitenda. “
V ernd ákvæ ðis þessa fæ list því fyrst og frem st í auknu réttaröryggi flóttam anna og
h æ lisleitenda m eð því að árétta gildi og á h rif lagaáskilnaðarreglunnar í þessum m álaflokki.

H in rik a Sandra Ingim undardóttir
L ögfræ ð in g u r hjá innanríkisráðuneytinu
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Ve rk b e ið n i.
Skrifstofa A lþingis hefur orðið við ósk m eiri h lu ta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að
ráða sérfræ ðinga til að skoða og fara lagatæ knilega yfir tillögur Stjórnlagaráðs að nýrri
stjórnarskrá. U ndirritaður féllst h in n 23. júlí sl. að taka að sér aðstoð við hóp
sérfræ ðinganna við yfirferð á 15. gr. í frum varpi Stjórnlagáðs u m upplýsingarétt. Í
sam ræ m i við bók u n m eirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, hefur
u n d irritað u r tekið tillögur Stjórnlagaráðs í u m ræ d d u ákvæði til skoðunar og yfirferðar
með tilliti til eftirfarandi atriða:

•

mannréttindasáttmála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara
eftir,

•

innra samræmis og mögulegra mótsagna,

•

réttarverndar miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með
tillögum

•

málsóknamöguleika gegn ríkinu.

U m fjöllun þessarar álitsgerðar skiptist í alls fim m kafla. Í 1. kafla verður fjallað u m
grundvallarinntak 15. gr. frum varps Stjórnlagaráðs og réttarvernd ákvæðisins borin
sam an við réttarvernd m iðað við n ú g ild an d i stjórnarskrá og greinargerð með tillögum . Í
2. kafla verður fjallað u m 15. gr. frum varpsins í ljósi alþjóðlegra m annréttindasáttm ála
sem íslenska ríkið hefur undirgen g ist að virða og gilda á því sviði sem ákvæði
frum varpsins fjallar um . Í 3. kafla verður fjallað u m innra sam ræ m i 15. gr. við önnur
ákvæði í frum varpi Stjórnlagaráðs og hvaða álitaefni vakna í því sam bandi u m
afm örkun upplýsingaréttarins. Í 4. kafla er fjallað u m m álssóknarm öguleika gegn ríkinu
en í 5. kafla getur að finna sam antekt u m helstu n iðurstöður álitsgerðarinnar.

1. G RUNDVALLARINNTAK 15. GR . OG

SAM ANBURÐUR VIÐ RÉTTARVERND SAM KVÆ M T

GILDANDI STJÓRNARSKRÁ .

1.1. Sjálfstætt ákvæði um rétt til að taka við og m iðla upplýsingum .
Þegar litið er til orðalags 15. gr. frum varps Stjórnlagaráðs er ljóst að efni þess
upplýsingaréttar sem þ ar er kveðið á u m er í reynd tvíþæ tt. Akvæðið fjallar annars vegar
alm ennt u m frelsi m anna til að m iðla u p p lýsingum sín á milli, sbr. 1. mgr. 15. gr., en hins
vegar u m upplýsingarétt alm ennings og þ æ r skyldur sem stjórnvöld k u nna að bera af
því tilefni u m að veita alm enningi aðgang að gögnum sem opinberir aðilar safna eða
standa straum af, sbr. 2. - 4. mgr. 15. gr.
A thugasem dir

við

15.

gr.

í

skýringum

stjórnarskipunarlaga renna frekari stoðum

Stjórnlagaráðs við

frum varp þess

til

u n d ir þ ennan skilning á tvískiptu efni
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ákvæðisins. Þar er sérstaklega tekið fram að 1. mgr. 15. gr. beri „að skilja m eð víðtæ kum
hæ tti" og að ákvæ ðinu sé æ tlað að „tryggja frelsi til að a) b ú a til upplýsingar, b) miðla
upplýsingum , c) taka á m óti upplýsingum , d) geym a upp lý sin g ar og e) sýsla með
upplýsingar."
A thygli vekur að í frum varpinu virðist vera gengið ú t frá því að ákvæði 1. mgr. 15. gr. og
fyrirm æ li þess u m frjálsa söfnun og m iðlun upplýsinga feli í sér m eginreglu, sem sé
óaðskiljanlegur h luti skoðana- og tjáningarfrelsis, en að ákvæði 2. -4. mgr., sem lúta að
upplýsingaskyldu stjórnvalda, feli aðeins í sér frekari ú tfæ rslu r á þessari m eginreglu. Í
athugasem dum við frum varpið segir til dæ m is svo u m þetta atriði:
„ Ákvæðinu er enn frem ur ætlað að tryggja í stjórnarskrá rétt til frjáls aðgangs
að upplýsingum með ríka áherslu á að einstaklingar hafi rétt til að safna og
miðla upplýsingum. Réttur til upplýsinga er óaðskiljanlegur hluti skoðana- og
tjáningarfrelsis sem samkvæmt frum varpi þessu má ekki takmarka að neinu
leyti nema vegna „persónuverndar, friðhelgi einkalífs, öryggis ríkisins eða
lögbundins starfs eftirlitsstofnana". Þá er réttinum til upplýsinga öðrum þræði
ætlað að tryggja virkt aðhald almennings að ákvörðunum og fram kvæm dum
yfirvalda. Akvæðið leggur ríkinu skyldur á herðar við að tryggja sem
greiðastan aðgang að upplýsingum svo möguleikar almennings á að fylgjast
með hvernig mál þróast hjá hinu opinbera séu tryggðir."
Ekki verður annað ráðið en að sá réttu r sem kveðið er á u m í 1. mgr. 15. gr. til að m iðla
og taka við upplýsingum sé að nokkru leyti sam bæ rilegur þeim rétti sem kveðið er á u m
í 1. mgr. 10. gr. M annréttindasáttm ála Evrópu (,,MSE"), sem hefur lagagildi h ér á landi,
sbr. 1. gr. laga nr. 62/1994, en þ ar er réttu rin n til að taka við og skila áfram u p p lýsingum
og hu g m y n d u m heim a og erlendis án afskipta stjórnvalda, sérstaklega tilgreindur sem
þ á ttu r í tjáningarfrelsi.1
Þar sem ákvæði 10. gr. m annréttindasáttm álans er lögfest í íslenskum rétti og A lþingi
hefur þ ar með sérstaklega kveðið á u m að réttu rin n til að taka við og skila áfram
upplýsingum sé h luti tjáningarfrelsis, auk þess sem rík efnisleg tengsl eru á milli
m annnréttindasáttm álans og ákvæ ða stjórnarskrárinnar, hníga sterk rök að þeirri túlk u n
að n ú g ildandi ákvæði 73. gr. stjórnarskrárinnar u m tjáningarfrelsi sé skýrt á þ an n veg að
það taki einnig til réttarins til að taka við og skila áfram upplýsingum .

1Um inntak þessa réttar, eins og það hefur verið skýrt í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls
Evrópu, er fjallað í 2. kafla hér á eftir.

5

1.2. Breyting á inntaki tjáningarfrelsis miðað við gildandi stjórnarskrá.
Verði 15. gr. í frum varpi Stjórnlagaráðs að lögum óbreytt m á skilja ákvæðið sem svo að
það feli í sér breytingu á inntaki tjáningarfrelsisins eins og það er skilgreint í n ú g ild an d i
stjórnarskrá, með þeim hæ tti að réttu rin n til að m iðla u p p lýsingum og taka við þeim,
hvort sem stjórnvöld eða einkaaðilar eiga þ ar h lu t að máli, verður sérgreindur réttu r í
sam anburði við alm ennt ákvæði 14. gr. frum varpsins u m tjáningarfrelsi.
R aunhæ f þýðing þessarar breytingar m u n þ á fyrst og frem st vera sú að ekki verður
lengur heim ilt að styðjast við þau sjónarm ið sem tilgreind eru í 3. mgr. 73. gr. n ú g ild an d i
stjórnarskrár við skerðingu á þeim þæ tti tjáningarfrelsisins að skila og taka við
upplýsingum . Sam kvæ m t n ú g ildan d i ákvæði 73. gr. stjskr. m á setja tjáningarfrelsinu
skorður „í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til vern d ar heilsu eða siðgæði m anna
eða vegna réttinda eða m annorðs annarra, enda teljist þ æ r nauðsynlegar og sam rým ist
lýðræ ðishefðum ".
H eim ild 4. mgr. 15. gr. frum varps Stjórnlagaráðs til að takm arka þ an n rétt sem m æ lt er
fyrir um í 15. gr. er aftur á m óti orðuð á annan veg og h ú n tilgreinir að n o kkru leyti
önnur sjónarm ið en fram kom a í n ú g ild an d i stjórnarskrá. Sam kvæ m t ákvæ ðinu m á
aðeins setja „söfnun, m iðlun og afhendingu gagna, geym slu þeirra og b irtingu" skorður
með lögum í lýðræ ðislegum tilgangi, svo sem [leturbreyting undirritaðs] vegna
persónuverndar,

friðhelgi

einkalífs,

öryggis

ríkisins

eða

lögbundins

starfs

eftirlitsstofnana."
Tillaga Stjórnlagaráðs felur þ ar með í sér þá breytingu frá n ú g ild an d i stjórnarskrá að
heim ilt verður að takm arka frelsi m anna til að taka við og skila áfram u p p lýsingum á
grundvelli sjónarm iða u m persónuvern d og vegna lögbundins starfs eftirlitsstofnana. Að
sam a skapi er þ ar ekki lengur gert ráð fyrir að A lþingi geti takm arkað þ en n an sérstaka
þ átt tjáningarfrelsisins í þágu allsherjarrreglu, til vern d ar heilsu eða siðgæði m anna, eða
vegna réttinda eða m annorðs annarra.
Rétt er að leggja áherslu á að ekki er með öllu víst að u n n t verði að styðjast við
takm örkunarheim ildir sem fram kom a í 2. m gr. 14. gr. frum varps Stjórnlagaráðs u m
skoðana- og tjáningarfrelsi við takm arkanir á frelsi m anna til að m iðla og taka við
upplýsingum . Þannig m u n u um m æ li í athugasem dum við 15. gr. frum varpsins u m að
réttu r til upplýsinga sé „óaðskiljanlegur hluti skoðana- og tjáningarfrelsis"væntanlega ekki
breyta eðli þessa ákvæðis með tilliti til takm örkunarheim ilda 4. mgr., enda er rakið í beinu
framhaldi af þeim um m æ lum að ekki megi takmarka að neinu leyti þann rétt sem fjallað er
um í 15. gr. frum varpsins nema vegna „persónuverndar, friðhelgi einkalífs, öryggis ríkisins
eða lögbundins starfs eftirlitsstofnana."
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Ef lagt er til grundvallar að 15. gr. frum varpsins hafi stöðu sérákvæ ðis í stjórnarskrá u m
réttinn til að m iðla og taka við upplýsingum og að sjónarm ið sem heim ilt er að byggja
takm arkanir slíks réttar á séu tæ m an d i talin í 4. mgr. 15. gr.,2 er ekki loku fyrir það skotið
að ákvæðið feli í sér breytingar sem þrengi verulega stjórnskipulegt svigrúm A lþingis til
að h lutast til um ým iss konar sam félagsleg m álefni sem dóm stólar hafa hingað til talið
standast stjórnarskrá. H eim ildir löggjafans til að takm arka auglýsingar á áfengi og tóbaki
hafa til dæ m is u m langan aldur verið rö k stu d d ar með vísan til sjónarm iða u m v ern d u n
heilsu, og bann við dreifingu klám s hefur að sam a skapi verið standast með tilliti til
stjórnskipulegra heim ilda löggjafans til að takm arka tjáningarfrelsi í þágu siðgæðis.
Ljóst er að ákvæði 2. mgr. 14. gr. frum varps Stjórnlagaráðs geym ir u m m argt sams konar
heim ildir og núgildandi ákvæði 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar til að takm arka
tjáningarfrelsi.3 Staða 1. mgr. 15. gr. frum varpsins sem sérákvæ ðis u m m iðlun
upplýsinga

og

sú

staðreynd

að 4. mgr.

15. gr. hefur að

geym a

sjálfstæðar

takm örkunarheim ildir sem fara ekki sam an við heim ildir 2. mgr. 14. gr. vekur hins vegar
óvissu u m að hvaða leyti A lþingi getur hlutast til u m þá tjáningu sem fellur u n d ir 1.
mgr. 15. gr. með lagasetningu. Í því sam bandi m æ tti til dæ m is h ugsa sér að vafi gæti
risið um hvort áfengisauglýsingar sem sendar eru tilteknum m ark h ó p u m í tölvupósti
eða sm áskilaboðum falli innan 14. gr. og þ ar m eð m ögulegra heim ilda A lþingis til að
banna slíkar auglýsingar. Að sam a skapi gæ ti dreifing höfundarvarins efnis sem fer fram
í einstökum sam skiptum fallið innan 1. mgr. 15. gr. en u tan 14. gr. frum varpsins.
H eim ild A lþingis til að takm arka slíka dreifingu með lagasetningu er ekki hafin yfir vafa
sam kvæ m t frum varpinu, þ ar sem 4. m gr. 15. gr. gerir ekki ráð fyrir að u n n t sé að
takm arka m iðlun upplýsinga m eð vísan til réttinda annarra, eins og gert er í 2. mgr. 14.
gr. frum varpsins.

1.3. Ó vissa um hvaða sjónarmið geta réttlætt takmörkun á réttindum samkvæmt 4.
mgr. 15. gr.
Sam kvæ m t 4. mgr. 15. gr. m á aðeins setja „söfnun, m iðlun og afhendingu gagna,
geym slu þeirra og birtingu" skorður m eð lögum í lýðræ ðislegum tilgangi, svo sem
[leturbreyting undirritaðs] vegna persónuverndar, friðhelgi einkalífs, öryggis ríkisins eða
lögbundins starfs eftirlitsstofnana."

2Um þetta er ákveðin óvissa sem fjallað er um í kafla 1.3. hér að neðan.
3Akveðnar breytingar hafa þó verið gerðar, t.d. verður ekki lengur heimilt að takmarka tjáningarfrelsi
í þágu siðgæðis rétt eins og áður var samkvæmt 3. mgr. 73. gr. stjskr., ef frumvarp Stjórnlagaráðs
verður að lögum.
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Fram angreint orðalag í 4. mgr. 15. gr. gefur sterklega til kynna að þ au sjónarmið sem
réttlæ tt geti skerðingu á réttinum sam kvæ m t 15. gr. séu einungis talin í dæ m askyni, sbr.
orðalagið „svo sem".
Skýringar Stjórnlagaráðs við ákvæði 15. gr. sem vitnað er til h ér að fram an gefa hins
vegar nokkuð annan skilning til kynna, en þ ar segir að réttu rin n til upplýsinga sé
óaðskiljanlegur hluti skoðana- og tjáningarfrelsis sem sam kvæ m t frum varpi þessu
„[megi]

ekki takm arka

persónuverndar,

að neinu

friðhelgi

leyti nema vegna

einkalífs,

öryggis

ríkisins

[leturbreyting undirritaðs]
eða

lögbundins

starfs

eftirlitsstofnana".
Þessi um m æ li ú r skýringum Stjórnlagaráðs gefa ótvíræ tt til kynna að ráðið líti svo að
þau sjónarm ið sem réttlæ tt geti takm arkanir á upplýsingarétti séu tæ m andi talin í
ákvæðinu.
H æ tt er við að það m isræ m i sem er á milli texta 4. mgr. 15. gr. frum varpsins og
athugasem da við ákvæðið valdi verulegri stjórnskipulegri óvissu, verði ákvæðið að
lögum óbreytt. Ef sú skýring er lögð til grundvallar að ákvæðið hafi ekki að geym a
tæ m andi upptaln in g u á sjónarm iðum sem réttlæ tt geta takm örkun, er ekki útilokað að
A lþingi hafi öllu m eira svigrúm en er sam kvæ m t n ú g ild an d i stjórnarskrá til að
takm arkra frelsi m anna til að taka við og skila áfram u p p lý sin g u m sín á milli.
Ef upptaln in g in í ákvæ ðinu verður aftur á m óti talin tæ m andi, hugsanlegt að útilokað
verði að A lþingi geti m æ lt fyrir u m v ern d annarra h agsm una en tilgreindir eru beinlínis í
4. mgr. 15. gr., nem a þeir hagsm unir njóti þ á jafnfram t vern d ar annarra ákvæða
stjórnarskrárinnar,

og

þoki

þ ar

með

ekki

fyrir

u p p lýsingaréttinum

sem

stjórnarskrárvörðum rétti.

1.4. Réttur alm ennings til aðgangs að upplýsingum hjá stjórnvöldum.
Telja verður að ákvæði 15. gr. frum varpsins u m rétt alm ennings til aðgangs að gögnum
stjórnvalda sem opinberir aðilar safna eða standa straum af, sbr. 2. - 4. m gr. 15. gr, feli í
sér stjórnskipulegt ným æ li og þ ar m eð stjórnskipulega v ern d á þessum rétti þ ar sem
engin slík vernd var fyrir. Þýðing þessa ným æ lis verður líklega fyrst og frem st það að
A lþingi verður skylt að h lutast til u m að í gildi sé löggjöf sem tryggir aðgang alm ennings
að upplýsingum stjórnvalda, auk þess sem A lþingi hefur ekki óheft svigrúm u m á hvaða
forsendum það takm arkar þennan rétt, sbr. 4. m gr. 15. gr. frum varpsins.
Rétt er að taka fram að í dóm i H æ staréttar sem b irtu r er á bls. 1024 í dóm asafni réttarins
árið 2002 virðist vera gengið ú t frá því að 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr.
M annréttindasáttm ála Evrópu, verndi rétt alm ennings til upplýsinga hjá stjórnvöldum .
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Fordæ m isgildi þessa dóm s orkar þó tvím ælis, enda vísar dóm stóllinn í rökstuðningi fyrir
niðurstöðu sinni til þess að ákvæði 10. gr. m annréttindasáttm álans hafi verið skýrt svo
„að það eigi að tryggja að lagaákvæ ði sem veita alm ennan aðgang að up p lý sin g u m verði
aðeins takm örkuð á þ an n h á tt sem nauðsynlegt teljist í lýðræðisþjóðfélagi til verndar
löglegum alm anna- og einkahagsm unum ." Eins og b en t hefur verið á er þessi forsenda
dóm sins um deilanleg, og vafasam t h v o rt u n n t sé að draga jafn-víðtækar ályktanir af
dóm afram kvæ m d M annréttindadóm stóls Evrópu og gert er í dóm i H æ staréttar.4 Þá
hefur

H æ stiréttur

ekki

vísað

til

73.

gr.

stjórnarskrárinnar

og

10.

gr.

m annréttindasáttm álans í síðari m álum sem tengjast upplýsingarétti alm ennings og
upplýsingaskyldu stjórnvalda.

1.5. Niðurstöður og tillögur.
Fyrirliggjandi frum varp Stjórnlagaráðs gerir ráð fyrir að réttu r m anna til að taka við og
skila áfram upplýsingum sín á milli verði sjálfstæður réttu r sem einungis m egi takm arka
á grundvelli heim ilda 4. mgr. 15. gr. frum varpsins.
Ljóst

er

að

því

m arki

sem

þessi

réttu r

hefur

sjálfstætt

inntak

gagnvart

tjáningarfrelsisákvæ ði 14. gr. frum varpsins er veruleg óvissa u m h v o rt A lþingi geti
takm arkað þennan rétt á grundvelli heim ilda 2. mgr. 14. gr., verði frum varp
Stjórnlagaráðs að lögum . Afleiðingin gæti orðið sú að óvissa yrði u m heim ildir A lþingis
til að hafa afskipti af ákveðnum m álefnum sem því hefur hingað til verið heim ilt á
grundvelli 3. mgr. 73. gr. n ú g ildandi stjórnarskrár. N æ gir í því sam bandi að nefna bann
við áfengis- og tóbaksauglýsingum , og takm arkanir á dreifingu höfundarréttarvarins
efnis.
Einnig er óvissa u m h v o rt heim ildir þ æ r sem greindar eru í ákvæði 4. mgr. 15. gr.
frum varpsins til að takm arka þann rétt sem þ ar er kveðið á u m séu tæ m andi taldar.
Að m ati undirritaðs er b rý n t að tekið verði á b áðum þessum óvissuþáttum . U m fyrra
atriðið m æ tti auðveldlega eyða óvissu u m sjálfstætt inntak 15. gr. hvað varðar frelsi til að
taka við og skila áfram upplýsingum gagnvart tjáningarfrelsisákvæ ði 14. gr. með því að
fella hluta athugasem da við 15. gr. frum varpsins inn í athugasem dir við 14. gr. þess. Slík
nálgun m yndi enn frem ur styrkja þá afstöðu Stjórnlagaráðss að réttu r einstaklinga rétt til
að safna og miðla upplýsingum sé óaðskiljanlegur hluti skoðana- og tjáningarfrelsis.
Hvað síðarnefnda atriðið varðar væri rétt að tekið yrði til nánari skoðunar hvort tilefni sé til
að breyta texta 4. mgr. 15. gr. frumvarpsins þannig að ótvíræð afstaða liggi fyrir um hvort

4 Sjá Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Reykjavík 2008, bls. 361-363. Um dómaframkvæmd
Mannréttindadómstóls Evrópu á þessu sviði er fjallað í 2. kafla hér á eftir.
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einungis þau sjónarmið sem þar eru tilgreind heimili takm arkanir á þeim rétti sem kveðið er
á um í 15. gr. Ef niðurstaðan er sú að þessi sjónarmið séu ekki tæ m andi talin í ákvæðinu,
væri rétt að önnur heimil sjónarmið yrðu tilgreind sérstaklega.

2. A t h u g u n

á tillö g u m s t j ó r n l a g a r á ð s m eð v ís a n t i l m a n n r é ttin d a s á ttm á la

SEM ÍSLENSKA RÍKIÐ HEFUR SKULDBUNDIÐ SIG AÐ FARA EFTIR .

2.1. A l m

e n n t.

Í alþjóðlegum m annréttindasáttm álum sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að
fara eftir er ekki að finna ákvæði sem m æ la beinlínis fyrir u m rétt alm ennings til aðgangs
upplýsingum .5
R eyndar

er

ekki

m annréttindasáttm ála

útilokað

að

Evrópu6 og

leiða
19.

m egi
gr.

slíkan
sam nings

rétt

af

orðalagi

Sam einuðu

10.

gr.

þjóðana

um

stjórnm álaleg og borgaraleg réttin d i7 („ABSR"). A kvæði þessara sáttm ála eiga það
sam m erkt að rétturinn sem þ ar er kveðið á u m n æ r bæ ði til þess að taka við og skila
áfram upplýsingum . O rðalag 19. gr. ABSR er þó n o kkru víðtæ kara þ ar sem þ ar er
sérstaklega kveðið á u m rétt til þess að „leita" vitneskju.

5 Undir lok áttunda áratugarins komu fram hugmyndir um að kveða sérstaklega á um það í viðauka
við mannréttindasáttmála Evrópu að tjáningafrelsið samkvæmt 10. gr. mannréttindasáttmálans fæli
einnig í sér réttinn til að leita upplýsinga. Þrátt fyrir að drög kæmu fram að slíkum viðauka hlaut
tillagan ekki brautargengi. Sjá Malinverni: „Freedom of Information in the European Convention on
Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights." (1983) Human Rights
Law Journal, bls. 443.
6 Akvæði 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu er svohljóðandi: „Sérhver maður á rétt til
tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, taka við og skila áfram
upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda. Akvæði þessarar greinar
skulu eigi hindra ríki í að gera útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins
samkvæmt sérstöku leyfi.
2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð þeim formsreglum,
skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu
þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum,
til verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir
uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla."
7 1.
Allir
skulu
eiga
rétt
á
að
ráða
skoðunum
sínum
afskiptalaust.
2. Allir skulu eiga rétt til að láta í ljós skoðanir sínar; í þessum rétti felst frelsi til þess að leita, taka við
og miðla alls konar vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra, annaðhvort munnlega, skriflega
eða á prenti, í formi lista, eða eftir hverjum öðrum leiðum að þeirra vali.
3. Sérstakar skyldur og ábyrgð felast í því að nota sér réttindi þau sem um getur í 2. mgr. þessarar
greinar. Því má takmarka þessi réttindi að vissu marki, en þó aðeins að því marki sem mælt er í lögum
og er nauðsynlegt:
(a) til þess að virða réttindi eða mannorð annarra;
(b) til þess að vernda þjóðaröryggi eða allsherjarreglu (ordre public), eða heilbrigði almennings eða
siðgæði.
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Fram kvæ m d eftirlitsstofnana þessara sam ninga gefur hins vegar ekki til kynna að slíkur
alm ennur réttu r sé fyrir hendi. M annréttindadóm stóll Evrópu (,,MDE") hefur hins vegar
talið að einstaklingar geti við vissar aðstæ ður átt rétt til aðgangs að ákveðnum
upplýsingum , og þá einkum á grundvelli 8. eða 10. gr. MSE.

2.2. Dómaframkvæmd M annréttindadómstóls Evrópu um aðgang að upplýsingum
á grundvelli 8. gr. MSE (friðhelgi einkalífs).
2.2.1. Almennt.
Stærsti h lu ti þeirra dóm a m annréttindadóm stólsins þ ar sem tekið hefur verið u n d ir
kröfur einstaklinga u m aðgang að gögnum snertir 8. gr. MSE, sem fjallar u m friðhelgi
einkalífs.8 Þ rátt fyrir að orðalag ákvæðisins víki ekki m eð neinum h æ tti að aðgangi að
upplýsingum , hefur dóm stóllinn engu að síður talið að réttu r m anna til að njóta friðar
u m einkalíf sitt leggi jákvæ ðar skyldur á h e n d u r stjórnvöldum aðildarríkja til þess að
veita upplýsingar til ákveðina einstaklinga eða hópa, ef þessar upp lý sin g ar teljast
sérstaklega m ikilvæ gar með tilliti til 8. gr. MDE.

2.2.2. Réttur einstaklings til aðgangs að persónulegum upplýsingum um sig sjálfan.
Fyrst u m sinn beindist dóm afram kvæ m d M annréttindadóm stóls Evrópu einkum að
m álum sem lutu að aðgangi einstaklinga að persónulegum u p p lý sin g u m u m þ á sjálfa.
Þessa sér til dæ m is stað í m áli Gaskin gegn Bretlandi9 þ ar dóm stóllinn kom st að þeirri
niðurstöðu að synjun breskra stjórnvalda u m að veita k æ ran d a aðgang að persónulegum
upplýsingum fæli í sér brot gegn 8. gr. MSE. U pplýsingarnar sem u m ræ d d i í m álinu
lutu að skrám í vörslu félagsm álayfirvalda u m kæ randa, en h o n u m hafði sem barn i verið
kom ið fyrir í fóstri. Í skránum var m eðal annars að finna ým sar athugasem dir
sérfræ ðinga u m hagi kæ randa og lýstu sum ir þeirra sig m ótfallna því að h an n fengi
aðgang að gögnunum .
M annréttindadóm stóllinn taldi að um sókn k æ ran d a u m aðgang að skránum félli u n d ir 8.
gr. og að órökstudd synjun félagsm álayfirvalda á u m sókninni færi í bága við ákvæðið.10

8 Akvæðið er svohljóðandi: „1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og
bréfaskipta.
2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem lög mæla fyrir um og
nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar
þjóðarinnar, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða
réttindum og frelsi annarra."
9Mál nr. 10454/83 [1989] 12 EHRR 36.
10 Að því er snertir stöðu íslensks réttar í þessu sambandi þá er fjallað sérstaklega um aðgang
einstaklings að upplýsingum um hann sjálfan í 9. gr. núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996 og III.
kafla laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, en sá kafli fjallar um
upplýsingarétt hins skráða. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið að sambærileg ákvæði tryggi
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2.2.3. Aðgangur að eigin sjúkraskýrslum.
M annréttindadóm stóllinn hefur talið að aðildarríki geti borið jákvæ ða skyldu til að
tryggja

einstaklingum

aðgang

að

eigin

sjúkraskýrslum

á

grundvelli

8.

gr.

m annréttindasáttm álans. D óm stóllinn hefur þá talið að einstaklingar eigi á þessum
grundvelli rétt til aðgangs að upplýsingum u m eigið heilsufar, sbr. dóm í m áli K H gegn
Slóvakíu,11 þar sem fjallað var u m m álaferli n o k kurra kvenna til að fá up p lý sin g ar ú r

sjúkraskýrslum u m fæ ðingu eigin barna. Taldi dóm stóllinn þ á að réttu rin n til aðgangs
fæli jafnfram t í sér að þ æ r fengju í h en d u r afrit af gögnunum .12

2.2.4. Aðgangur að skýrslum lögreglu og annarra eftirlitsstjórnvalda.
M annréttindadóm stólnum hefur nokkrum sinnum gefist tilefni til að fjalla u m rétt
einstaklinga til aðgangs

að

gögnum

um

sig í vörslum

lögreglu eða annarra

eftirlitsstjórnvalda, svo sem leyniþjónustudeild ríkisins. Í m áli Leander gegn Svíþjóð,13
taldi dóm stóllinn að sú skerðing á friðhelgi einkalífs sem leiddi af söfnun og m iðlun
upplýsinga u m kæ randa ú r leynilegri skrá hefði verið réttlæ tanleg með vísan til 2. mgr.
8. gr. MSE. Taldi dóm stóllinn að sú staðreynd að up p lý sin g ar u m k æ ran d a hefðu verið
afhentar yfirvöldum herm ála, án þess þó að henni hefði verið gert k u n n u g t u m það, gæti
ekki ein og sér leitt til þess að skerðingin væ ri óréttlæ tanleg m eð vísan til 2. mgr. 8. gr.
Sams konar niðurstaða var í m áli Segerstedt-W iberg gegn Svíþjóð 14 þ ar sem dóm stóllinn
kom st að þeirri niðurstöðu að synjun ríkisins á beiðni k æ ran d a u m fullan aðgang að
upplýsingum sjálfan sig ú r skrá ríkislögreglunnar væ ri réttlæ tanleg með vísan til 2. mgr.
8. gr. ef stjórnvöld hefðu m álefnalega ástæ ðu til að æ tla að birting upplý sin g an n a gæti
haft neikvæ ð áhrif á skilvirkni eftirlitskerfis sem æ tlað væ ri að v ern d a þjóðarröryggi og
stem m a stigu gegn hryðjuverkum .15
D óm stóllinn var hins vegar annarrar skoðunar í m áli Rotaru gegn R ú m eníu, en þ ar taldi
efri deild hans að varðveisla og n o tk u n rúm ensku leyniþjónustunnar á gögnum u m
kæ randa, sam fara synjun leyniþjónustunnar á því að gefa k æ ran d a kost á því að leiðrétta
upplýsingarnar, færi í bága við 8. gr. M annréttindasáttm álans, þ ar sem rúm enskar reglur
uppfylltu ekki kröfur 8. gr. u m skýrleika laga. Benti dóm tóllinn í því sam bandi á að
hvergi væ ri skilgreint í lögum hvaða einstaklinga m æ tti skrá upp lý sin g ar um , af hvaða
tilefni slík skráning gæti farið fram né hvaða upp lý sin g ar m æ tti skrá. Þá væ ri h eld u r
með nægilegum hætti rétt einstaklings til aðgangs að upplýsingum um sjálfan sig, sbr. dóm í máli MG
gegn Bretlandi, mál nr. 393393/98 [2003] 36 EHRR 3.
11Mál 32881/04 [2009] 49 EHRR 34.
12Sjá 47. - 56. gr. dómsins.
13Mál nr. 9248/81 [1987] 9 EHRR 433.
14Mál nr. 62332/00 [2007] 44 EHRR 2.
15Sjá 69. - 104. gr. dómsins.
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ekki að finna takm arkanir á því í lögum hversu lengi m æ tti varðveita slíkar
upplýsingar.16 D óm stóllinn taldi að skráning upplýsinga sem í sjálfu sér v æ ru opinberar
gæ ti falið í sér íh lu tu n í friðhelgi einkalífs sam kvæ m t 8. gr., ef þ æ r væ ru skráðar
kerfisbundið og geym dar í vörslum stjórnvölda. Æ tti það einkum við ef langt væ ri u m
liðið síðan þ au atvik sem u pplýsing arn ar snertu áttu sér stað. D óm stóllinn hefur fylgt
þessari afstöðu í síðari dóm um .17

2.2.5. Aðgangur að upplýsingum um aðra.
D óm afram kvæ m d M annréttindadóm stólsins gefur til kynna að m enn geti átt rétt til
aðgangs að gögnum u m aðra einstaklinga en sig sjálfa, ef náin tengsl eru á m illi þess sem
biður u m u pplýsingarnar og þess sem u p p lý sin g arn ar fjalla um . Í m áli TP og K M gegn
Bretlandi,18 taldi dóm stóllinn að stjórnvald sem tæ ki b arn í fóstur og svipti foreldra um sjá

þess, yrði að eiga frum kvæ ði að því að kynna foreldrum þ æ r upp lý sin g ar sem lægju til
grundvallar slíkri ákvörðun, jafnvel þótt þeir hefðu ekki óskað eftir aðgangi að þeim .19
D óm stóllinn taldi engu að síður að þ ennan aðgang m æ tti takm arka þegar það væ ri
nauðsynlegt með tilliti til hagsm una barnsins sjálfs. Þá þyrfti það að vera í verkahring
dóm stóls að taka ákvörðun u m hvort upp lý sin g ar væ ru afhentar.

2.2.6. Þróun dómaframkvæmdar í átt til víðtækari réttar til aðgangs.
Fram an

af

var

sá

skilningur

alm ennt

lagður

í

dóm afram kvæ m d

M annréttindadóm stólsins að hann teldi 8. gr. MSE einungis veita rétt til aðgangs að
gögnum sem lytu að mjög persónulegum u p p lýsingum u m þ an n sem óskaði eftir þeim.
Í fram kvæ m d m á þó finna dæ m i u m að dóm stóllinn hafi ljáð þessum rétti víðtæ kara
um fang þannig að réttu r til aðgangs geti náð til um hverfisupplýsinga sem hafi áhrif á
einka- eða heim ilislíf viðkom andi. Í m áli Guerra gegn Ítalíu20 taldi dóm stóllinn að
stjórnvöld aðildarríkis b æ ru skyldu til að u p p lý sa íbúa í nágrenni efnaverksm iðju u m
h æ ttu r verksm iðjunnar þannig að þeir gæ tu sjálfir lagt m at á þ á áhæ ttu sem fylgdi nábýli
við verksm iðjuna og gert viðeigandi ráðstafanir. Sams konar viðhorf m á einnig sjá í
dóm um dóm stólsins í m álum Lopes Ostra gegn Spáni,21 M cG inley og Egan gegn Bretlandi,22
og Taskin gegn Tyrklandi.23 Í m áli Roche gegn Bretlandi 24 kom st dóm stóllinn einróm a að
16Sjá 57. gr. dómsins.
17 Sjá hér Copland gegn Bretlandi, mál 62617/00 [2007] 45 EHRR 37, 43. - 44. gr. og S gegn Bretlandi, mál
nr. 30562/04 og 30566/04 [2008] ECHR 1581.
18Mál nr. 28945/95 [2001] 34 EHRR 42.
19Sjá hér 80. - 82. gr. dómsins.
20Mál nr. 14967/89 [1998] EHRR 357.
21Mál nr. 16798/98 [1995] 20 EHRR 277.
22Mál nr. 21825/93 og 23414/94 [1999] 27 EHRR 1.
23Mál 46117/99 [2006] EHRR 50.
24Mál nr. 32555/96 [2006] 42 EHRR 30.
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þeirri niðurstöðu að bresk stjórnvöld hefðu brotið gegn 8. gr. MDE, þ ar sem á skorti að
þau hefðu veitt kæ randa aðgang að fullnæ gjandi up p lý sin g u m til þess að h an n gæ ti lagt
m at á hvaða hæ ttu h an n hefði verið í vegna þátttöku sinnar í efnavopnatilraunum .

2.3. Dómaframkvæmd M annréttindadómstóls Evrópu um aðgang að upplýsingum
á grundvelli 10. gr. MSE.
Eins og vikið var að hér að fram an kveður 1. mgr. 10. gr. MSE beinlínis á u m rétt til að
taka við upplýsingum . Í fram kvæ m d eftirlitsstofnana sáttm álans voru í fyrstu teikn á
lofti u m að ákvæði 10. gr. yrði skýrt rú m t á þ ennan h á tt þ annig að í því fælist alm ennur
u pplýsingaréttur gagnvart stjórnvöldum . Þannig taldi m annréttindanefnd Evrópu í máli
X gegn V-Þýskalandi25 að það leiddi af ákvæði 10. gr. u m rétt til að taka við u p p lýsingum

að þeir sem hefðu sérstaka hagsm uni af því að nálgast upp lý sin g ar gæ tu við vissar
aðstæ ður átt lögvarinn rétt á því að fá aðgang að þeim , þ ó tt up p lý sin g arn ar væ ru ekki
alm ennt aðgengilegar, ef þeir gæ tu sýnt fram á að u p p lý sin g arn ar skiptu þ á sérstaklega
m iklu m áli.26
Þessum

sjónarm iðum

var hins

vegar alfarið hafnað

í síðari dóm afram kvæ m d

dóm stólsins. Í m áli Leander gegn Svíþjóð27, sem vitnað er til h ér að fram an, benti
dóm stóllinn að rétturinn til að taka við up p lý sin g u m fæli í sér að stjórnvöldum væ ri
óheim ilt að banna einstaklingi að taka við u p p lý sin g u m sem aðrir vildu kom a á fram færi
við hann. Í þessum rétti fælist aftur á m óti hvorki að einstaklingur æ tti rétt á aðgangi að
skrá u m persónulega stöðu sína, né væ ri m eð ákvæ ðinu lögð skylda á stjórnvöld til að
afhenda h o num slíkar upplýsingar.28
Sam bærileg niðurstaða varð u m þetta atriði í m áli Gaskin gegn Bretlandi , sem vitnað er til
hér að fram an, en þ ar gerði kæ randi athugasem dir við að h o n u m hefði verið synjað að
aðgang að m álskjölum sem hefðu verið b ú in til u m h an n þegar h an n var b arn og voru í
vörslu sveitarfélags. Þ rátt fyrir að dóm stóllinn teldi k æ ran d a eiga rétt á aðgangi að
þessum gögnum á grundvelli 8. gr. MSE, hafnaði dóm stóllinn því að synjun stjórnvalda
hefði falið í sér bro t gegn 10. gr. sáttm álans.
Rétt er að hafa í h u g a að ofangreind m ál eiga það sam m erkt að þ au snertu aðgang að
persónulegum upplýsingum u m k æ ren d u r sjálfa. Þar af leiðandi snertu þ au frem ur
verndina sem kveðið er á u m í 8. gr. h eld u r en 10. gr.

25Mál 8383/78 [1979] 17 DR 227.
26Sjá 228. til 229 . gr. álits nefndarinnar.
27Mál nr. 9248/81 [1987] 9 EHRR 433.
28Sjá 74. gr. dómsins.
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Í ljósi þessa þarf ekki að kom a á óvart að dóm stóllinn hafi m arkað aðra stefnu u m
skýringu 10. gr. MSE í m álum sem ten g d u st aðgangi að u p p lý sin g u m þegar h an n taldi
birtingu upplýsinganna tengjast alm annahagsm unum en ekki aðeins einkam álefnum
tiltekna einstaklinga. Slík sjónarm ið höfðu greinilega áhrif í m áli Guerra gegn Ítalíu, sem
áður er vitnað til, og laut að birtingu upplýsinga u m h æ ttu n a sem stafaði af
efnaverksm iðju. Í m álinu höfðu kæ rendur, sem voru íbúar í nágrenni við verksm iðjuna,
haldið því fram að stjórnvöldum bæ ri skylda sam kvæ m t 10. gr. MSE til þess að u p p lý sa
u m h æ ttu n a af verksm iðjunni og hvaða viðbragðsáæ tlanir v æ ru fyrir h en d i ef slys yrði í
verksm iðjunni.
M annréttindanefndin taldi að 10. gr. sáttm álans gerði stjórnvöldum ekki aðeins skylt að
gera upplýsingar u m um hverfið aðgengilegar alm enningi, h eld u r bæ ri þeim einnig
skylda til þess að safna, vinna ú r og m iðla upplýsingum , sem í eðli sínu væ ru ekki
alm ennt aðgengilegar og alm enningur gæti ekki haft vitneskju u m án þess að atbeini
stjórnvalda kæ m i til.
M annréttindadóm stóllinn hafnaði hins vegar þessari afstöðu nefn d arin n ar og vísaði í
fyrri niðurstöðu sína ú r m áli Leander u m að ákvæði 10. gr. MSE æ tti ekki við.
D óm stóllinn tók jafnfram t fram með nokkuð afgerandi hæ tti að ekki væ ri u n n t að skilja
réttinn til að taka við upplýsingum á þ an n veg að með því væ ru lagðar skyldur á
aðildarríkin að safna og m iðla upplý sin g u m að eigin frum kvæði. Benti dóm stóllinn í
kjölfarið á að m ál Guerra yrði að aðgreina frá m álum dóm stólsins sem snertu réttinn til
að taka við upplýsingum þegar sá réttu r leiddi beinlínis af hlutverki fjölmiðla til þess að
dreifa upplýsingum

og hu g m y n d u m

um

m álefni sem vörðuðu

alm annaþágu.29

D óm stóllinn taldi engu að síður að u m væ ri að ræ ða b ro t á 8. gr. MSE, en af öðrum
ástæ ðum .
Í nýlegri dóm afram kvæ m d M annréttindadóm stólsins eru teikn á lofti u m að dóm stóllinn
sé farinn að leggja rým ri skilning í orðalag 1. mgr. 10. gr. MSE u m réttinn til að taka við
upplýsingum . Sterk vísbending að þessu leyti birtist til dæ m is í m áli Sdruzeni Jihoceské
M a tk y gegn Tékklandi,30 en þ ar taldi dóm stóllinn að synjun tékkneskra stjórnvalda á

beiðni um hverfissam taka u m aðgang að gögnum u m kjarnorkuver jafngilti skerðingu á
réttinum til að taka við upplýsingu m sam kvæ m t 1. mgr. 10. gr. MSE. Þrátt fyrir að
dóm stóllinn hafi ítrekað fyrri dóm afram kvæ m d í m álum Leander, Guerra og Roche, u m
„að erfitt væ ri að leiða alm ennan rétt til aðgangs að up p lý sin g u m og skjölum í
stjórnsýslunni af 10. gr. MSE", þá taldi h an n engu að síður að synjun sú sem kæ randi

29Sjá 53. gr. dómsins.
30Mál nr. 19010/03 ECHR 10. júlí 2006 (aðeins aðgengilegur á frönsku).
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hafði fengið á beiðni sinni væ ri af því tagi h ú n félli u n d ir 10. gr. MSE og aðildarríki þyrfti
því að geta réttlætt.
Segja m á að sú stefnubreyting sem fólgin var í þessum dóm i hafi verið v iðurkennd í máli
Tarsasag a Szabadsagjogokert gegn Ungverjalandi ,31 en þ ar vísaði m annréttindadóm stóllinn

sérstaklega til dóm sins í m áli M a tk y „sem m erki u m þ á þ ró u n sem væ ri í átt til rým ri
tú lk u n ar á „réttinum til að taka við upplý sin g u m " [...] og þ ar m eð að því að réttu rin n til
aðgangs að upplýsingum yrði viðu rk en n d u r.32 Á greiningsefni m álsins laut að synjun
ungverska stjórnlagadóm stólsins á að veita m annréttindasam tökum aðgang að kvörtun
sem lögð hafði verið fram við dóm stóllinn u m breytingartillögur á ungverskum
refsiákvæ ðum u m fíkniefnabrot.
M annréttindadóm stóllinn taldi ljóst að tilraunir k æ ran d a til að fá aðgang að skjalinu
m iðuðu að því að stuðla að u p p lýstri u m ræ ð u u m m ikilvæ gt sam félagsmálefni. Af þeim
sökum væ ri u n n t að líta svo á að kæ randi gegndi áþekku hlutverki og fjölmiðlar sem
„ v arð h u n d u r" í sam félagsum ræ ðunni. Var það niðurstaða m annréttindadóm stólsins að
synjun ungverska stjórnlagadóm stólsins á að því að veita aðgang að up p lý sin g u m sem
sú stofnun hefði ein forræ ði á fæli í sér ígildi ritskoðunar sem væ ri skerðing á
tjáningarfrelsinu sam kvæ m t 1. mgr. 10. gr. MSE. 33
M annréttindadóm stóllinn taldi enn frem ur að ekki væ ri u n n t að réttlæ ta skerðinguna á
grundvelli 2. mgr. 10. gr. MSE. Benti dóm stóllinn í því sam bandi á að ungverski
stjórnlagadóm stóllinn hefði ekki þu rft að taka sam an u p p lý sin g arn ar sem kæ randi
óskaði

eftir,

h eld u r

hefðu

þæ r

þegar

verið

til

staðar

og

aðgengilegar

hjá

stjórnlagaráðinu.34

2.4. Niðurstöður og tillögur.
Tillaga Stjórnlagaráðs u m að gera réttinn til að taka við og skila áfram up p lý sin g u m að
sjálfstæðum

rétti

í

1.mgr.

15.

gr.

sem

verður

efnislega

aðgreindur

frá

tjáningarfrelsisákvæ ði 14. gr. frum varpsins og afleiðingar þessa greinarm unar að
íslenskum stjórnlögum , sbr. kafla 1.3. og kafla 1.5. h ér að fram an, kann að valda
erfiðleikum útfrá 10. gr. m annréttindasáttm álans. Þannig er gert ráð fyrir því í 4. m gr. 15.
gr. frum varpsins að réttinn til að taka við og skila áfram up p lý sin g u m m eð m eðal annars
skerða með vísan til „persónuverndar" og „lögbundins starfs eftirlitsstofnana".

31Mál nr. 37374/05, dómur kveðinn upp 14. apríl 2009.
32Sjá 35. gr. dómsins.
33Sjá 26. - 28. gr. dómsins.
34Mannréttindadómstóllinn aðgreindi málið þar með frá aðstæðum í máli Guerra, sem vitnað er til hér
að ofan.
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Af þessu tilefni er nauðsynlegt að vekja athygli á að hvorki persó n u v ern d né lögbundið
starf eftirlitsstofnana eru talin sem réttm æ tt ástæ ða skerðingar í 2. mgr. 10. gr.
m annréttindasáttm álans.35 Þótt persó n u v ern d arreg lu r geti, í ákveðnum skilningi þess
hugtaks, fallið u n d ir friðhelgi einkalífs og réttindi annarra,36 sem hvorutveggja eru
lögm æ tar ástæ ður takm örkunar með vísan til 2. mgr. 10. gr., er einsýnt að óhæ gt verður
að réttlæ ta alm enna takm örkun með vísan til lögbundins starfs eftirlitsstofnana í ljósi
skilyrða 2. mgr. 10. gr. m annréttindasáttm álans.
Verði sú leið farin, í sam ræ m i við tillögur undirritaðs í kafla 1.4. hér að fram an, að fella
þan n hluta 15. gr. sem lýtur að réttinum til að taka við og skila áfram up p lý sin g u m inn í
ákvæði 14. gr. frum varpsins - að svo m iklu leyti sem inntak þess réttar fer sam an við
n ú g ildandi

tjáningarfrelsisákvæ ði

73.

gr.

stjórnarskrárinnar

og

10.

gr.

m annréttindasáttm álans, er ljóst að sjónarm ið 4. mgr. 15. gr. u m takm arkanir vegna
lögbundins starfs eftirlitsstofnana m u n u ekki valda söm u vandkvæ ðum og h ér hefur
verið lýst.
Tilvísunin til lögbundins starfs eftirlitsstofnana kann einnig vera örðugleikum b u n d in
með tilliti til þess þ áttar 15. gr. frum varpsins sem snýr að rétti m anna til aðgangs að
gögnum , að því m arki sem M annréttindadóm stóll Evrópu hefur talið slíkan rétt felast í
ákvæ ðum m annréttindasáttm álans. Til að tryggja betra sam ræ m i við skuldbindingar
íslenska ríkisins á sviði m annréttinda er það tillaga undirritaðs að orðalagið „lögbundins
starfs eftirlitsstofnana" í 4. mgr. 15. gr. verði fellt ú t og í stað þess kom i „annarra
alm annahagsm una"

3.INNRA

SAM RÆ M I .

3.1. A lm ennt um tengsl upplýsingaréttar og sjónarmiða um friðhelgi einkalífs.
M iðlun og birting upplýsinga af því tagi sem gert er ráð fyrir í tillögum 15. gr. u m
upplýsingarétt

fer

ekki

fram

í

óhjákvæm ilega

skarast við ým iss

lagalegu
konar

tóm arúm i.
ön n u r

U pplýsingarétturinn

réttindi,

sem

sum

m un

hver njóta

stjórnskipulegrar verndar. Þessi skörun kann enn frem ur að leiða til árekstra milli
m ism unandi m annréttindaákvæ ða í stjórnarskránni.

35Ákvæði 2. mgr. 10. gr. MSE er svohljóðandi: „Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð
er heimilt að þau séu háð þeim formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla
fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða
almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna,
mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að
tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla."
36Um þetta atriði er fjallað í 3. kafla hér á etir.
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Í þessu sam bandi er m ikilvæ gt að hafa í h u g a að fyrirliggjandi frum varp Stjórnlagaráðs
virðist ekki gera ráð fyrir því að einstök m annréttindaákvæ ði þess séu öðrum ákvæ ðum
æðri. Þetta þýðir að alm ennt er ekki h æ g t að leysa ú r ágreiningsefnum sem vakna þegar
m annréttindaákvæ ðin skarast eða lýstur sam an við upplýsingaréttinn á þ an n einfalda
hátt eitt gangi fram ar öðru.
Af þessum sökum verður að ganga ú t frá því að sú m eginregla gildi við skýringu
ákvæðis 15. gr. í frum varpi Stjórnlagaráðs og annarra jafn-rétthárra ákvæ ða að girða beri
fyrir beina árekstra á milli þeirra með áherslu á að ákvæ ðin skulu túlkuð þ annig að
innihald þeirra sé sam rým anlegt.37
Rétt eins og sum

önnur ákvæði frum varpsins

u p plýsingarétturinn

kunni að

þu rfa

að

þoka

gerir 15. gr. þó ráð fyrir að
fyrir

öðrum

stjórnarskrárvörðum

hagsm unum . Í því sam bandi er friðhelgi einkalífs tilgreind í 4. mgr. 15. gr en þ ar kem ur
fram að söfnun, m iðlun og afhendingu gagna, geym slu þeirra og birtingu m egi setja
skorður með lögum í lýðræ ðislegum tilgangi, svo sem vegna friðhelgi einkalífs.
Í ljósi þess að ákvæðið veitir A lþingi beina heim ild til þess að setja upplýsingaréttinum
skorður á grundvelli sjónarm iða u m friðhelgi einkalífs, verður að leggja til grundvallar
að A lþingi geti með lögum tekið þ á afstöðu að u p p lý sin g aréttu rin n þoki fyrir
sjónarm iðum u m friðhelgi einkalífs við n án ar tilgreindar aðstæður.
Ákvæði 11. gr. frum varpsins u m friðhelgi einkalífs gerir þó ekki að sam a skapi ráð fyrir
að A lþingi geti ákveðið með lagasetningu að friðhelgi einkalífs skuli víkja fyrir
upplýsingarétti eins og h an n er skilgreindur í 15. gr. Á kvæði 11. gr. fjallar að þessu leyti
aðeins u m að A lþingi geti með sérstakri lagaheim ild takm arkað friðhelgi einkalífs ef
brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra, en í athugasem dum við ákvæðið kem ur
fram að það m iði einna helst að því að tryggja m öguleika til nauðsynlegra afskipta af
heim ili og fjölskyldulífi m eð vernd barn a að leiðarljósi.
Í öðrum ákvæ ðum í frum varpi Stjórnlagaráðs er þó gengið ú t frá því að A lþingi hafi
heim ild til að kveða á u m upplýsingaskyldu u m atriði sem hugsanlega gæ tu fallið u n d ir
vernd einkalífs sam kvæ m t 11. gr. frum varpsins. Þannig er í 50. og 88. gr. frum varpsins
gert ráð fyrir því að settar skuli reglur u m skyldu alþingism anna og ráðherra til að veita
upplýsingar u m fjárhagslega hagsm uni sína. Þar sem u m ræ d d ákvæði í frum varpinu
gera ráð fyrir sérgreindri upplýsingaskyldu, yrði væ ntanlega að leggja til g rundvallar að
að stjórnarskrárgjafinn hafi m eð þeim tekið bein afstöðu til þess að u n n t sé að m iðla
þessum upplýsingum , og að alm ennt orðað ákvæði u m friðhelgi einkalífs í 11. gr.

37Sjá Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, Reykjavík 2007, bls. 75-77

18

frum varpsins eigi ekki að standa í vegi fyrir slíkri m iðlun, svo fram arlega sem
u pplýsingarnar sem u m ræ ðir varða „fjárhagslega hagsm uni" í skilningi 50. og 88. gr.
frum varpsins.38
Ljóst er að skýr afstaða af hálfu stjórnarskrárgjafans u m h v enæ r réttu rin n til að njóta
friðhelgi u m einkalífs sitt er yfirsterkari u p plýsingaréttinu hefur þ an n ótvíræ ða kost að
h ú n stuðlar að aukinni réttarvissu og fyrirsjáanleika í lagafram kvæ m d. Sama m áli gegnir
þegar A lþingi eru veitt fyrirm æ li og um boð sam kvæ m t stjórnarskránni til að setja
skilgreina nánar hvenæ r reglur u m upplýsingarétt skulu víkja fyrir öðrum hagsm u n u m
og hvenæ r ekki.
Á h inn bóginn er tæ past raunhæ ft að A lþingi setji reglur sem geta leyst ú r innbyrðis
tengsl upplýsingaréttar og friðhelgi einkalífs við allar aðstæ ður. Í slíkum tilvikum m un
það því falla í h lu t stjórnvalda og dóm stóla að afm arka inntak ákvæ ða u m
upplýsingaréttar og friðhelgi einkalífs m eð túlkun, og þ á eftir atvikum einnig ákvæða
stjórnarskrárinnar.
Í því sam bandi skiptir vitaskuld m iklu að finna eðlilegt jafnvæ gi á milli þessara ólíku
réttinda. Þannig getur rú m tú lk u n ákveðinna réttinda óhjákvæm ilega orðið á kostnað
annarra. Evrópsk réttarþróun u n dan farin ár er skýrt dæ m i u m slík áhrif. Þessi þ ró u n
lýsir sér m eðal annars í þeirri tilhneigingu sem birst hefur í víðtæ kri skýringu reglna u m
meðferð persónuupplýsinga, sem byggja á grundvallarsjónarm iðum u m friðhelgi
einkalífs, og hefur í sum um tilvikum orðið til þess að nokkuð hefur dregið ú r
áhrifam æ tti reglna u m upplýsingarétt alm ennings. U m boðsm aður Evrópusam bandins
hefur til dæ m is lýst áhyggjum sínum af því að p ersónuverndarreglum hafi verið stýrt ú r
upphaflegum farvegi sínum u m að tryggja friðhelgi einkalífs og þeim sé í stað m isbeitt til
grafa u n d a n m eginreglum u m gagnsæ i í stjórnsýslunni.39

3.2. Sam spil persónuverndarreglna og meginreglunnar um friðhelgi einkalífs.
Eins og áður greinir er gert ráð fyrir því sérstaklega í 4. mgr. 15. gr. tillagna
Stjórnlagaráðs að u n n t sé að setja upplýsingarétti alm ennings skorður með lögum vegna
„persónuverndar". H ugtakið „persó n u v ern d " er þó hvergi skilgreint í frum varpinu, en

38 Athygli vekur að skýringar við 50. gr. frumvarpsins virðast leggja til grundvallar að 50. gr. eigi ekki
einungis við um „fjárhagslega hagsmuni" en þar segir orðrétt: „Ætla verður hér að átt sé við verulega
hagsmuni, t.d. verulega eignarhluti í fyrirtækjum eða fasteignum eða eftir atvikum ýmis félagsleg
tengsl en gert ráð fyrir að löggjafinn taki af skarið um nánari útfærslu í almennum lögum um skyldu
þingmanna til að veita upplýsingar um hagsmuni sína."
39 Sjá bréf umboðsmanns Evrópusambandsins til Romano Prodi, þáverandi formanns
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá 30. september 2002, aðgengilegt á eftirfarandi vefslóð:
at www.ombudsman.europa.eu/letters/en/default.htm,.

19

sú staðreynd að persónuvernd er tilgreind sem sérstakt sjónarm ið í 4. mgr. 15. gr., ásam t
friðhelgi einkalífs, gefur til kynna að þessi hugtök fari ekki að öllu leyti saman.
Án frekari skýringa í frum varpinu sjálfu verður að leggja til grundvallar að hugtakið
,,persónuvernd" vísi með þeim h æ tti sem það er notað í fru m v arp in u til n ú g ild an d i
reglna í íslenskum rétti u m persónuvernd, en þ æ r reglur er að finna í lögum nr. 77/2000,
u m persónuvernd og meðferð persónupplýsinga, með síðari breytingum .
Reglur laganna byggjast að stæ rstum h lu ta á ákvæ ðum tilskipunar E vrópuþingsins og
ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 u m v ern d einstaklinga í tengslum við vinnslu
persónuupplýsinga og u m frjálsa m iðlun slíkra upplýsinga. Þessi tilskipun var felld inn í
EES-samninginn með ákvörðun sam eiginlegu EES-nefndarinnar (ákvörðun nr. 83/99)
þan n 25. júní 1999 og voru lög nr. 77/2000 sett fljótlega í kjölfar þ eirrar skuldbindingar.40
Þrátt fyrir að reglur u m persónuvern d byggist að verulegu leyti á sjónarm iðum u m
friðhelgi einkalífs er ekki þ ar með sagt að sjónarmið u m friðhelgi einkalífs fari alltaf
sam an við persónuverndarreglur. Þannig getur m ál t.d. fallið u n d ir n ú g ild an d i ákvæði
71.

gr.

stjórnarskrárinnar

og

8.

gr.

MSE u m

friðhelgi einkalífs,

án þess

að

persónuverndarreglur kom i þ ar við sögu. Á sam a h átt geta persó n u v ern d arreg lu r gilt
við ákveðnar aðstæ ður án þess að hefðbundin ákvæ ði u m friðhelgi einkalífs á borð við
71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE. taki til söm u aðstæðna.
Miðað við fyrirliggjandi frum varp Stjórnlagaráðs og n ú g ild an d i persónuverndarlöggjöf
hérlendis getur afhending upplýsinga á á grundvelli reglna u m upplýsingarétt
alm ennings skarast við reglur u m friðhelgi einkalífs og persó n u v ern d arreg lu r með
þrenns konar hætti:
1) A fhending persónuupplýsinga rekst á reglur 11. gr. frum varpsins u m friðhelgi
einkalífs og reglur persónuverndarlaga u m m iðlun persónuupplýsinga.
2) A fhending persónuupplýsinga rekst á reglur 11. gr. frum varpsins u m friðhelgi
einkalífs en ekki reglur persónuverndarlaga u m m iðlun persónuupplýsinga.
3) A fhending persónuupplýsinga rekst á reglur persónuverndarlaga u m m iðlun
p ersónuupplýsinga en ekki á reglur 11. gr. frum varpsins u m friðhelgi einkalífs.

40 Reglur tilskipunarinnar eiga rætur sínar að rekja til Sáttmála Evrópuráðsins frá 1989 (sáttmáli nr.
108). Um miðjan níunda áratuginn varð sú umræða á vettvangi Evrópusambandsins að sáttmáli þessi
gæti ekki orðið grundvöllur að frjálsri miðlun persónuupplýsinga á milli aðildarríkja
Evrópusambandið. Í kjölfar þeirrar umræðu var samþykkt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um
frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.
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Í þessu sam bandi er rétt að hafa í h u g a að gildissvið p ersónuverndarreglna tilskipunar
95/46/EB,

sem

íslenska

ríkið

hefur

skuldbundið

sig

til

að

virða

sam kvæ m t

þjóðréttarlegum skuldbindingum EES-samningsins og laga nr. 77/2000 er afar víðtækt.
Þannig er hugtakið persónuupplýsingar skilgreint m eð afar víðum hæ tti í tilskipuninni
sem sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upp lý sin g ar u m einstakling
(„hinn skráða").41
Sama m á enn frem ur segja um hugtakið „vinnsla persónuupplýsinga" („vinnsla").
Sam kvæ m t tilskipuninni er það skilgreint sem aðgerð eða röð aðgerða, rafræ nna eða
annarra en rafræ nna, svo sem söfnun, skráning, kerfisbinding, geymsla, aðlögun eða
breyting, heim t, leit, notkun, m iðlun með fram sendingu, dreifing eða aðrar aðferðir til að
gera upplýsingarnar tiltæ kar, sam antenging eða sam keyrsla,

aðgangstakm örkun,

afm áun eða eyðilegging."42
Ljóst er að ef öll tilvik sem greind eru í tilskipun 95/46/EB og lögum nr. 77/2000 sem
vinnsla persónuupplýsinga eru felld u n d ir friðhelgi einkalífs í skilningi n ú g ild an d i
ákvæðis 11. gr. skilningi frum varps Stjórnlagaráðs þá m yndi slík tú lk u n fela í sér afar
rúm a tú lk u n á friðhelgi einkalífs sem m y n d i þ á að þrengja verulega að inntaki
upplýsingaréttarins sam kvæ m t 15. gr. frum varpsins.
Í 11. gr. frum varps Stjórnlagaráðs er ekki tekin afstaða til þess með beinum hæ tti hvort
söfnun og m iðlun persónupplýsinga falli u n d ir friðhelgi einkalífs. Í athugasem dum við
ákvæðið kem ur hins vegar fram að ákvæ ðinu sé ekki æ tlað að breyta n ú g ild an d i rétti
byggðum á ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar. Í athugasem dum Stjórnlagaráðs er enn
frem ur vísað til greinargerðar við n ú g ild an d i ákvæði 71. gr. frum varps A lþingis til
stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995.
A thugasem dir við ákvæði 71. gr. í frum varpi því er varð að stjórnarskipunarlögum nr.
97/1995 bera ótvíræ tt með sér að því stjórnarskrárákvæ ði - og þ ar m eð því ákvæði sem
fram kem ur í frum varpi Stjórnlagaráðs - sé æ tlað að veita ákveðna v ern d gagnvart
meðferð persónuupplýsinga. Um það atriði segir í athugasem dunum :

41 Sbr. a-lið 2. gr. tilskipunarinnar. Samkvæmt ákvæðinu teljast upplýsingar persónugreinanlegar „ef
unnt er að rekja þær til hins skráða, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í kennitölu eða einn eða
fleiri þætti sem sérkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða
félagslegu tilliti;" Í 1. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er
að finna svohljóðandi skilgreiningu á persónuupplýsingum: Sérhverjar persónugreindar eða
persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til
tiltekins einstaklings, látins eða lifandi
42 Sbr. b-lið 2. gr. tilskipunarinar. Í 2. tölul. laga nr. 77/2000 er hugtakið vinnsla skilgreint sem „sérhver
aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort heldur sem vinnslan er
handvirk eða rafræn."
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,,Í friðhelgi einkalífsins felst fyrst og frem st réttu r m anns til að ráða yfir lífi
sínu og líkam a og til að njóta friðar u m lífshæ tti sína og einkahagi. Jafnfram t er
litið svo á að tilfinningalíf og tilfinningasam bönd við aðra njóti verndar
sam kvæ m t ákvæðinu. Mjög rau n h æ ft dæ m i u m svið, þ ar sem álitaefni vaknar u m
hvort brotið er gegn friðhelgi einkalífs, er skráning persónuupplýsinga u m
einstaklinga, en í því sam bandi reynir á hve langt m egi ganga í skipulagðri
skráningu á lífsháttum m anns og högum og m eðferð slíkra upplýsinga. Ekki er þó
sjálfgefið að öll skráning upplýsinga u m einstaklinga falli innan ram m a einkalífs
þeirra. Þannig m u n d i ákvæðið í 1. m gr. 9. gr. t.d. ekki girða fyrir opinbera
skráningu u m m enn í þjóðskrá, en þess m á geta að í 2. mgr. 24. gr.
alþjóðasam nings u m borgaraleg og stjórnm álaleg réttindi er það talið til réttinda
hvers barns að vera skráð strax eftir fæ ðingu sem tryggir m.a. að það geti síðar
leitað gagna u m fæ ðingu sína og u p p ru n a. Eins verður að telja að ým sar aðrar
alm ennar skrár af opinberum toga falli u tan vern d ar ákvæðisins, svo sem
kjörskrár og skattskrár. Með því að setja fram beina reglu u m friðhelgi
einkalífsins í 1. mgr. 9. gr. frum varpsins er gert ráð fyrir að skylda hvíli á ríkinu til
að forðast afskipti af einkalífi m anna og p ersónulegum högum .
Þetta er þó ekki næ gilegt til þess að m enn fái í reynd notið friðhelgi
einkalífs því h æ ttan á að slík friðhelgi sé rofin stafar ekki eingöngu frá ríkinu,
h eld u r einnig frá öðrum einstaklingum og einkaaðilum . Af þessum sökum felur
krafan u m friðhelgi einkalífs ekki eingöngu í sér að ríkið gangi ekki á þ en n an rétt,
h eld u r einnig að því sé skylt að setja reglur í löggjöf til vern d ar einstaklingunum í
innbyrðis sam skiptum þeirra. Á það einkanlega við u m skyldu til að þessum
réttindum einstaklinganna sé að vissu m arki veitt v ern d m eð ákvæ ðum refsilaga
sem gera brot annarra einstaklinga á þessum réttin d u m refsiverð. Skyldur ríkisins
í þessum efnum eru þó ekki b u n d n a r við að veita refsivernd, h eld u r m á einnig
nefna í þessu sam bandi skyldur ríkisins til að bin d a í löggjöf skýrar reglur u m
öflun, skráningu og m eðferð p ersónuupplýsinga h v o rt sem u m er að ræ ða
meðferð stjórnvalda eða einkaaðila á u p p lý sin g u n u m og að einstaklingur eigi rétt
til aðgangs að upplýsingum u m sjálfan sig. M á segja að þörf á ákveðnum reglum
u m þetta svið hafi aukist mjög á u n d an fö rn u m áratu g u m sam hliða ört vaxandi
tæ kni við öflun og meðferð persónuupplýsinga. Við þessu hefur verið brugðist í
íslenskri löggjöf með setningu laga u m m eðferð og skráningu persónuupplýsinga,
nr. 121/1989, þ ar sem skýrar reglur kom a fram u m þessi efni og eftirlit með
fram kvæ m d laganna er falið sérstakri nefnd, tölvunefnd."43

43 Alþt. 1994-95, A-deild, þskjal. 389, bls. 2686-2688.
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Segja m á að tilvitnuð um m æ li taki af öll tvím æ li u m það að reglur u m friðhelgi einkalífs
setji ekki skorður við því að stjórnvöld safni ákveðnum u p p lý sin g u m u m einstaklinga og
haldi þeim í sínum vörslum .
Enda þó tt ekki sé vikið að því í ath u g asem d u n u m verður að leggja til grundvallar að
reglur u m friðhelgi einkalífs setji hins vegar, ef eitthvað er, strangari skorður við m iðlun
og dreifingu persónuupplýsinga til annarra, eins og rau n in er þegar stjórnvöld veita
aðgang

á

grundvelli

reglna

um

u pplýsingarétt

alm ennings,

h eld u r

gilda

um

upplýsingaöflun sem fer fram af hálfu stjórnvalda til að sinna lýðræ ðislegu hlutverki í
alm annaþágu.
Að því er varðar m iðlun upplýsinga kem ur það þó skýrlega fram í athugasem dum við
stjórnarskrárákvæ ðið að löggjafinn hafi í þessu sam bandi ákveðnar skyldur til að bin da í
löggjöf skýrar reglur um öflun, skráningu og m eðferð persónuupplýsinga, h v o rt sem u m
er að ræ ða meðferð stjórnvalda eða einkaaðila á u p p lý sin g u n u m og að einstaklingur eigi
rétt til aðgangs að upplýsingum u m sjálfan sig. Þessi skilningur er staðfestur í
dóm afram kvæ m d íslenskra dóm stóla en af henni m á ráða nokkuð ríkar kröfur verði
gerðar til þess að lögm æ ltar viðm iðanir liggi fyrir u m m iðlun p ersónuupplýsinga frá
einum aðila til annars, sbr. dóm H æ staréttar frá 27. nóvem ber 2003 í m áli nr. 151/2003,
sem

laut

að

m iðlun

heilsufarsupplýsinga

látins

einstaklings

í

gagnagrunn

á

heilbrigðissviði.
Þrátt fyrir að núgildandi stjórnarskrá og lögskýringargögn geri ráð fyrir því að ákveðnar
kröfur verði gerðar til löggjafar u m skráningu og m iðlun persónuupplýsinga, þ.e. að h ú n
hafi skýrar reglur þ ar að lútandi, er þeirri sp urningu enn ósvarað hvaða efnislegu
skorður

ákvæði

71.

gr.

um

friðhelgi

einkalífs

setji

við

söfnun

og

m iðlun

persónuupplýsinga, t.d. u m hvort og þá hvernig skráning persónupplýsinga og m iðlun
þeirra til annarra með þeim h æ tti sem gert er ráð fyrir í 15. gr. tillagna Stjórnlagaráðs feli
í sér skerðingu á friðhelgi einkalífs sem ekki verði réttlæ tt með skírskotun til
viðurkenndra sjónarm iða þar um . Að sam a skapi er litla leiðsögn að fá í ofangreindum
heim ildum , sem og fyrirliggjandi dóm afram kvæ m d íslenskra dóm stóla, hvers efnis
slíkar upplýsingar þyrftu að vera til þess að stjórnarskrárvernduð réttindi til friðhelgi
einkalífs

setji skorður við því að þeim

verði dreift á grundvelli reglna u m

upplýsingaskyldu stjórnvalda, sem settar eru á grundvelli sjónarm iða u m að auka
gagnsæ i í stjórnsýslunni og þ ar með auka lýðræ ðislegt aðhald og styrkja lýðræðislega
stjórnarhætti.
M annréttindadóm stóll Evrópu hefur oftsinnis fjallað u m atvik sem tengjast vinnslu
persónuupplýsinga í ljósi 8. gr. m annréttindasáttm álans. H efur dóm stóllinn þá lagt til
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grundvallar að ef upplýsingar lúta að einkalífi einstaklings þ á leiði það af 8. gr. MSE að
ákveðin skilyrði gildi u m vinnslu þeirra upplýsinga.
Einn

fyrsti

dóm ur

m annréttindadóm stólsins

sem

gaf

til

kynna

að

m iðlun

p ersónuupplýsinga væ ri sjálfstætt athugunarefni ú t frá 8. gr. MSE var í m áli Z gegn
F innlandi44,

en þ ar fjallaði dóm stóllinn u m

h v o rt heim ilt hefði verið

að nota

heilsufarsupplýsingar u m kæ randa í m áli sem höfðað hafði verið gegn öðrum aðila.
D óm stóllinn rakti í því sam bandi að v ern d persónuupplýsinga, og þ á ekki síst
heilsufarsupplýsinga, hefði afar m ikla þýðingu fyrir réttindi einstaklings til að njóta
friðhelgi u m einka- og fjölskyldulíf sitt, sem tryggt væ ri í 8. gr. MSE. Þá væ ri það
grundvallarregla í öllum réttarkerfum aðildarríkja m annréttindasáttm álans að trú n að u r
ríkti u m heilsufarsupplýsingar. Slíkur trú n að u r skipti ekki einungis m áli við að vernda
einkalíf sjúklinga h eld u r líka að tryggja trau st þeirra til læ kna og til heilbrigðisskerfisins
alls. D óm stóllinn taldi því að reglur landsréttar yrðu að m æ la fyrir u m ákveðnar
varnaðarráðstafanir til að sporna gegn m iðlun eða birtingu persó n u u u p p lý sin g a u m
heilsufar sem færi í andstöðu við 8. gr. MSE og tiltekin ákvæði sáttm ála u m vernd
einstaklinga í tengslum við rafræ na vinnslu persónuupplýsinga.45
Þ rátt fyrir að m annréttindadóm stóllinn hefði með þessum hæ tti gert ráð fyrir því að náin
tengsl væ ru á milli friðhelgi einkalífs og vinnslu persónupplýsinga fjallaði dóm urinn
ekki sérstaklega um m örkin þ ar á milli. Enn frem ur var ljóst að atvik í m álinu lu tu að
heilsufarsupplýsingum , einum viðkvæ m ustu og persónulegustu u p p lýsingum sem til
eru, og líklegt m á telja að dóm stóllinn hefði ávallt talið hvers kyns m iðlun slíkra
upplýsinga falla u n d ir 8. gr. MSE, óháð því h v o rt h an n teldi að sérstakar reglur u m
m iðlun og meðferð persónuupplýsinga æ ttu líka að kom a til skoðunar.
D óm stóllinn

hefur

síðan

fjallað

um

söfnun

og

skráningu

annars

konar

persónuupplýsinga, sem ekki varða jafn-viðkvæ m einkam álefni, í ljósi 8. gr. MSE. Í máli
Rotaru gegn R ú m en íu , sem vitnað er til í kafla 2.2.3 h ér að ofan, taldi dóm stóllinn að

skráning og vinnsla upplýsinga um starfsferil k æ ran d a gæ tu fallið u n d ir 8. gr., þótt
u pplýsingarnar sem slíkar væ ru opinberar. K æ randi í m álinu hafði gert athugasem dir
við að rúm enska leyniþjónustan hefði up p lý sin g ar u m h an n sem v æ ru rangar.
U pplýsingarnar sem m álið snerust u m vörðuðu einkalíf hans að vissu leyti, en einnig eitt
og annað sem h an n hafði gert opinberlega og án leyndar, svo sem að gefa ú t bæ klinga og
taka þ á tt í stjórnm álastarfi.

44 Mál 22009/93, 1997-I; 25 EHRR 371

45 Sjá 95. gr. dómsins.
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R úm enska ríkið hélt því fram í m álinu að kæ randi gæ ti ekki borið fyrir sig að friðhelgi
einkalífs

hans

hefði

verið

skert

vegna

söfnunar

þessara

upplýsinga.

M annréttindadóm stóllinn tók ekki u n d ir þ á m álsástæ ðu :
„D óm stóllinn m innir á að varðveisla upplýsinga u m einkalíf einstaklings með
leynilegum hæ tti og birting upplýsinga falla innan efnissviðs 1. mgr. 8. gr. MSE.
[...] Telja verður að virðing fyrir friðhelgi einkalífs feli auk þess að vissu m arki í
sér rétt á því að stofna til sam bands við aðra. Enn frem ur þ á standa engin
grundvallarök til þess að athafnir sem lúta að starfi eða viðskiptum einstaklings
skuli felldar u ta n hugtaksins „einkalíf". [...] D óm stóllinn hefur þegar lagt áherslu
á sam hengi rú m rar tú lk u n ar á h u gtakinu við sáttm ála Evrópuráðsins [um vernd
einstaklinga gagnvart sjálfvirkri vinnslu persónuupplýsinga] sem tók gildi 1.
október 1985 og hefur það að m arkm iði að tryggja [...] öllum einstaklingum [...]
virðingu fyrir frelsi þeirra og réttindum , einkum og sér í lagi rétt til friðhelgi
einkalífs í tengslum við rafræ na vinnslu p ersónuupplýsinga (1. gr. sáttm álans), en
persónuupplýsingar eru skilgreindar í 2. gr. sáttm álans sem „allar
persónugreindar eða persónugreinanlegar upp lý sin g ar u m einstakling". A uk þess
geta upplýsingar sem í sjálfu sér eru opinberar fallið u n d ir einkalíf þegar þeim er
safnað með skipulegum h æ tti og þ æ r geym dar í skrám stjórnvalda. Þetta á
sérstaklega við u m u pplýsingar u m atvik sem langt er liðið frá. "
M annréttindadóm stóllinn hefur í kjölfarið aukið við inntak 1. mgr. 8. gr. MSE, sbr. m ál
Peck gegn

Bretlandi.46 Þar

taldi dóm stóllinn að up p lý sin g ar sem aflað er með

m yndb an d su p p tö k u eða annars konar u p p tö k u tæ k n i gæ tu fallið u n d ir 8. gr. MSE. Ráða
m á af dóm inum að það hafi verulega þýðingu í þessu sam bandi h v o rt einstaklingur
m egi væ nta þess að upplýsingum sé safnað u m h an n og þ æ r síðar notaðar. Ef
viðkom andi m átti ekki bú ast við því, er líklegra að dóm stóllinn telji 8. gr. MSE eiga við.
Sam kvæ m t

fram angreindri

dóm afram kvæ m d

er

ekki

annað

að

sjá

en

að

m annréttindadóm stóll Evrópu leggi nokkuð rú m an skilning í hugtakið „einkalíf " og
ljóst er að vernd þess getur að m iklu leyti farið sam an við reglur u m v ern d gegn
skráningu og m iðlun persónuupplýsinga.
Engu að síður virðast þeirri vernd sem 8. gr. MSE veitir í tengslum við skráningu og
meðferð persónuupplýsinga vera takm örk sett. Í m áli Sm ith gegn Bretlandi taldi kæ randi
að 8. gr. MSE hefði verið brotin, vegna þess að h o n u m hefði verði synjað u m aðgang að
skjali í banka sem innihéldi nafn hans, en h an n hafði starfað sem fram kvæ m dastjóri hjá
bankanum . K æ randi hafði lagt fram beiðnina á grundvelli breskra persónuverndarlaga
u m rétt skráðs aðila til aðgangs að up p lý sin g u m u m sjálfan sig, sem innleiddu tilskipun
95/46/EB, og hvíla þar af leiðandi á sam s konar grunni og lög nr. 77/2000.
46Mál. 44647/98, ECHR [2003] 41.
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M annréttindadóm stóllinn hafnaði því að taka kæ ru n a til m eðferðar. Í því sam hengi benti
dóm stóllinn á að upplýsingar u m einkalíf einstaklings gæ ti verið að finna í skjölum sem
vörðuðu fyrst og frem st annan einstakling eða fyrirtæki. Í þessu m áli leiddi það hins
vegar ekki af 8. gr. MSE að kæ randi æ tti m eð réttu að fá aðgang að skjalinu, enda lyti efni
þess að viðskiptagerningi, auk þess sem k æ ran d a væ ri fullkunnugt u m efni þess.
Á kvörðun dóm stólsins gefur til kynna að þ rá tt fyrir að u p p lý sin g arn ar sem kæ randi
óskaði

eftir

hefðu

verið

skráðar

rafræ nt

og

kerfisbundið,

þá

æ tti

8.

gr.

m annréttindasáttm álans ekki við þ ar sem u p p lý sin g arn ar fjölluðu ekki beinlínis u m
hann, auk þess sem þ æ r fjölluðu ekki u m persónuleg einkam álefni hans.
Takm örk einkalífsverndar verða enn þ á ljósari þegar litið er til dóm afram kvæ m dar
m annréttindadóm stólsins í kringum 10. gr. MSE og sér m eðal annars stað í þeim
fjölm örgu dóm um sem gengið hafa u m frelsi fjölmiðla til að birta persónulegar
upplýsingar u m ákveðna einstaklinga. Að því er varðar m örk tjáningarfrelsisins gegn
friðhelgi einkalífs veitir dóm afram kvæ m d dóm stólsins nokkuð skýra leiðsögn u m að
staða viðkom andi einstaklings hafi grundvallarþýðingu við þessa afm örkun og að hvaða
leyti friðhelgi einkalífs geti réttlæ tt skerðingu á tjáningarfrelsi. H efur dóm stóllinn þá
bent á að enda þótt opinberar persó n u r geti átt réttm æ tar væ ntingar u m að njóta
friðhelgi u m einkalíf sitt, þá sé ekki sjálfgefið að slíkir einstaklingar geti borið þ an n rétt
fyrir sig með sam a hæ tti og alm ennir borgarar. Ef viðkom andi hafa vísvitandi og
óhjákvæm ilega útsett sig fyrir opinberri gagnrýni þ á d reg u r ú r einkalífsvernd þeirra að
sam a skapi. Af því leiðir að opinberar persó n u r á borð við stjórnm álam enn geta alm ennt
búist við því að ákveðnar alm ennar upplýsingar eða upp lý sin g ar u m störf þeirra í
um boði alm ennings séu b irt opinberlega.
Þrátt fyrir að dóm afram kvæ m d m annréttindadóm stólsins sé ekki að öllu leyti skýr u m
það að hvaða leyti meðferð og vinnsla persónuupplýsinga njóti vern d ar 8. gr. MSE,
virðist engu að síður hæ gt að álykta sem svo að slík meðferð og vinnsla falli u tan 8. gr. ef
h ú n varðar 1) upplýsingar sem lúta ekki með beinum h æ tti að einkam álefnum , 2)
u pplýsingarnar eru ekki skráðar kerfisbundið sérstaklega u m h in n skráða, 3) og
viðkom andi m á vera ljóst að unnið sé með u p p lý sin g arn ar og þ æ r hugsanlega birtar.

3.3. Niðurstöður og tillögur.
Ef íslensk stjórnskipun og önnur löggjöf setur skorður við birtingu og m iðlun upplýsinga
á grundvelli sjónarm iða u m persónu v ern d sem M annréttindadóm stóll Evrópu telur falla
u tan

einkalífsverndar

8.

gr.

m annréttindasáttm álans

er

h æ tt

við

að

skerðing

upplýsingaréttar á grundvelli 4. mgr. 15. gr. frum varpsins verði talin fara í bága við 10.
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gr. m annréttindasáttm álans, í m álum sem þ ar falla undir, af þeirri ástæ ðu einni sú grein
heim ilar aðildaríkjunum ekki að takm arka tjáningarfrelsi á þeim grundvelli.
Þegar alþjóðlegum skuldbindingum á sviði m an n réttin d a sleppir er talsverð óvissa
fólgin í fyrirliggjandi frum varpi u m innbyrðis sam ræ m i reglna u m upplýsingarétt
alm ennings gagnvart reglum u m friðhelgi einkalífs og persónuverndarreglum . Þar
varðar m estu um að ákvæði 4. mgr. 15. gr. hefur að geym a sjálfstæða heim ild til þess að
takm arka upplýsingarétt vegna persónuverndarreglna, án þess að þessar reglur séu
skilgreindar eða frum varpið geym i nokkra aðra leiðsögn u m hvernig þessar reglur skuli
afm arkaðar gagnvart upplýsingaréttinum .
Með vísan til þess hversu víðtæ kar reglur u m persó n u v ern d eru sam kvæ m t gildandi
lögum varðar m iklu að tekin sé skýrari afstaða til þess í fru m v arp in u h v enæ r þ æ r geta
takm arkað upplýsingarétt og þ ar með hvernig stjórnvöld og dóm stólar geta fundið
eðlilegt jafnvæ gi á milli þeirra ólíku h agsm una sem þessum reglum er ætlað að vernda.
Við leit að þessu jafnvæ gi verður hu g a að þeim grundvallargildum sem lagareglum u m
upplýsingarétt og reglum u m friðhelgi einkalífs er æ tlað að v ernda og h lú a að.
A ðalm arkm ið

reglna

stjórnm álam anna

sem

um

upplýsingarétt

em bæ ttism anna

séu

alm ennings
opinber

er
að

að

tryggja

ákveðnu

að

m arki

störf
og

að

alm enningur hafi þar með aðgang að nauðsynlegum u p p lýsingum til að geta tekið
virkan þ á tt í m álefnalegri og lýðræ ðislegri u m ræ ð u u m stjórnarhæ tti hins opinbera. Með
þessum hæ tti er reglum u m upplýsingarétt æ tlað stuðla að því að auðveldara verði að
draga stjórnvöld til ábyrgðar og u m leið efla trau st alm ennings á því að stjórnsýslan
starfi á m álefnalegan og heiðarlegan hátt. Reglum u m p ersónuvernd er hins vegar ætlað
að tryggja að einstaklingur geti ákveðið sjálfur hvaða upp lý sin g ar séu aðgengilegar u m
h an n eða hana.
Að

m ati

undirritaðs

má

draga

verulega

úr

h æ ttu n n i

á

árekstrum

á

milli

persónuverndarreglna og reglna u m up p lý sin g arétt annaðhvort með því að fella ú t
alfarið tilvísun til „persónuverndarreglna" í 4. m gr. 15. gr. frum varpsins eða skýra n án ar
inntak hugtaksins „persónuverndarreglur" í athugasem dum við frum varpið.
Í því sam hengi er rétt að taka fram að upplýsingar sem teljast til viðkvæ m ra
p ersónuupplýsinga sam kvæ m t 8. tölul. 2. gr. n ú g ild an d i laga nr. 77/2000, u m
persónuvernd og m eðferð persónuupplýsinga, þ ar á m eðal upp lý sin g ar u m u p p ru n a,
litarhátt, kynþátt, stjórnm álaskoðanir, svo og trúar- eða aðrar lífsskoðanir, upplýsingar
u m heilsuhagi, þ ar á m eðal um erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og vím uefnanotkun, og
upplýsingar u m kynlíf m anna og kynhegðan m y n d u allt að einu falla u n d ir friðhelgi
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einkalífs, eins og það hugtak hefur verið skýrt í n ú g ild an d i ákvæði 71. gr. stjskr. og 8. gr.
m annréttindasáttm álans, en frum varp Stjórnlagaráðs gerir eins og áður segir ráð fyrir að
ekki verði efnisleg breyting þ ar á. Sömu niðurstöðu m æ tti væ ntanlega n á fram ef tekið
yrði

fram

m eð

skýrum

h æ tti

í

athugasem dum

við

frum varpið

að

með

„persónuverndarreglum " væ ri átt við reglur u m m iðlun viðkvæ m ra persónuupplýsinga
í skilningi n ú g ildandi ákvæðis 8. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000.
Þessar breytingar æ ttu ekki að draga á no k k u rn h átt ú r þeirri friðhelgi sem einstaklingar
njóta á grundvelli n ú g ildandi stjórnarskrár og alþjóðlega m annréttindasáttm ála u m
einkalíf

sitt.

Að

sam a

skapi

m yndu

þessar

breytingar

girða

fyrir

að

persónuverndarreglur verði notaðar til að kom a í veg fyrir birtingu upplýsinga ú r
stjórnsýslunni á þeim grundvelli að þ æ r tengist störfum og þ átttö k u einstaklinga í
störfum stjórnsýslunnar og m egi rekja til þeirra. Rétt er að vekja athygli á því að ef
síðastnefnda nálgunin yrði viðurkennd, hefði það í för m eð sér að leynd væ ri tryggð u m
mjög stóran h luta stjórnsýslunnar.

4. M ö g u l e i k a r

t i l m á ls ó k n a r á h e n d u r rík in u .

U ndirritaður fæ r ekki annað séð en að söm u reglur m uni áfram gilda u m m öguleika til
að höfða m ál á h e n d u r ríkinu vegna þeirra réttinda sem fjallað er u m í 15. gr. og áður
hafa gilt að landslögum .
Í ljósi þess að reglur u m upplýsingarétt alm ennings áskilja efni sínu sam kvæ m t ekki að
viðkom andi sýni fram á sérstök og einstaklingsbundin tengsl við m ál til þess að geta átt
rétt til aðgangs að gögnum , æ tti krafan u m u m lögvarða hagsm uni af aðild dóm sm áls,
sbr. 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991, u m meðferð einkam ála, alm ennt ekki að vera því til
fyrirstöðu að m enn geti leitað réttar síns sam kvæ m t 15. gr. frum varpsins fyrir
dóm stólum .

5.S AM AN TEKT .
5.1. Réttaróvissa sem leiðir af frumvarpinu í núverandi mynd.
Fyrirliggjandi frum varp Stjórnlagaráðs gerir ráð fyrir að réttu r m anna til að taka við og
skila áfram upplýsingum sín á milli verði sjálfstæður réttu r og að þ an n rétt m egi
einungis takm arka á grundvelli heim ilda 4. mgr. 15. gr. frum varpsins.
Að því m arki sem þessi réttu r hefur sjálfstætt inntak gagnvart tjáningarfrelsisákvæ ði 14.
gr. frum varpsins ríkir veruleg óvissa u m h v o rt A lþingi geti takm arkað þ en n an rétt á
grundvelli heim ilda 2. mgr. 14. gr., verði frum varp Stjórnlagaráðs að lögum.
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A fleiðingin gæ ti orðið sú að óvissa yrði u m heim ildir A lþingis til að hafa afskipti af
ákveðnum m álefnum sem því hafa hingað til verið heim il á grundvelli 3. mgr. 73. gr.
n ú g ildandi stjórnarskrár. Sem dæ m i u m afskipti af þessu tagi m á nefna b an n við áfengisog tóbaksauglýsingum og lögbundnar takm arkanir á dreifingu höfundarréttarvarins
efnis.
Einnig er óvissa u m h v o rt þ æ r heim ildir sem greindar eru í ákvæði 4. mgr. 15. gr.
frum varpsins til að takm arka rétt sam kvæ m t 15. gr. frum varpsins séu tæ m an d i taldar.
Brýnt er að tekið verði á báðum þessum óvissuþáttum . Um fyrra atriðið m æ tti
auðveldlega eyða óvissu u m sjálfstætt inntak 15. gr. hvað varðar frelsi til að taka við og
skila áfram upplýsingum gagnvart tjáningarfrelsisákvæ ði 14. gr. með því að fella hluta
athugasem da við 15. gr. frum varpsins inn í athugasem dir við 14. gr. þess. Slík breyting
m yndi ekki skerða efnislega þ an n rétt sem kveðið er á u m í 15. gr. og enn frem ur styrkja
þá afstöðu Stjórnlagaráðs að réttu r einstaklinga rétt til að safna og m iðla up p lý sin g u m sé
óaðskiljanlegur hluti skoðana- og tjáningarfrelsis.
H vað síðara atriðið varðar væ ri rétt að tekið yrði til n ánari skoðunar h v o rt tilefni sé til að
breyta texta 4. mgr. 15. gr. frum varpsins þ annig að ótvíræ ðari afstaða liggi fyrir u m
hvort einungis þau sjónarm ið sem þ ar eru tilgreind heim ili takm arkanir á þeim rétti sem
kveðið er á u m í 15. gr. Ef niðurstaðan er sú að þessi sjónarm ið séu ekki tæ m andi talin í
ákvæðinu, væ ri rétt tilgreina sérstaklega hvaða ön n u r sjónarm ið eru heimil.

5.2. H ugsanlegt ósamræmi við Mannréttindasáttmála Evrópu.
Sá greinarm unur sem gerður er í frum varpinu á réttinum til að taka við og skila áfram
upplýsingum í 1.mgr. 15. gr. annars vegar og tjáningarfrelsisákvæ ði 14. gr. frum varpsins
hins vegar kann að valda erfiðleikum með tilliti 10. gr. M annréttindasáttm ála Evrópu.
Þessir erfiðleikar lýsa sér í því að 4. mgr. 15. gr. frum varpsins gerir ráð fyrir að réttinn til
að taka við og skila áfram upplýsin g u m m egi m eðal annars skerða m eð vísan til
„persónuverndar" og „lögbundins starfs eftirlitsstofnana".
H vorugt þessara sjónarm iða er þó talið vera réttm æ tt ástæ ða skerðingar í 2. mgr. 10. gr.
m annréttindasáttm álans.47 Þótt persónuvernd geti að vísu fallið u n d ir ön n u r sjónarmið
sem réttlæ tt geta takm örkun m eð vísan til 2. mgr. 10. gr., er óhæ gt að réttlæ ta alm enna

47Ákvæði 2. mgr. 10. gr. MSE er svohljóðandi: „Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð
er heimilt að þau séu háð þeim formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla
fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna eða
almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna,
mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að
tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla."
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takm örkun með vísan til lögbundins starfs eftirlitsstofnana í ljósi skilyrða 2. mgr. 10. gr.
m annréttindasáttm álans.
Verði sú leið farin að fella þann hlu ta 15. gr. frum varpsins sem lý tu r að réttinum til að
taka við og skila áfram upplýsingum inn í ákvæði 14. gr. frum varpsins - að svo m iklu
leyti sem inntak þess réttar fer sam an við n ú g ild an d i tjáningarfrelsisákvæ ði 73. gr.
stjórnarskrárinnar og 10. gr. m annréttindasáttm álans, er ljóst að sjónarm ið 4. mgr. 15. gr.
u m takm arkanir vegna lögbundins starfs eftirlitsstofnana m u n u ekki valda söm u
vandkvæ ðum .
Tilvísunin til lögbundins starfs eftirlitsstofnanna kann einnig að valda vandkvæ ðum
með tilliti til þess þ áttar 15. gr. frum varpsins sem snýr að rétti m anna til aðgangs að
gögnum , að því m arki sem m annréttindadóm stóllinn hefur talið slíkan rétt felast í
ákvæ ðum m annréttindasáttm álans. Til að tryggja betra sam ræ m i við skuldbindingar
íslenska ríkisins á sviði m annréttin d a er
eftirlitsstofnana" í 4.

lagt til að orðalagið „lögbundins

starfs

mgr. 15. gr. verði fellt ú t og í stað þess kom i „annarra

alm annahagsm una"

5.3. Innbyrðis ósamræmi.
Talsverð óvissa er fólgin í fyrirliggjandi frum varpi u m innbyrðis sam ræ m i reglna um
upplýsingarétt alm ennings gagnvart reglum u m friðhelgi einkalífs og sérstaklega
persónuverndarreglum . Þar varðar m estu að ákvæ ði 4. mgr. 15. gr. hefur að geym a
sjálfstæða heim ild til þess að takm arka u p p lý sin g arétt vegna persónuverndarreglna, án
þess að persónuverndarreglur séu skilgreindar eða að frum varpið geym i nokkra
leiðsögn u m hvernig þessar reglur skuli afm arkaðar gagnvart reglum u m upplýsingarétt.
Með vísan til þess hversu víðtæ kar reglur u m persó n u v ern d eru sam kvæ m t gildandi
lögum varðar m iklu að tekin sé skýrari afstaða til þess í fru m v arp in u h v enæ r þ æ r geta
takm arkað upplýsingarétt og þ ar u m hvernig stjórnvöld og dóm stólar geta fundið
eðlilegt jafnvæ gi á milli þeirra ólíku h agsm una sem þessum reglum er æ tlað að vernda.
Við leit að þessu jafnvæ gi verður hu g a að þeim grundvallargildum sem lagareglum u m
upplýsingarétt og reglum u m friðhelgi einkalífs er æ tlað að v ernda og h lú a að.
A ðalm arkm ið

reglna

stjórnm álam anna sem

um

upplýsingarétt alm ennings

er

að

tryggja

að

störf

og em bæ ttism anna séu opinber að ákveðnu m arki

og að

alm enningur hafi þar með aðgang að nauðsynlegum u p p lýsingum til að geta tekið
virkan þ átt í m álefnalegri og lýðræ ðislegri u m ræ ð u u m stjórnarhæ tti hins opinbera. Með
þessum hæ tti er reglum u m upplýsingarétt æ tlað stuðla að því að auðveldara verði að
draga stjórnvöld til ábyrgðar og u m leið efla trau st alm ennings á því að stjórnsýslan fari
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fram á grundvelli m álefnalegra sjónarmiða. Reglum u m persó n u v ern d er hins vegar
ætlað að m iða því að einstaklingur geti ákveðið sjálfur hvaða upplýsingar séu
aðgengilegar um h an n eða hana.
Að

m ati

undirritaðs

má

draga

verulega

úr

h æ ttu n n i

á

árekstrum

á

milli

persónuverndarreglna og reglna u m up p lý sin g arétt annaðhvort með því að fella ú t
alfarið tilvísun til „persónuverndarreglna" í 4. m gr. 15. gr. frum varpsins eða skýra n án ar
inntak hugtaksins „persónuverndarreglur" í athugasem dum við frum varpið.
Í því sam hengi er rétt að taka fram að upplýsingar sem teljast til viðkvæ m ra
persónuupplýsinga sam kvæ m t 8. tölul. 2. gr. n ú g ild an d i laga nr. 77/2000, u m
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga m y n d u allt að einu falla u n d ir friðhelgi
einkalífs, eins og það hugtak hefur verið skýrt í 71. gr. stjskr. og 8. gr. MSE, en frum varp
Stjórnlagaráðs gerir ráð fyrir að sú sam a h u gtak verði áfram lagt til g rundvallar í nýrri
stjórnarskrá. Sömu niðurstöðu m æ tti væ ntanlega n á ef tekið yrði fram með skýrum hæ tti
í athugasem dum við frum varpið að með „p ersónuverndarreglum " væ ri átt við reglur
u m m iðlun viðkvæ m ra persónuupplýsinga í skilningi n ú g ild an d i ákvæðis 8. tölul. 2. gr.
laga nr. 77/2000.
Þessar breytingar æ ttu ekki að draga á no k k u rn h átt ú r þeirri friðhelgi sem einstaklingar
njóta á grundvelli n ú g ildandi stjórnarskrár og alþjóðlega m an n réttindasáttm ála u m
einkalíf

sitt.

Að

sam a

skapi

m yndu

þessar

breytingar

girða

fyrir

að

persónuverndarreglur verði notaðar til að kom a í veg fyrir birtingu upplýsinga á þeim
grundvelli að þ æ r tengjast störfum og þ átttö k u einstaklinga í störfum stjórnsýslunnar og
m egi rekja til þeirra.

Lúxem borg, 31. ágúst 2012.

K jartan Bjarni Björgvinsson
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31. ágúst 2012

Tillögur stjórnlagaráðs
Athugasemdir við VIII. kafla um utanríkismál

109. gr.
M eð fe rð utanríkism ála.

1. mgr.

U tanríkisstefna og alm ennt fyrirsvar ríkisins á því sviði er á hendi ráðherra í
um boði og u ndir eftirliti A lþingis.

A th u g a sem d ir
•

A llt frá árinu 1941 hefu r utanríkisráðherra verið falið að fara m eð utanríkism ál í ráðuneyti
Íslands og að þjóðarétti hefur það em bæ tti sérstaka stöðu gagnvart öðrum ríkjum og
fjölþjóðastofnunum um fram fagráðherra.

•

U tanríkisráðherra er að jafn að i sá eini sem hefu r í krafti em bæ ttis síns stöðuum boð til að
skuldbinda ríkið. A ð rir ráðherrar geta alm ennt ekki skuldbundið ríkið m eð sam ningum við
önnur ríki, nem a eftir um boði utanríkisráðherra. Það g etur og skapað óvissu um handhöfn
u tanríkism ála í sam skiptum við önnur ríki og raskað viðteknum venjum , e f öðrum ráðherrum
er æ tluð sjálfstæ ð sýslan m eð utanríkism ál í stjórnarskrá án frekari skýringa. E f sérstakur
kafli er helg að u r utanríkism álum í stjórnarskrá gefur það ákveðið tilefni til að skapa jafn fra m t
þeim er b er á þeim endanlega ábyrgð - u tanríkisráðherra - sam bæ rilega stöðu.
Ó þarft ætti að v era að nefna h ér um boð og eftirlit A lþingis, enda leið ir það ótvíræ tt a f
þingræ ð isreg lu n n i.

•

2. mgr.

R áðherrum er skylt að v e ita utanríkism álanefnd A lþingis up p lý sin g ar um
utanríkis- og varnarm ál. R áðherra skal hafa sam ráð við nefndina áður en ákvörðun
er tekin um m ikilvæ g utanríkism ál.

A th u g a sem d ir
• Það er til m arks um aukna áherslu á utanríkism ál að fæ ra lögbundna skyldu til að halda
utanríkism álanefnd A lþingis upplýstri um utanríkism ál í stjórnarskrá. Sam ráð og sam starf
u tanríkisráðuneytisins og u tanríkism álanefndar á þessu sviði er í föstum skorðum og hefur
m ótast á löngum tím a. S tjórnarskrárvarin staða u tanríkism álanefndar g etur þjónað
þýðingarm iklu hlutverki eins og vikið er að í athugasem dum við 3. m gr. 109. gr.
• Til sam ræ m is við aths. við 1. m gr. 109. gr. kæ m i söm uleiðis til greina að nota hér
eintölum yndina „ráðherra“ . H ún m yndi þá skírskota til utanríkisráðherra.
• F y rir ríki sem ekki h efu r her og hefu r engin áform um að kom a sér upp her eða leggja
hernaðarlegt fram lag til alþjóðlegra aðgerða verða varnarm ál eðli m áls sam kvæ m t
utanríkism ál þ ar sem v arn ir landsins og þjóðaröryggi v erð a eingöngu try g g ð ar m eð nánu
sam starfi við önnur ríki og ríkjabandalög. Því er varla þ ö rf á að nefna varnarm ál sem eina
tegund u tanríkism ála sérstaklega.
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3. mgr.

Á kvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela í sér b eitingu vopnavalds, aðrar en
þæ r sem Ísland er skuldbundið a f sam kvæ m t þjóðarétti, skal háð sam þykki
A lþingis.

A th u g a sem d ir
• Á skilnaður um sam þykki A lþingis á ekki við um aðgerðir sem Ísland er bundið a f að styðja á
grundvelli þjóðréttarlegra skuldbindinga. Þ etta á við um ákvarðanir öryggisráðs Sam einuðu
þjóðanna um að b e ita hernaðaraðgerðum eða lýsa stuðningi við þæ r í sam ræ m i við sáttm ála
Sam einuðu þjóðanna. Í þessum tilvikum reynir ekki á sam þykki íslenskra stjórnvalda.
Á kvæ ðið virð ist því ú tfæ rt í sam ræ m i við þetta.
• Stuðningur við aðgerðir a f þessu tagi er hins veg ar
v ið kvæ m t m ál og vandm eðfarið.
Á kvarðanir um það m yndu oft b y ggjast á upplýsingum sem trú n að u r hv ílir á sam kvæ m t
þjóðréttarlegum skuldbindingum . Þ ingfu n d ir eru ekki h aldnir fyrir luktum dyrum og
þingm enn verð a alm ennt ekki b u n d n ir trúnaði um u p p lýsingar sem þeim eru veittar, n em a á
vettvangi utanríkism álanefndar. Þ ess v eg n a er æ skilegt að sam ráð um töku slíkra ákvarðana
fari fram í utanríkism álanefnd og fer vel sam an við að henni sé sköpuð stjórnarskrárvarin
staða, eins og 2. m gr. 109. gr. gerir ráð fyrir. Telji einstakir nefndarm enn ástæ ðu til að taka
m ál sem þar eru reifuð upp á A lþingi, er hins v eg ar ekkert sem hindrar það.
• A lþjóðasam félagið er stundum g agnrýnt fyrir að það b regðist a llto f seint við þegar v á b er að
dyrum , t.d. e f þjóðarm orð er í uppsiglingu eða þegar hafið. M ik ilvæ gt er að ákvæ ði a f þessu
tagi hindri ekki Ísland frá því að v era v irk u r þátttakandi á alþjóðavettvangi og að stjórnvöld
geti bru g ð ist h ratt við þegar á þ a rf að halda, þ.m .t. þegar A lþingi er ekki að störfum .
• Jafnfram t er b rýnt að in n tak hugtaka (t.d. b eiting vopnavalds) sé skýrlega skilgreint og inntak
þeirra vel afm arkað.

110. gr.
Þ jóðréttarsam ningar.
R áðherra gerir þjóðréttarsam ninga fyrir hönd Íslands. Þ ó getur hann enga slíka sam ninga
gert, e f þeir hafa í sér fólgið afsal eða k vaðir á landi, innsæ vi, landhelgi, efnahagslögsögu eða
landgrunni, eða kalla á b reytingar á landslögum , eða eru m ikilvæ gir a f öðrum ástæ ðum , nem a
sam þykki A lþingis kom i til.
A th u g a sem d ir
• T illaga um að ráðherra geri þjóðréttarsam ninga án aðkom u forseta er v æ n tan leg a hluti a f
tillögum um alm ennar brey tin g ar á hlutverki fo rseta sem æ ðsta handhafa fram kvæ m darvalds
og v erð u r að skoða í því ljósi.
• Það er fastm ótuð og við tek in v en ja að þjóðarétti að utanríkisráðherra hafi í krafti em bæ ttis
síns stöðuum boð til að gera sam ninga við ö nnur ríki. A ð landsrétti er h eldur ekki á valdi
annarra ráðherra að gera slíka sam ninga, n em a eftir um boði frá honum . V iðræ ður og
u n d irbúningur þeirra fer fram á hans vegum og m illiríkjasam ningar hafa eingöngu verið
b o rn ir upp til fullgildingar eða staðfestingar að tillögu utanríkisráðherra. V erði fallið frá
atbeina forseta í því skyni liggur b ein t við að u tanríkisráðherra kom i í hans stað.
• Það er í sam ræ m i við þróun h afréttar á síðari hluta 20. aldar, einkum m eð tilkom u
hafréttarsam nings S am einuðu þjó ðanna árið 1982, að nota í stað „landhelgi“ orðalagið:

3

•

•

innsæ vi, landhelgi, efnahagslögsaga eða landgrunn. H ér er um þau svæði að ræ ða þar sem
strandríki hefu r fullveldi, fullveldisréttindi og/eða lögsögu.
V afasam t er að raunhæ ft sé og skynsam legt að b æ ta við þá flokka sam ninga sem h áð ir eru
sam þykki A lþingis sam ningum sem „eru m ikilvæ gir a f öðrum ástæ ðum “ . O rðalag a f þessu
tagi er afar opið fyrir túlkun og flestir sam ningar geta á einhvern h átt talist m ikilvæ gir. H æ tt
er við að þrýstingur m yndi skapast á að flestir sam ningar yrðu lagðir fyrir A lþingi. Það m yndi
k alla á flóknara og tím afrek ara fullgildingarferli en ella. N úverandi fyrirkom ulag h efur gefist
vel og vandséð er að þ jóðréttarsam ningar geti talist sérstaklega m ikilvæ gir e f þ eir falla ekki
u n d ir annan flokkanna tveggja.
E f engu að síður er talin þ ö rf á slíkum öryggisventli m æ tti e.t.v. skjóta inn sérsta kleg a á
undan m ikilvæ gir: eða eru sérstaklega m ikilvæ gir a f öðrum ástæ ðum .

111. gr.
F ra m sa l ríkisvalds.
H eim ilt er að gera þjóðréttarsam ninga sem fela í sér fram sal ríkisvalds til alþjóðlegra
stofnana sem Ísland á aðild að í þágu friðar og efnahagssam vinnu. Fram sal ríkisvalds skal ávallt
v era afturkræ ft.
M eð lögum skal afm arka nánar í hverju fram sal ríkisvalds sam kvæ m t þjóðréttarsam ningi
felst.
Sam þykki A lþingi fullgildingu sam nings sem felur í sér fram sal ríkisvalds skal
ákvörðunin borin u n d ir þjóðaratkvæ ði til sam þykktar eða synjunar. N ið u rstað a slíkrar
þjóðaratkvæ ðagreiðslu er bindandi.
A th u g a sem d ir við 3. mgr.
• Á kvæ ðið tek u r m ið a f sam s konar ákvæ ðum í stjórnarskrám N oregs og D an m erk u r en v íkur
þó frá þeim í veigam iklum atriðum um
m álsm eðferð skv. 3. m gr. Á skilnaður um
þjóðaratkvæ ðagreiðslu er skilyrðislaus og ekki ten g d u r úrslitum m áls á þingi eða því hvort
valdfram sal telst verulegt.
• Þ egar fjallað er um m eðferð v aldheim ilda ríkisins í sam skiptum við aðrar þjó ð ir og
m illiríkjastofnanir er v e rt að hafa í hu g a að fram sal slíkra heim ilda er oftar en ekki afar
takm arkað og bundið við skýrt afm örkuð tilvik, sem hafa litla alm enna skírskotun.
• N ý leg t dæ m i um tilv ik a f því tagi v ar fólgið í sam þykkt þin g sály k tu n ar frá 10. jú n í 2011 um
heim ild til að staðfesta ákvörðun sam eiginlegu E E S -n efn d arin n ar um breytingu á XIII.
við au k a við E E S -sam ninginn, er fellir inn í sam ninginn reglugerð (EB ) nr. 216/2008, um
sam eiginlegar reg lu r um alm enningsflug og um stofnun F lu g öryggisstofnunar E vrópu.
Sam kvæ m t þessari ákvörðun eru alþjóðlegri stofnun, E ftirlitsstofnun E FT A , veittar ákveðnar
heim ildir til að beita innlenda aðila sektum og févíti fyrir b rot á áðurnefndri reglugerð. Slík
v ið urlög v erð a bindandi fyrir íslen sk a aðila og a ð fararh æ f á hendur þeim . H ér er því ótvíræ tt
um að ræ ða fullveldisfram sal a f því tagi sem tillaga stjórnlagaráðs m yndi ná til. Á hinn
bóginn getur það talist m inniháttar þegar til þess er litið að viðkom andi reglur snerta
tiltölulega fáa aðila h ér á landi og gilda auk þess á m jög þröngu sviði. S am kvæ m t tillögu
stjórnlagaráðs bæ ri þó skilyrðislaust að vísa þessu m áli til þjóðaratkvæ ðis. Þegar v irt er
hversu fáa m ál a f þessu tagi snertir og hversu takm arkað fram sal er um að ræ ða, virð ist það
nokkuð viðurhlutam ikil ráðstöfun a f ekki stæ rra tilefni. Fleiri dæ m i m æ tti nefna a f þessu tagi,
s.s. við gerð E E S -sam ningsins sjálfs (sektarákvarðanir E S A í sam keppnism álum sem fjallað
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v ar um í fjórm enningaáliti), fram kvæ m d og b eitingu ákvarðana í tengslum við Schengensam starfið (tvæ r álitsgerðir 3ja prófessora), b reyting á 27. gr. núgildandi sam keppnislaga
2005 (valdheim ildir dóm stóla, álitsgerð prófessors) og nú síðast innleiðingu reglugerða um
eftirlit m eð fjárm álam örkuðum (álitsgerð lagaprófessora).
M eð skírskotun til dæ m a a f þessu tagi virð ast full ástæ ða v era til að v ek ja á því athygli hvort
ekki væ ri æ skilegt að veita m eira svigrúm þeg ar um skýrt afm örkuð tilv ik um m inniháttar
valdfram sal er að ræ ða, t.d. m eð því að áskilja að aukin m eirihluta þingm anna eða atkvæ ða
þurfi til að sam þykkja tillö g u n a eða ten g ja við 2. m gr. 113. gr.

112. gr.
S kyldur sa m kvæ m t a lþjóðlegum sam ningum .
Ö llum handhöfum ríkisvalds b er að v irð a m annréttindareglur sem bindandi eru fyrir ríkið
að þjóðarétti og tryggja fram kvæ m d þeirra og virkni eftir því sem sam ræ m ist hlutverki þeirra að
lögum og valdm örkum .
A lþingi er h eim ilt að lögfesta alþjóðlega m annréttindasáttm ála og um hverfissam ninga og
g anga þeir þá fram ar alm ennum lögum .
A th u g a sem d ir við 2. mgr.
• Í 2. m gr. er lagt til að rétthæ ð réttarheim ilda verði b rey tt þannig að tiltek n ir sam ningar njóti
ákveðinnar sérstöðu og gangi fram ar alm ennum lögum . V afasam t er að þessi tillaga horfi til
einföldunar á íslensku réttarkerfi.
• T ilteknir alþjóðlegir m annréttindasam ningar hafa verið lö g festir h ér á landi sam hliða
fullgildingu þeirra. Jafnfram t hefu r innlendum lögum verið b reytt og efni þeirra aðlagað
öðrum m annréttindasam ningum sem fullgiltir h afa verið. M eð þessu m óti er í báðum tilvikum
try g g t að viðkom andi sam ningar séu in nleiddir í landsréttinn. A ð óbreyttri skipan a.ö.l. verður
að telja að það sam ræ m ist best fram kvæ m d við tek in n a kenninga um tvíeðli landsréttar og
þjóðaréttar.

K ristján A ndri Stefánsson

Minnisblað
Til Páls Þórhallssonar vegna starfsshóps um
Frá Sigurði Tómasi Magnússyni prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík
Dags: 11. nóv. 2012
Efni: Athugasemdir við tillögu stjórlagaráðs að nýrri stjórnarskrá

Um tillögur stjórnlagaráðs að nýrri 28. gr. stjórnarskrár
Sambærilegt núgildandi stjórnarstkrárákvæði:
■70. gr. Öllum 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 eða hagsmuna málsaðila.
□Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur
verið sönnuð.
28. g r . tillagna stjómlagaráðs

Réttlát málsmeðferð.
Öllum 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
dómstól. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að
gæta allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila og vitna. Hver sá sem er borinn
sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið sönnuð.
Athugasemdir við tillögu stjórnlagaráðs:
1. Ákvæði 70. gr. stjórnarskrárinnar er ætlað að tryggja sambærilega mannréttindavernd og
6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE) þótt stjórnarskrárákvæðið sé talsvert
fáorðara. Með dómum Mannréttindadómstóls Evrópu á síðustu áratugum hefur inntak
ákvæðisins um réttláta málsmeðferð verið mótað og virðast íslenskir dómstólar í stórum
dráttum hafa fylgt þeirri þróun í túlkun sinni á inntaki 70. gr. stjórnarskrárinnar. Í lögum
um meðferð einkamála nr. 91/1991 og sérstaklega lögum um meðferð sakamála nr.
88/2008 hafa verið lögfest ákvæði um fjölmörg þeirra réttinda sem 6. gr. MSE hefur verið
talin vernda. Ekki er því ástæða til að taka upp í nýja stjórnarskrá nákvæmari útgáfu af 6.
mgr. MSE eða orða með nákvæmari hætti inntak þeirrar réttarverndar sem ákvæðið hefur
verið talið fela í sér nema hvað varðar þau atriði sem þegar eru í stjórnarskránni,
samanber þó neðangreinar athugasemdir. Sama má segja um tengd ákvæði sem er að
finna í 2.-4. gr. 7. viðauka með MSE en slík ákvæði þykja eiga betur heima í lögum um
meðferð sakamála.
2. Í athugasemdum við 8. gr. (sem varð að 70. gr. stjórnarskrárinnar) í greinargerð með
frumvarpi sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 um breyting á stjórnarskránni er

3.

4.

5.

6.

að finna ítarlegar og greinargóðar skýringar á ákvæðinu væri rétt að vísa til þeirra
athugasemda í athugasemdum með nýrri stjórnarskrá. Þær athugasemdir sem fylgja 28.
gr. tillagna stjórnlagaráðs lýsa aðeins viðbrögðum stjórnlagaráðs við utanaðkomandi
athugasemdum en bæta lítlu við skilning á ákvæðinu og virðast vera til lítillar hjálpar við
túlkun þess í framtíðinni. Æskilegt væri að bæta í þessar athugasemdir.
Ekki verður séð að breytingin á rithætti á dómstóli í dómstól, þ.e. þgf-mynd orðsins
dómstóll sé til bóta. Að vísu er hvorutveggja stafsetningin viðurkennd en beygingin
”dómstóli” virðist algengari í lagamáli.
Upptalning á undanþágutilvikum frá meginreglunni um dómþing í heyranda hljóði í
núgildandi stjórnarskrá og í tillögu stjórnlagaráðs er alls ekki fyllilega í samræmi við
ákvæði 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og heldur ekki í samræmi við 8. gr.
laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála í héraði eða 10. gr. tiltölulega nýrra laga um
meðferð sakamála nr. 88/2008. Reyndar er ekki um fullt innbyrðis samræmi að ræða í
þessum ákvæðum. Afar óheppilegt er að hafa ekki meira samræmi í framsetningu þessara
undantekningatilvika og ekki ástæða til að auka ósamræmið. Þar sem um er að ræða
upptalningu á undantekningum frá mikilvægri grundvallarreglu virðist þörf á að huga vel
að því til hvaða tilvika undanþágurnar í nýrri stjórnarskrá eiga að taka. Undanþágutilvik
MSE eru að sumu leyti þrengri en að sumu leyti víðari. Þau eru víðari að því leyti að
fleiri atriði eru talin upp, t.d. ,,af siðgæðisástæðum eða með tilliti til allsherjarreglu eða
þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi“ en þrengri að því leyti að í stað þess að nefna hagsmuni
málsaðila og vitna, eins og stjórnlagaráð leggur til, segir í MDE ,,vegna hagsmuna
ungmenna eða verndar einkalífs málsaðila“ sem eru mun nákvæmari og þrengri
undanþágur. Segja má að ákvæði einkamálalaga og sakamálalaga taki meira mið af MDE
en stjórnarskránni. Réttarframkvæmd á Íslandi samræmist ennfremur mun betur orðalagi
MDE en stjórnarskrárinnar en þess má geta að algengasta ástæðan fyrir því að þinghöld
eru lokuð á Íslandi er tillitið til barna og ungmenna, þ.e. ungra sakborninga, brotaþola eða
barna í forsjármálum og barnaverndarmálum. Því má halda fram að orðalagið „hagsmuna
málsaðila og vitna“ rúmi mun víðari undanþágur frá meginreglunni um opinbera
málsmeðferð en heppilegt er að veita. Þar sem barn er nákvæmlega afmarkað í 1. mgr. 3.
gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, virðist heppilegra að nota það orð en orðið ungmenni
sem ekki er j afn afmarkað hugtak.
Orðið allsherjarregla hefur verið notað yfir ensku orðin „public order“. Í einkamálalögum
og sakamálalögum er hins vegar talað um „til að halda uppi þingfriði“ og virðist það
orðalag notað í sömu merkingu og „allsherjarregla“ í núgildandi stjórnarskrá. Svo virðist
því að orðið allsherjarregla í þessu samhengi vísi fremur til þess að halda reglu í dómsal
fremur en í þjóðfélaginu í heild. Til greina kæmi því að nota samsvarandi orðalag í
stjórnarskrá, þ.e. veita undanþágu til að halda uppi þingfriði í stað allsherjarreglu enda
virðist það orðalag nær hugmyndum stjórnlagaráðs ef litið er til athugasemda þess.
Inn í upptalninguna vantar auk þess samsvarandi undanþáguákvæði og í MSE um að
heimilt sé að hafa lokað þinghald ef rannsóknarhagsmunir krefjast þess en það er orðað
svo í MSE: „að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn bera til, í sérstökum
tilvikum þar sem opinber frásögn mundi torvelda framgang réttvísinnar.“ Samsvarandi
undanþáguákvæði er í f-lið 1. mgr. 10. gr. sakamálalaga. „meðan á rannsókn máls stendur
og hætta þykir á sakarspjöllum ef þing væri háð fyrir opnum dyrum,“ Þessi heimild er t.d.
nauðsynleg við fyrirtökur í dómi vegna krafna um gæsluvarðhald og aðra
rannsóknarúrskurði vegna rannsóknar sakamála en augljóst er að opin þinghöld í slíkum

málum myndi torvelda á ýmsan hátt framgang réttvísinnar. Vafasamt er að slík tilvik
rúmist innan undaþágunnar um „öryggi ríkisins“.
7. Undanþágu frá opnu þinghaldi vegna siðgæðisástæðna (e.interests of morals) er að finna í
MSE. Þessi undanþága er einnig í 70. gr. stjárnarskrárinnar og í sakamálalögum og
einkamálalögum en í öllum tilvikum er notað orðalagið af velsæmisástæðum. Þótt erfitt
kunni að vera að skilgreina nákvæmlega inntak hugtaksins velsæmi og ekki eigi að loka
þinghaldi af tepruskap einum saman virðist áfram þörf á að veita dómara heimild til að
takmarka aðgang að dómsölum af velsæmisástæðum af svipuðum ástæðum og aðgangur
að bíósýningum er í sumum tilvikum takmarkaður og ýmis háttsemi sem þarna getur
fallið undir beinlínis lýst refsiverð í lögum eða bönnuð í lögreglusamþykktum. Sem dæmi
um slíkt má nefna að nauðsynlegt getur verið að sýna eða fjalla um í dómsal ógeðfellt
klámefni sem sakborningi er t.d. gefið að sök vörslur eða dreifingu á en snertir ekki beint
einkalíf málsaðila eða vitna eða börn. Erfitt er að finna góð rök fyrir því að taka þetta
undantekningarákvæði út og slík rök ekki að finna í athugasemdum stjórnlagaráðs.
8. Breytinartillögur stjórnlagaráðs virðast ekki auka líkur á málshöfðunum á hendur íslenska
ríkinu.
9. Ég tel mun farsælla að laga texta nýrrar stjórnarskrár að 1. mgr. 6. gr. MSE eða að hafa
undanþágurnar a.m.k. ekki til muna rýmri en þar kemur fram því með rýmri undanþágun
er stjórnarskráin í raun ekki að veita mannréttindum þá lágmarksvernd sem íslenska ríkið
hefur skuldbundið sig til að veita.
Tillaga STM:
Öllum 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
dómstól. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að
gæta velsæmis eða þjóðaröryggis eða halda uppi þingfriði, vegna hagsmuna barna, til verndar
einkalífs málsaðila og vitna eða til að forða sakarspjöllum meðan á rannsókn sakamáls stendur.
Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur
verið sönnuð.
Til samanburðar fylgja hér tilvitnuð ákvæði MSE, sbr. lög nr. 62/1994, einkamálalaga nr.
91/1991 og sakamálalaga nr. 88/2008.
1. mgr. 6. gr. MSE, sbr. lög nr. 62/1994:
Dóm skal kveða upp í heyranda hljóði, en banna má fréttamönnum og almenningi aðgang að
réttarhöldunum að öllu eða nokkru af siðgæðisástæðum eða með tilliti til allsherjarreglu eða
þjóðaröryggis í lýðfrjálsu landi eða vegna hagsmuna ungmenna eða verndar einkalífs málsaðila
eða, að svo miklu leyti sem dómstóllinn telur brýna nauðsyn bera til, í sérstökum tilvikum þar
sem opinber frásögn mundi torvelda framgang réttvísinnar.
8. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála:
Þinghöld skulu háð í heyranda hljóði. Hvort sem aðili krefst þess eða ekki getur dómari þó
ákveðið að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum ef það er háð utan reglulegs þingstaðar eða
hann telur það nauðsynlegt:
a. til hlífðar aðila, vandamanni aðila, vitni eða öðrum sem málið varðar,
b. vegna nauðsynjar aðila, vitnis eða annars sem málið varðar á því að halda leyndum atriðum
varðandi hagsmuni í viðskiptum eða samsvarandi aðstöðu,

c. vegna hagsmuna almennings eða ríkisins,
d. af velsæmisástæðum,
e. til að halda uppi þingfriði.
10.
gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála:
Þinghöld skulu háð í heyranda hljóði. Dómari getur þó ákveðið, að eigin frumkvæði eða eftir
kröfu ákæranda, sakbornings eða brotaþola, að þinghald fari fram fyrir luktum dyrum, að öllu
leyti eða að hluta, ef það er háð utan reglulegs þingstaðar, sakborningur er yngri en 18 ára eða
hann telur það annars nauðsynlegt:
a. til hlífðar sakborningi, brotaþola, vandamanni þeirra, vitni eða öðrum sem málið varðar,
b. vegna nauðsynjar sakbornings, brotaþola, vitnis eða annars sem málið varðar á því að halda
leyndum atriðum varðandi hagsmuni í viðskiptum eða samsvarandi aðstöðu,
c. vegna hagsmuna almennings eða öryggis ríkisins,
d. af velsæmisástæðum,
e. til að halda uppi þingfriði,
f. meðan á rannsókn máls stendur og hætta þykir á sakarspjöllum ef þing væri háð fyrir opnum
dyrum,
g. meðan vitni gefur skýrslu án þess að það þurfi að skýra frá nafni sínu í heyranda hljóði, sbr. 8.
mgr. 122. gr.

Um 28. gr.
Greinin er nær samhljóða 70. gr. núgildandi stjórnarskrár. Gerð var smávægileg breyting, fellt út
eitt orð og öðru bætt við.
Stjórnlagaráð felldi á fyrstu stigum orðin „velsæmi“ og „allsherjarreglu“ út úr greininni, en
sérfræðingar lögðu þá á það nokkra áherslu að orðin hyrfu ekki úr stjórnarskrá. Þrátt fyrir þær
ábendingar hefur sú leið verið valin að fella út orðið „velsæmi“, enda megi merking þess teljast
óskýr og afstæð. Orðinu „allsherjarreglu“ hefur hins vegar verið bætt inn aftur, sér í lagi vegna
þess hversu mikilvægir þeir hagsmunir eru að dómskerfið geti starfað með fullnægjandi hætti svo
borgarar geti notið réttlátrar málsmeðferðar.
Í umræðum í Stjórnlagaráði kom fram að hugtakið „allsherjarregla“ þætti bæði ógegnsætt og
óþarflega valdsmannlegt, m.a. þar sem mannréttindi ættu að njóta sem víðastrar verndar og
hagsmunir borgaranna skyldu ávallt vega þyngra en hagsmunir ríkisins. Þannig þótti
orðið„öryggi ríkis“ vel geta náð yfir þau verndarsjónarmið sem „allsherjarreglu“ er ætlað að
gæta. Einnig var bent á að hugtakið mætti fella út í ljósi þess að mannréttindasáttmáli Evrópu
væri þegar lögfestur hér á landi og því ættu skerðingarheimildir hans að gilda. Þetta á sérstaklega
við í ljósi 110. gr. frumvarpsins, um að fullgiltir og lögfestir mannréttindasáttmálar gangi framar
almennum lögum. Eftir umfangsmiklar umræður í ráðinu var sú millileið valin að fjarlægja
| heimild til skerðinga á grundvelli allsherjarreglu úr öllum öðrum greinum frumvarpsins en þeirri
sem hér um ræðir í ljósi mikilvægis þeirra hagmuna að dómþing nái fram að ganga.
Bætt er við orðunum „og vitna“ aftast í síðasta málslið 1. mgr. þar sem mikilvægt var talið að
hægt væri að loka þinghaldi vegna verndarhagsmuna vitna en ekki einvörðungu málsaðila. Á

_ ^ --T D eieted : þem-ar

þetta ekki síst við í því tilfelli þar sem um börn er að ræða eða fólk í sérstaklega viðkvæmri
stöðu.

Um tillögur stjórnlagaráðs að nýrri 30. gr. stjórnarskrár
Sambærilegt núgildandi stjórnarstkrárákvæði:
69. gr. Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var
refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til
slíkrar háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti
sér stað.
□ I lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.

30. gr. tillagna stjórnlagaráðs

Bann við afturvirkni refsiákvæða_______________________ ^ -" ^ D eleted : refsingar
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.
Um 30. gr.
Markmið þessarar greinar er að tryggja að ekki sé hægt að refsa einstaklingum fyrir verknað sem
ekki var andstæður lögum á þeim tíma sem hann átti sér stað. Þannig þarf refsing að hvíla á
lagaheimild og má ekki refsa á grundvelli nýrra laga sem taka gildi eftir að háttsemin átti sér
____________________
stað. Þá er í þessu ákvæði áréttað að ekki sé leyfilegt að beita þyngri refsingum eða þyngri ^ —-'^ D eieted : verknaðurmn er frammn.
viðurlögum en kveðið var á um þegar hin refsiverða háttsemi átti sér stað. Greinin um bann við
afturvirkni refsingar er 1. mgr. 69. gr. núgildandi stjórnarskrár. Í 2. mgr. þeirrar greinar er fjallað
um bann við dauðarefsingu, sem í frumvarpi þessu er hluti af 26. gr. um bann við ómannúðlegri
meðferð þar sem jafnframt er fjallað um bann við pyndingum og nauðungarvinnu. Breytingar
Stjórnlagaráðs snúa umfram allt að orðalagi þannig að ekki er um efnislega breytingu á ákvæðinu
að ræða.
Mikið var rætt um nauðsyn þess að halda inni þeim hluta 1. mgr. sem segir: „eða má fullkomlega
jafna til þeirrar háttsemi“. Á lagamáli kallast þetta „fullkomin lögjöfnun“. Það orðalag var um
tíma fellt út úr greininni, en bætt aftur í hana eftir fjölda ábendinga frá sérfræðingum um að
varasamt væri að fella hana brott.
Texti núgildandi ákvæðis um bann við afturvirkni refsingar hefur verið einfaldaður í þeim
tilgangi að skýra innihald hans, en ekki er gerð efnisleg breyting á ákvæðinu enda um
grundvallarreglur refsiréttar að ræða sem felast í því að mannréttindi borgaranna skuli tryggja að
refsing hvíli á lagaheimild. Þannig á réttarstaða manns ekki að geta breyst með lagabreytingu.

A thugasem dir við tillögu stjórnlagaráðs:

1. Kaflaheitið „Bann við afturvirkni refsiákvæða“ er nákvæmara og virðist eiga betur við en
„Bann við afturvirkni refsinga“ þar sem refsing getur i raun aldrei orðið afturvirk heldur
er hér verið að kveða á um bann við því að nýju refsiákvæði verði beitt með afturvirkum
hætti.
2. Engar athugasemdir eru gerðar við orðalagsbreytingar á texta, sem virðast vera til bóta.
Ekki eru heldur gerðar athugasemdir við að færa ákvæðið um bann við dauðarefsingum
til í stjórnarskránni.
3. Rétt er að halda ákvæðinu um fullkomna lögjöfnun inni þar sem það er almennt
viðurkennt að refsa megi á grundvelli svokallaðrar fullkominnar lögjöfnunar. Slík
heimild gefur jafnframt vísbendingu um að hér er það inntak hinnar refsiverðu háttsemi
sem skiptir máli en ekki hvernig lýsing á henni er nákvæmlega orðuð í eldri og yngri
lögum.
4. Ýmis mikilvæg mannréttindi tengjast þessu ákvæði en ekki virðist ástæða til að gera
ákvæðið ítarlegra enda réttindi þessi ágætlega varin í almennum lögum, svo sem í
almennum hegningarlögum og sakamálalögum.
5. Breytingartillögur stjórnlagaráðs virðast ekki auka málsóknarmöguleika gegn ríkinu.
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III. K A F L I

A lþ in g i.

37. gr.
H lutverk.
A lþingi fer m eð löggjafarvald og fjárstjórnarvald ríkisins og h efur eftirlit m eð
fram kvæ m darvaldinu svo sem nánar er m æ lt fyrir um í stjórnarskrá þessari og öðrum lögum .
O rðrétt úr tillögum stjórnlaganefndar.
K veð ið á um að A lþ in g i e itt fa r i m eð löggjafarvaldið (2. o g 37. gr.), en ekki m eð fo r s e ta líkt
o g skv. stjskr. H u g a m á að stöðu fo r s e ta við staðfestingu laga o g eftir atvikum synjun þ e ir r a
e f hann f e r ekki lengur m eð löggjafarvaldið m eð A lþingi, sbr. 60. gr.
F já rstjó rn a rv a ld o g e ftirlitshlutverk A lþ in g is sérsta kleg a tiltekið.

38. gr.
F riðhelgi.
A lþingi er friðheilagt. E n ginn m á raska friði þess né frelsi.

39. gr.
A lþingiskosningar.
Á A lþingi eiga sæti 63 þ jóðkjörnir þingm enn, k o sn ir leynilegri kosningu til fjögurra ára.
A tkvæ ði k jósenda alls staðar á landinu v eg a jafnt.
H eim ilt er að skipta landinu upp í kjördæ m i. Þ au skulu flest vera átta.
Sam tök fram bjóðenda bjó ð a fram lista, k jördæ m islista eða landslista eða h vort tveggja.
F ram b jó ð en d u r m ega bjó ð a sig fram sam tím is á landslista og einum k jördæ m islista söm u
sam taka.
K jósandi v elu r m eð persónukjöri fram bjóðendur a f listum í sínu kjördæ m i eða a f landslistum ,
eða hvort tveggja. H onum er og heim ilt að m erkja í stað þess við einn kjördæ m islista eða einn
landslista, og h efur hann þá v alið alla fram bjóðendur listans jafnt. H eim ilt er að m æ la fyrir um
í lögum að valið sé einskorðað við k jördæ m islista eða landslista söm u sam taka.
Þ ingsæ tum skal úth lu ta til sam taka fram bjóðenda þannig að hver þeirra fái þingm annatölu í
sem fyllstu sam ræ m i við heildaratkvæ ðatölu.
Í lögum skal m æ lt fyrir um hvernig þingsæ tum skuli úthlutað til fram bjóðenda ú t frá
atkvæ ðastyrk þeirra.
Í lögum m á m æ la fyrir um að tiltekinn fjöldi þ ingsæ ta sé bundinn einstökum kjördæ m um , þó
ekki fleiri en 30 alls. T ala k jósenda á kjörskrá að baki hverju bundnu sæti skal ekki vera lægri
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en m eðaltalið m iðað við öll 63 þingsæ tin.
Í kosningalögum skal m æ lt fyrir um hvernig stuðla skuli að sem jö fn u stu hlutfalli kvenna og
karla á A lþingi.
B rey tin g ar á kjördæ m am örkum , tilhögun á ú thlutun þ ingsæ ta og reglum um fram boð, sem
fyrir er m æ lt í lögum , v erð a aðeins g erðar m eð sam þykki 2/3 hluta atkvæ ða á A lþingi. Slíkar
b reytingar m á ekki gera e f m inna en sex m ánuðir eru til kosninga, og gildistaka þeirra skal
frestast e f boðað er til kosninga innan sex m ánaða frá staðfestingu þeirra.
Ita rle g t ákvæ ði sem veitir þ ó veru leg t svigrúm um kjö rd æ m a - o g kosningaskipan. A ð þ v í leyti
m jö g opið á kvæ ði o g ó v íst a ð þ a ð leiði til lykta d eilu r um hva ð a ko sningakerfi beri að nota.

40. gr.
K jörtím abil.
R eglulegar alþingiskosningar skulu fara fram eigi síðar en við lok kjörtím abils.
K jörtím abil er fjögur ár.
U p p h a f og lok kjörtím abils m iðast við sam a vikudag í m ánuði, talið frá m ánaðam ótum .

41. gr.
K osningaréttur.
K o sningarétt við kosn in g ar til A lþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning fer
fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. L ögheim ili á Íslandi, þegar kosning fer fram , er einnig
skilyrði kosningaréttar, n em a u n d antekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um
kosningar til A lþingis.
N ánari reg lu r um alþingiskosningar skulu settar í lögum .

42. gr.
K jörgengi.
K jö rg en g u r við k o sningar til A lþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarétt á til þeirra og
h efu r óflekkað m annorð.
H æ staréttardóm arar eru þó ekki kjörgengir.
G lati alþingism aður kjörgengi m issir hann þann rétt sem þingkosningin veitti honum .
V aram aður tek u r þá sæti hans á þingi.
H u g sa n leg a ofaukið o g óþarfi að tiltaka í stjó rn a rskrá að varam aður taki sæ ti a ð alm anns e f
sá síðarnefndi hverfur a f þ in g i a f einhverjum ástæ ðum . A k v æ ð i á betur h eim a íþ in g skö p u m .

43.

gr.

G ildi kosninga.
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A lþingi kýs landskjörstjórn til þess að ú rskurða um gildi forsetakosningar, kosninga til
A lþingis svo og þjóðaratkvæ ðagreiðslna.
L andskjörstjórn gefu r ú t k jö rb ré f forseta og alþingism anna og úrsk u rð ar h vort þingm aður hafi
m isst kjörgengi. U m stö rf landskjörstjórnar fer eftir nánari fyrirm æ lum í lögum .
Ú rskurðum landskjörstjórnar m á skjóta til dóm stóla.
G ru n dvallarbreyting f r á g ild a n d i fyrirko m u la g i. N ú sker A lþ in g i sjá lft úr um g ild i ko sninga
en h ér lagt til að landskjörstjórn skeri úr og að úrskurðum h ennar verði sko tið til dóm stóla.
A ð u r fy r r þ ó tti n a u ð syn leg t að löggjafarþingið sjá lft m yndi skera úr um g ild i ko sn in g a til að
tryggja sjálfstæ ði þ e s s g a g n v a rt öðrum handhöfum ríkisvaldsins o g sérstaklega ko n u n g i.1
O rð a la g 1. mgr. er fr e k a r u n darlegt - tilgangur o g verksvið la n dskjörstjórnar er ann a r o g
m eiri en bara að ú rskurða um g ild i ko sn in g a o g þ v í m æ tti orða ákvæ ðið öðruvísi.
A ð fle s tu leyti g e tu r verið heppilegra fy r ir k o m u la g að ann a r a ð ili en A lþ in g i sjá lft úrskurði
um g ild i alþingiskosninga. H é r þ a r f þ ó að h a fa ý m is le g t í huga. E f tilgangurinn er að
ákvörðun um g ild i ko sninga verði tekin á a lg jörlega fa g le g u m g ru n n i m eð engri aðkom u
stjó rnm álam anna m æ tti h u gsanlega h u g a að breytingu á þ v í h vern ig landskjörstjórn er
skipuð, sbr. 12. gr. laga um kosningar til A lþ in g is nr. 24/2000, en sa m kvæ m t ákvæ ðinu er
landskjörstjórn kosin a f A lþ in g i o g eru þ v í ekki lagðar til breytingar á skipaninni í tillögunni.
H é r m æ tti t.d. h u g sa sér að fu lltr ú a r væ ru tilnefndir a f h e lst þ re m u r aðilum , t.d. H æ starétti,
A lþ in g i o g ráðherra eða öðrum þ r ið ja aðila.
M ik ilv æ g t atrið i er e in n ig að h æ g t sé að sk era ú r um g ild i ko sninga h ra tt o g ö rugglega svo
óvissa um lögm æ ti þ in g k o sn in g a vari sem a llra styst. H é r þ a r f ein n ig að h afa í h u g a 44. gr.
tillagnanna um að A lþ in g i kom i sam an eigi síðar en tveim ur vikum eftir hverjar
alþingiskosningar, sbr. e in n ig 22. gr. stjskr. um að fo r s e ti stefni A lþ in g i sam an eigi síðar en
tíu vikum eftir alm ennar alþingiskosningar. Sé vafi um g ild i ko sn in g a eða berist kæ ru r þ a r
um, þ y r fti h e lst að leysa úr þ e im á tveim vikum ella h lýtu r að vera vafi um lögm æ ti þ in g sin s
þ e g a r þ a ð kem u r sam an o g þ e s s sem sa m þ ykkt er a f þ in g in u e f ko sn in g a r eru síðan ógildar.
Telja m á þ a ð kerfi sem la g t er til hér, að stjórnvaldsákvörðun verði k æ ra n leg til héraðsdóm s
o g þ a ð a n til H æ staréttar, m jö g þ u n g t í vöfum og líkleg t til a ð taka nokkurn tím a sem verður
að telja óheppilegt. E f æ tlunin er að fæ r a þ e tta verkefni f r á vettvangi stjórnm álam anna, sem
er eðlilegt, m á velta þ v í upp h vo rt þ v í sé ekki betur fa lið H æ starétti, sbr. e in n ig til hliðsjónar
2. mgr. 14. gr. laga um fra m b o ð o g k jö r fo r s e ta Isla n d s nr. 36/1945, eða öðrum sérstökum
stjórnlagadóm stóli.

44.

gr.

Starfstím i.

1 Í Svíþjóð og Finnlandi úrskurða æðstu stjómgæsludómstólar landanna um gildi kosninga - Í Þýskalandi
úrskurðar ríkisþingið um kjörgengi og kosningu þingmanna en hægt að áfrýja þeim úrskurði til
stjómlagadómstólsins.
2 Ef hér á landi verður komið á fót millidómstigi milli héraðsdóms og Hæstaréttar, sem færa má sterk rök fyrir að
nauðsynlegt sé að gera og margir eru áfram um, má telja það leiða til þess að enn sterkari rök en ella eru fyrir því
að fela verkefnið Hæstarétti en ekki sérstökum dómstóli.
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A lþingi kem ur sam an eigi síðar en tv eim u r vikum eftir h verjar alþingiskosningar.
Í lögum skal kveðið á um sam kom udag reglulegs A lþingis og skiptingu starfstím a þess í
löggjafarþing.
S já athugasem dir við 46. gr.

.r

5.
4

Sam kom ustaður.
A lþingi kem ur að jafn að i sam an í R eykjavík en getur þó ákveðið að kom a sam an á öðrum
stað.
S já a th ugasem dir við 46. gr.

46. gr.
Þingsetning.
Forseti Íslands stefnir sam an A lþingi að loknum alþingiskosningum og setur reglulegt A lþingi
ár hvert.
Forseti stefnir einnig sam an og setur A lþingi að tillögu forseta þess eða V3 hluta þingm anna.
H é r m æ tti ath u g a að sam eina 44. - 46. gr. í eina g re in o g einfalda.
N ým æ li la g t til að fo r s e ti A lþ in g is eða 1/3 h luti þ in g m a n n a g e ti g e rt tillögu við fo r s e ta að
hann stefni sam an A lþingi. H é r leikur þ ó vafi á um þ e tta h lu tv e r k þ e g a r A lþ in g i kem u r sam an
f y r s t eftir kosningar þ a r sem ekki er þ á búið að kjó sa fo r s e ta A lþ in g is o g ekki búið að skera úr
um kjörgengi þingm anns, sbr. 46. gr. stjskr. o g til hlið sjó n a r 2. mgr. 1. gr. þ in g sk a p a nr.
55/1991. Þ ess m á ein n ig g e ta að ráðgefandi tilm æ li E vró p u rá ð sin s nr. 1601/2008 um réttindi
o g ábyrgð stjórnarandstöðunnar í störfum þ in g a í lýðræ ðisríkjum (P rocedural g u id elin es on
the rig h t a n d responsibilities o f the opposition in a dem ocratic p a rlia m e n t) um ré tt sem m inni
h luti á sku li a lm en n t m ið a st við fjó r ð u n g en ekki þriðjung.
Um 1. mgr. 46. gr. m á velta þ v í upp að hve m iklu leyti fo r s e ti Isla n d s g e ti sjálfur ákveðið
hvenæ r A lþ in g i sku li sett.
1 44. - 46. gr. kem ur ekki fr a m starfstím i h vers löggjafarþings, sbr. 35. gr. stjskr. Velta m á þ v í
upp h v o rt ekki sé eðlilegra að s lík tilg reining sé í stjórnarskrá en ekki a ð eins íþ in g sk ö p u m o g
þ á á valdi A lþ in g is að breyta.

47. gr.
E ið sta fu r alþingism anna.
S érhver nýr alþingism aður und irritar e ið sta f að stjórnarskránni þegar kosning hans hefu r verið
tekin gild.
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48. gr.
S já lfstæ ði alþingism anna.
A lþingism enn eru eingöngu b u n d n ir við sannfæ ringu sína, en ekki við nein fyrirm æ li frá
öðrum .
Sa m b æ rileg t við 48. gr. stjskr. en þ a r talað um „ reglur f r á kjósendum s ín u m “. H é r er um
opnanar ákvæ ði að ræ ð a o g g e tu r þ v í tekið til fle ir i a ð ila en bara kjósenda, t.d.
stjórnm álaflokks, flo k k sfo ry stu o g fle iri. A k v æ ð ið er þ v í í sam ræ m i við skýrslu
þ in g m a n n a n e fn d a r um a ð breyta oddvitaræ ði á A lþingi. S p u rn in g þ ó h v o rt m erkingarm unur
sé á orðunum reglur/fyrirm æ li.

49. gr.
F rið h elg i alþingism anna.
E kki m á setja alþingism ann í gæ sluvarðhald eða höfða sakam ál á hendur honum án
sam þykkis þingsins n em a hann sé staðinn að glæp.
A lþingism aður v erð u r ekki krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það sem hann hefu r sagt í
þinginu nem a A lþingi leyfi.
A lþingism anni er h eim ilt að afsala sér friðhelgi.
F e llt er brott úr ákvæ ðinu „ m eðan A lþ in g i er að s tö r fu m “. S a m kvæ m t stjskr. n jóta
alþingism enn þ v í ekki frið h e lg is m eðan á fr e s tu n á fu n d u m A lþ in g is stendur. Túlka m á
tillögugreinina þ a n n ig að þ in g m a ð u r n jóti frið h e lg is a llt árið um k rin g óháð þ v í h v o rt þ in g ið
sé að störfum eða ekki o g þ v í um efnislega breytingu f r á stjskr. að ræða. Þ a ð er þ ó ekki
rö k stu tt sérstaklega a f hverju frið h e lg i þ in g m a n n a sé aukin að þ e ssu leyti um fram núgildandi
frið h e lg i o g h vo rt eð a að hva ð a leyti frið h e lg i þ in g m a n n a n ú n a veiti ekki n æ g ilega vernd.
1 1. mgr. er tiltekið sérsta kleg a að 1. mgr. á a ð eins við um sa ka m á l en í 49. gr. stjskr. er
a ð eins notað orðið „ m á l“ þ ó svo að æ tíð h a fi a ðeins verið um sa k a m á l að ræ ð a þ a r sem
h ö fð a m á a lm en n t ein ka m á l g e g n þ in g m a n n i ein s og hverjum öðrum . 1. og 2. m g r. eru í
sam ræ m i við tillögur stjórnlaganefndar. Sam þykki þ in g sin s fe lu r væ ntanlega í sér m eiri h luta
g re id d ra a tkvæ ða á ályktunarbæ rum fu n d i, sbr. til h liðsjónar 59. gr.
Velta m á þ v í upp h v o rt ré tt sé að kveð a á um þ a ð að þ in g m a ð u r g e ti afsalað sér frið h elg i.
F rið h elg i a lþingism anns er ekki bundin p e r só n u ha n s h eldur stöðu ha n s sem alþingism anns.
A k v æ ð ið er þ v í til verndar þ in g in u en ekki p e rsó n u m einstakra þingm anna, o g upphaflega var
þ a ð se tt til verndar þ in g in u g e g n konungi. Þ a ð g e tu r þ v í ta list ó eð lileg t að a lþingism aður g eti
sjálfur ákveðið að a fsa la sér réttindum sem ekki eru bundnar p e rsó n u hans.

50. gr.___________________________________________ |

3 Gunnar G. Schram telur að þingmenn njóti ekki friðhelgis þegar fundum Alþingis hefur verið frestað skv. 23.
gr. stjskr. Stjórnskipunarréttur: bls. 234.
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H a g sm u n a skrá n in g o g vanhæfi.
A lþingism anni er óheim ilt að tak a þátt í m eðferð þingm áls sem v arð ar sérstaka og verulega
hagsm uni hans eða honum nákom inna. U m hæ fi þingm anna skal m æ lt fyrir í lögum . V anhæ fi
þingm anns hefu r ekki á h rif á gildi settra laga.
Í lögum skal kveðið á um skyldu alþingism anna til að veita u p p lýsingar um fjárhagslega
hagsm uni sína.

E n g a r hæ fisreglur g ild a nú um m eðferð þ in gm ála. Tillögugreinin h efur augljósa skírskotun til
h æ fisreglna stjórnsýsluréttarins o g velta m á þ v í upp h v o rt þ a ð sé h ep p ileg t að y firfæ ra
hæ fisreglur sem g ild a um m eðferð m á la sem a lm en n t enda m eð töku stjórnvaldsákvarðana
y fir á löggjafarferlið.
N o kkra r spurningar vakna við lestur á kvæ ðisins o g þ a ð m æ tti orð a þ a ð betur. H v a ð teljist
vera þ in g m á l er nokkuð á reiki í tillögunum , h vo rt þ a ð séu a ð ein s lagafrum vörp o g
þ in g sá lyktu n a rtillö g u r eða h vo rt fyrirsp u rn ir, skýrslubeiðnir o g fle ir a séu ein n ig þ in g m á l.4
S já ein n ig a th ugasem dir við 52., 54., 56. o g 58. gr.
H v a ð telst vera „m eðferð m á ls “ sa m kvæ m t ákvæ ðinu? E r þ a r á tt við um ræ ður íþ in g s a l eða
n e fn d a rstö rf eða bæði. E r hu g sa n leg a a ðeins á tt við atkvæ ðagreiðslu um ein stö k m á l?
M eð fe rð m á la í þ in g n efn d u m er h æ g t að bjarga m eð varam anni en e f a tkvæ ði þ in g m a n n s er
n a u ð syn leg t til a fgreiðslu m á ls g e ta ska p a st vandræ ði við að ka lla inn varam ann vegna
a fgreiðslu einstaks máls.
A k v æ ð ið ska ra st hu g sa n leg a við 48. gr. um sjálfstæ ði þ in g m a n n a - er um undantekningu f r á
þ e ir r i reglu að ræ ða? E k k i er g e rt ráð fy r ir að óháður a ð ili g e ti skorið úr þ v í h vort
þ in g m a ð u r sé vanhæ fur til m eðferðar m á ls o g þ á h efu r vanhæ fi ha n s ekki á h r if á
stjó rn skip u leg t g ild i laga. Þ á er þ in g m ö n n u m æ tlað að g æ ta að hæ fi sín u sjálfir. Þ e tta g etu r
orðið m jö g e rfitt í m eðförum o g m á ja fn v e l bú a st við heitum um ræ ðum undir dagskrárliðnum
„ S tö r f þ in g s in s “ þ a r sem tekist er á um m ein t va nhæ fi þ in g m a n n a til að taka þ á tt í m eðferð
tiltekinna m ála, en hin s vegar verður aldrei úr þ v í m ein ta vanhæ fi skorið á endanlegan hátt.
S n ú ist um ræ ður einstakra m á la ú t í um ræ ðu um m ein t vanhæ fi þ in g m a n n s er virkni
á kvæ ðisins líkleg a ekki ein s o g b est verður á kosið o g þ a ð g e tu r þ á ja fn v e l h a ft neikvæ ð á h r if
á vandað lagaetningarstarf.
A n n a ð atrið i sem velta m á upp varðandi bæ ði 1. o g 2. mgr. eru sjónarm ið um lagalega
á byrgð þ in g m a n n a annars vegar o g p ó litís k a á byrgð þ e ir r a hin s vegar o g h v e rn ig þ e s s i atriði
sk a ra st o g verka h v o rt á annað. Velta m á upp hlutverki fjó r ð a valdsins, fjö lm ið la , við að
u p plýsa um þ á tttö k u einstakra þ in g m a n n a í m eðferð m á la o g h v o rt þ e ir hafi h a gsm una að
g æ ta a f þeim .

51. gr.
S tyrkir tilfra m b jó ð e n d a o g sa m ta ka þeirra.

4 Skv. III. kafla þingskapa, nr. 55/1991, eru þingmál lagafrumvörp og þingsályktunartillögur.
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Í lögum skal kveðið á um starfsem i stjórnm álasam taka, svo og um fjárm ál fram bjóðenda í því
skyni að halda kostnaði í hófi, tryggja gegnsæ i og takm arka auglýsingar í kosningabaráttu.
U p plýsingar um fram lög y fir ákveðinni lágm arksupphæ ð skulu b irtar jafn ó ð u m sam kvæ m t
nánari fyrirm æ lum í lögum .
H é r m á g e ra a th u g a se m d við þ a ð h versu ítarlegt ákvæ ðið er og h vernig tilgangur laga sem
eru byggð á ákvæ ðinu er nið u r njö rva ð u r í texta ákvæ ðisins. E r ré tt að binda í stjórnarskrá
að tilgangur laga um starfsem i o g fjá r m á l stjórnm álasam taka o g fra m b jó ð e n d a skuli m.a.
vera að takm arka auglýsingar í kosningabaráttu? S a m a m á seg ja um að halda kostnaði í hófi
en þ a ð g e tu r verið a fstæ tt hvað telst h ó fsa m leg t hverju sinni. A k v æ ð ið svo n a orðað g etu r
verið n o kkuð m a rkla u st o g sp u rn in g h v o rt svo n a á kvæ ði eigi ekki fr e k a r h eim a í alm ennum
lögum en í stjórnarskrá.
Þ á m á e in n ig velta fy r ir sér fra m k v æ m d in n i á þ v í að birta upplýsingar um fr a m lö g ja fn ó ð u m ,
er þ a ð rau n h æ ft eða ré tt að se tja slík a þ r ö n g a reg lu í stjórnarskrá eða æ tti ákvæ ðið fr e m u r að
kveð a á um birtingu fr a m la g a y fir ákveðinni lágm arksupphæ ð sa m kvæ m t n á nari fy rirm æ lu m í
lögum o g löggjafanum þ a n n ig fa lin en d a n leg ú tfæ rsla á því. Þ a ð g e ta verið fy r ir þ v í g ó ð rö k
að fr a m lö g séu t.d. birt e ftir á þ e g a r reikningar fra m b jó ð e n d a h a fa v e rið y firfa rn ir.

52. gr.
Þ ingforseti.
A lþingi kýs sér forseta m eð /3 hlutum atkvæ ða í upphafi hvers kjörtím abils. Sitji forseti ekki
ú t kjörtím abil skal sam i h áttur h afður á við kosningu nýs forseta.
Forseti stýrir störfum A lþingis. H ann b er ábyrgð á rekstri þingsins og h efu r æ ðsta vald í
stjórnsýslu þess. M eð forseta starfa varafo rsetar sem eru staðgenglar hans og m ynda ásam t
honum forsæ tisnefnd. U m kosningu þeirra skal m æ lt fyrir í lögum .
Forseti A lþingis læ tur a f alm ennum þingstörfum og h efu r ekki atkvæ ðisrétt. V aram aður hans
tek u r sæti á þingi á m eðan hann g egnir em bæ ttinu.
1 1. mgr. m á velta þ v í upp h vo rt a ð eins sé n a u ð syn leg t að tilgreina að A lþ in g i kjósi sér fo r s e ta
o g m eð hversu stórum h lu t atkvæ ða. S a m kvæ m t 2. mgr. stýrir fo r s e ti fu n d u m A lþ in g is o g í
ákvæ ðinu f e l s t þ v í að A lþ in g i fu n d a r ekki n e m a un d ir stjórn fo rse ta . 2. m álsl. 1. mgr. o g orðin
„ í upphafi h vers k jö r tím a b ils “þ a n n ig hu g sa n leg a ofaukið. A ð öðru leyti ber að fy lla ákvæ ðið
m eð réttindum o g skyldum fo r s e ta íþ in g skö p u m .
Þ a ð a th u g a st að á kvæ ðið um kjö r fo r s e ta er ekki ja fn íta rleg t og í 90. gr. um kjör
fo rsæ tisrá ð h e rra en í þ v í ákvæ ði er a ð eins m iðað við m eiri h lu ta þ in g m a n n a en við kjör
fo r s e ta A lþ in g is er m iðað við 2/3. Söm u a ð stæ ð u r o g lýst er í 90. gr. g æ tu þ v í kom ið e in n ig
upp við kjö r á fo r s e ta A lþingis.
B æ ta m æ tti o rð a la g 2. mgr. um að fo r s e ti beri ábyrgð á rekstri þ in g sin s o g h afi æ ðsta v a ld í
stjórnsýslu þess. K veð ið er í 2. mgr. á um tilvist fo rsæ tisn e fn d a r o g h verjir skipi hana. E kki er
kveðið á um fjö ld a varaforseta e n þ a ð er m.a. g e r t í sæ nsku stjskr.
I 3. mgr. kem u r fr a m að fo r s e ti láti a f alm ennum þ in g stö rfu m o g h afi ekki a tkvæ ð isrétt o g
varam aður ha n s taki sæ ti ha n s á þingi. N a u ð syn leg t y r ð i að ú tfæ ra réttindi o g skyld u r fo r s e ta
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ítarlega íþ in g sk ö p u m o g m eð tö lu vert öðrum hæ tti en nú er g e rt o g þ á m á velta þ v í upp h vort
o rðalagið „alm enn þ in g s tö r f“ sé h ep p ileg t en en hvergi kem u r nán a r fr a m hvað f e lis t í
alm ennum þingstörfum .

53.

gr.

Þingsköp.
Þ ingsköp A lþingis skulu sett m eð lögum .
E k k i lengur kveðið á um að A lþ in g i starfi í einni m álstofu o g velta m á þ v í upp h v o rt þ ö g n in
um þ a ð opni á m ö g u le ik a n n á þ v í að skip ta þ in g in u a ftu r upp í tvæ r m á lstofur. I tillögum
stjórnlaganefndar var áfram tekið fr a m að A lþ in g i starfaði í einni m álstofu. H é r þ a r f að
ath u g a h vo rt vert sé að tiltaka þ a ð áfram að þ in g ið starfi í einni m álstofu.
S já einnig a th ugasem dir við 55. gr.

54. gr.
Þingnefndir.
A lþingi kýs fastanefndir til að fjalla um þingm ál.
U m stö rf þingnefnda skal m æ lt fyrir í lögum .
S tjó rn la g a n efn d lagði til að þ æ r n efndir sem hefðu stjó rn skip u leg t h lu tverk y r ð u taldar upp í
ákvæ ðinu, þ.e. fjá rla g a n efn d , stjórnskipunar- o g e ftirlitsn e fn d o g utanríkism álanefnd. A lla r
þ e s sa r n efndir ko m a fr a m annars staðar íþ e s s u m tillögum o g sjá m.a. a th ugasem dir við 63.
gr. Um n efndaskipan a lm en n t m á velta þ v í upp h v o rt ré tt sé að nefna tilteknar n efndir í
stjórnarskrá o g takm arka þ a n n ig m ö g uleika þ in g sin s á að stjó rn a o g ha g ræ ð a eigin störfum
eftir þ v í sem h ep p ileg t telst á hverjum tíma.
S já einnig a th ugasem dir við 55. gr.

55. gr.
O pnir fu n d ir.
F u n d ir A lþingis eru h aldnir í heyranda hljóði.
Þ ingnefnd g etur ákveðið að fundur hennar sé opinn alm enningi.
M eg in reg la n skv. stjskr. o g þ in g sk ö p u m er að fu n d ir A lþ in g is skulu ha ld n ir í h eyranda hljóði.
Þ ó er í 2. m álsl. 57. gr. stjskr. sá m öguleiki fy r ir hendi að loka fu n d u m A lþingis. H é r er lagt
til að sá m ö g u leiki verður fe lld u r brott. Velta m á þ v í upp h v o rt ré tt sé að loka m eð þ e ssu m
hæ tti fy r ir m ö g u le ik a sem er til staðar nú þ ó svo hann sé lítið notaður. I g rein a rg erð m e ð
tillögugreininni kem u r fr a m að þ a ð sé „ ekki fy r ir s é ð sú knýjandi þ ö r f sem ré ttlæ tt g e ti inngrip
í opna o g lýðræ ðislega stjórnarhæ tti “. Telja m á þ e tta verulega va fa sa m t þ a r sem augljóslega
er ekki h æ g t að sjá fy r ir a lla r m ögulegar aðstæ ður, h v o rt sem verið er að sem ja stjórnarskrá
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eða önnur lög. V irðist g en g ið ú t f r á þ v í í tillögunni og g rein a rg erð að tilgangur lokaðra
fu n d a A lþ in g is sé að ska p a le y n d um efni fu n d a r g a g n v a rt landsm önnum , en h a fa verður í
h u g a að opnir fu n d ir A lþ in g is eru ekki aðeins op n ir g a g n v a rt landsm önnum h eldur öllum
heim inum . E rfitt o g knýjandi uta n ríkism á l eða m illiríkja m á l g e tu r v e l verið þ a n n ig vaxið að
eð lileg t sé að lo ka fu n d u m A lþ in g is í þ e im tilgangi að lo ka þ e im fy r ir erlendum aðilum sem
a n n a rs g æ tu fy lg s t m eð opnum fu n d u m . Telja m á þ v í að sá m öguleiki að loka fu n d u m A lþ in g is
eigi að vera til sta ð a r þ ó svo m ö g u le ik in n sé lítið notaður.
M eg in reg la n varðandi n efndarfundi er að þ e ir eru lokaðir vinnufundir. I þ in g sk ö p u m er nú
g e r t ráð fy r ir að n e fn d g e ti h a ldið opna fu n d i á tvenna vegu, þ.e. annars vegar opinn f u n d
fy r ir fré tta m ö n n u m og hins vegar opinn f u n d sem sendur er ú t í beinni útsendingu í sjónvarpi
(h^ring). H é r m á velta þ v í upp h vo rt r é tt sé að á kvæ ðið sé svona í stjórnarskrá eða h v o rt þ a ð
eigi betur h eim a a ð eins íþ in g sk ö p u m , hið m in n sta þ a r f að skýra ákvæ ðið betur í greinargerð.
E in n ig m æ tti ath u g a h vo rt ekki sé ré tt að sa m ein a 53. - 55. gr. í eina grein.

56. gr.
F lu tn in g u r þingm ála.
A lþingism enn hafa rétt til að flytja frum vörp til laga, tillö g u r til ályktana og önnur þingm ál.
R áð h errar geta lagt fyrir A lþingi frum vörp til laga og tillö g u r til ályktana sem ríkisstjórn hefur
sam þykkt.
H é r er g e r t rá ð fy r ir þ v í að þ in g m á l séu ekki a ð ein s fru m v ö rp og þingsályktunartillögur, sbr.
orðalagið „ önnur þ in g m á l“. Þ in g m á l eru hvergi sk ilg rein d efnislega í tillögunum o g þ a ð er
m ikið á reiki í tillögunum hvað telst vera þ in g m á l o g er þ a ð afa r bagalegt, sjá ein n ig
a th ugasem dir m.a. við 50. gr. Séu m.a. fy rirsp u rn ir o g skýrslubeiðnir þ in g m á l skv. tillögunum
m á velta þ v í upp h vo rt ré tt sé að g e ta um þ a u í III. ka fla um A lþ in g i á sa m t öðrum þ in g m á lu m
fr e k a r en í V. ka fla um rá ð h erra o g ríkisstjórn.

57. gr.
M eð fe rð lagafrum varpa.
F rum vörp alþingism anna og ríkisstjórnar eru tekin til athugunar og m eðferðar í þingnefndum
áður en þau eru ræ dd á A lþingi. Sam a á við um þingm ál að tillögu kjósenda.
M a t á áhrifum lagasetningar skal fylgja frum vörpum sam kvæ m t nánari ákvæ ðum í lögum .
L agafrum varp m á ekki sam þykkja fyrr en eftir m in n st tv æ r um ræ ð u r á A lþingi.
F rum vörp sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla n iður við lok kjörtím abils.
L a g t til að fru m v ö rp verði r æ d d við 2 um ræ ður hið m in n sta en að fru m v ö rp f a r i til athugunar
í nefndum áð u r en m æ lt er fy r ir þ e im á þingi. Taka m á fr a m að fæ r r i u m ræ ður skapa m inna
svigrúm til að ko m a að breytingartillögum við lagafrum vörp.
E in fa ld a m æ tti o rð a la g í 1. mgr. ákvæ ðisins, lagafrum vörp a lþ ingism anna o g ríkisstjó rn a r o g
að fru m k v æ ð i kjó sen d a eru ö ll lagafrum vörp sem h æ g t er að leggja fra m . O rðalagið „ sa m a á
við u m þ in g m á la ð tillögu k jó s e n d a “ vísar væ ntanlega til 66. gr. H é r er enn á reiki hvað á tt er
við m eð þin gm ál, sjá að h lu ta til athugasem dir við 66. gr. I 57. gr. er fja lla ð um m eðferð
9

Í vinnslu, 13. nóv. 2012
lagafrum varpa en þ v í v irð ist sko tið inn h ér að ö ll þ in g m á l kjósenda sku lu h ljó ta söm u
m eð ferð , þ a ð g ild ir þ á væ ntanlega einnig um þin g sá lyktu n a rtillö g u r að tillögu kjó sen d a sem
verður að telja hið m in n sta óh ep p ileg u p p se tn in g þ a r sem fja lla ð er um m eðferð
þingsá lyktu n a rtilla g n a í 58. gr.
Vert er að fja lla a ð eins um þ a ð fy r ir k o m u la g sem la g t er til um m eðferð þ in g m á la að þ a u
sku li tekin til athugunar í n e fn d áð u r en kom ið er að fy r s tu um ræ ðu íþ in g in u , á þ e tta bæ ði við
um m eðferð lagafrum varpa o g þ in g sá lyktu n a rtilla g n a . Þ eg a r m æ lt er fy r ir m áli á A lþingi, t.d.
stjórnarfrum varpi, g e fst flu tn in g sm a n n i, rá ð h erra í tilviki stjórnarfrum varpa, tæ kifæ ri til að
ko m a að ý m su m sjónarm iðum sem sér hu g sa n leg a ekki stað í fru m v a rp in u sjálfu eða
grein a rg erð m eð því, t.d. rö kstu ð n in g fy r ir þ v í a f hverju ein leið er valin um fram a ð ra í
lagasetningu þ e g a r n á m á sa m a m arkm iði á m a rgan hátt. Þ á g e fs t þ in g m ö n n u m ein n ig
tæ kifæ ri til að beinum spurningum til flu tn in g sm a n n s sem g e ta h a ft væ gi þ e g a r m á l er kom ið
inn til nefnda, nefndarm enn g e ta t.d. beint spurningum til ráðherra þ e g a r hann m æ lir fy r ir
m áli sem verður se n t til þ e ir r a r nefndar. F ra m sö g u ræ ð a flu tn in g sm a n n s g e tu r þ v í þ jó n a ð
m argvíslegum tilgangi o g þ a ð g e tu r h a ft á h r if á athugun n efn d a r á m áli e f ekki er búið að
m æ la fy r ir þ v í í þin g in u . H é r verður ein n ig að hafa í h u g a að ekki er h æ g t að y firfæ ra
fy rirm y n d ir þ e ssa fy rirk o m u la g s f r á N o rðurlöndunum a lg jörlega y fir í íslenska lagasetningu
þ a r sem undirbúningur lagasetningar á N o rðurlöndunum er o ft m u n m e ir i og fy r ir liggja
hin a r ý m su hvítbæ kur o g g ræ n b æ ku r sem liggja til g ru n d va lla r lagafrum varpi. Þ ingm enn
h a fa þ v í oft fe n g ið m un m eira tæ kifæ ri til að kyn n a sér m á l þ e g a r þ a ð er í vinnsluferli heldur
en hér á landi þ a r sem lagafrum vörp eru þ v í m ið u r o ft sam in í stjórnsýslunni og án næ gilegs
sam ráðs og illa kyn n t fy r ir þ in gm önn um og hagsm unaaðilum áð u r en þ a u eru lögð fr a m á
A lþingi. Þ a ð þ a r f þ v í að h u g a að m örgu sé æ tlunin að breyta n úverandi fy rirk o m u la g i um
m eðferð þ in g m á la á Alþingi.
Tekið er fr a m að ó a fg reid d lagafrum vörp fa lli nið u r við lo k kjörtím abils. I þ v í f e l s t að
fru m v ö rp lifa ú t kjörtím abilið o g þ a r f þ v í ekki að leggja þ a u fr a m a ftu r á h verju þ in g i e f þ a u
h ljó ta ekki afgreiðslu. Þ etta er já k v æ tt atriði fy r ir g æ ð i lagasetningar þ a r sem vinna við
fru m v ö rp g e tu r þ a n n ig tekið lengri tím a en n ú n a o g þ a n n ig h æ g t að vanda vinnuna fre k a r.
E in n ókostur g e tu r þ ó verið sá að þin g m a n n a fru m vö rp ,,g le y m is t“ eða g ra fist undir o g erfitt
verði fy r ir þ in g m e n n að ko m a sínum m álum að kannski þ re m u r árum eftir að þ a u voru lögð
fra m .
M a t á áhrifum sk a l fy lg ja lagafrum vörpum og á þ a ð bæ ði við um stjórnarfrum vörp og
þingm annafrum vörp, sbr. 1. mgr. 37. gr. þ in g sk a p a e n þ a r er aðeins áskilið ko stn a ð a rm a t á
stjórnarfrum vörpum . Tillagan h ér er m un víðtæ kari sbr. um m æ li í greinargerð: „ sa m sp ils við
önnur lög, á h r if á hagstjórn, ríkisfjárm ál, um hverfi, ja fn r é tti kyn janna o .s .fr v .“ sjá ein n ig
g á tlista fo rsæ tisrá ð u n eytisin s. H é r m á þ ó e in n ig líta til 2. mgr. 30. gr. þ in g sk a p a þ a r sem
kveðið er á um að n e fn d sku li lá ta fy lg ja m eð á liti sínu m a t á ko stnaði sem hún telur að ný
lög/ályktun h afi í f ö r m eð sér.
A lþ in g i hefur ekki a ð g a n g að fjá rm á la sk rifsto fu
fjá rm á la rá ð u n e ytisin s til að láta fra m k v æ m a eða fa r a y fir kostnaðarm at. L ítið er um
skýringar við ákvæ ðið, h v e rn ig fr a m k v æ m d skuli f a r a fr a m o g kostnað h eldur eingöngu
kveðið á um að nán a r verði kveðið á um þ e tta í lögum sem A lþ in g i setur. E kki loku fy r ir þ a ð
sko tið að se tja m ism unandi reg lu r fy r ir þ in g m a n n a fru m vö rp o g stjórnarfrum vörp. Velta m á
þ v í upp h vo rt á kvæ ðið g e ti í fr a m k v æ m d verið hind ru n fy r ir þ in g m e n n að leggja fr a m
fru m vö rp .
Varðandi m a t á áhrifum m á e in n ig benda á 108. gr. um sam ráðsskylda við sveita rfélö g e f efni
fru m v a rp s varðar m álefni þeirra. H ú n á bæ ði við um stjórnarfrum vörp o g
þingm annafrum vörp. S p u rn in g hvernig slík t sam ráð á sér stað varðandi þingm an n a fru m vö rp
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o g h v o rt undanskilja eigi þ a u við u n d irb ú n in g en h a fa fr e m u r sa m rá ð þ e g a r fru m v a rp ið
kem ur til m eðferðar þingnefndar.

58. gr.
M eð fe rð þingsá lyktu n a rtilla g n a og an n a rra þingm ála.
Þingsályktunartillögur ríkisstjó rn ar eru tek n ar til athugunar og m eðferðar í þingnefndum áður
en þæ r eru ræ ddar á A lþingi.
T illögu til þ ingsályktunar m á ekki sam þykkja fy rr en eftir tv æ r um ræ ður á A lþingi.
T illögur til þ ingsályktana sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla n iður v ið lok
löggjafarþings.
T illögur um þ in g ro f eða v antraust á ráðherra eru ræ ddar og afgreiddar við eina um ræ ðu.
A ð öðru leyti skal kveðið á um m eðferð þingm ála í lögum .
H é r m á velta þ v í upp h v o rt sam ræ m i eigi að vera um m eðferð fr u m v a rp a o g
þin g sá lyktu n a rtilla g n a þingm anna. I grein a rg erð er m eðferð þ in g sá y k tu n a rtilla g n a rö k stu d d
á eftirfarandi hátt: „ Þ ingm enn ekki síst í stjórnarandstöðu, f á m eð þ e s su tæ kifæ ri til að kom a
m álum á da g skrá o g til opinnar um ræ ðu án þ e s s að þ a u þ u r fi f y r s t að a fg reið a í nefnd. E r
þ e tta æ tlað til aðh a ld sa u ka o g styrkingar lýðræ ðis o g g a g n rýn in n a r um ræ ðu. “ Telja m á
þ e n n a n rö kstu ð n in g eiga ja fn v e l við um fru m v ö rp þ in g m a n n a sem o g þ in g sá lyktu n a rtillö g u r.
E k k i er kveðið á um m eðferð þ in g sá lyktu n a rtilla g n a í stjskr., ákvæ ði þ e s s efnis eru a ð eins í
þin g skö p u m nú. Þ á er la g t til að þ in g sá lyktu n a rtillö g u r fa lli nið u r við lo k löggjafarþings hafi
þ æ r ekki h lotið afgreiðslu. H é r m á n efn a að hvergi í tillögunum kem ur fr a m hvað telst vera
lö g g ja fa rþ in g eð a „ r e g lu le g tþ in g “ eins o g fr a m kem ur á nokkrum stöðum .
R ö kstu ð n in g u r í g rein a rg erð fy r ir þ e ir r i m eðferð þ in g sá lyktu n a rtilla g n a þ in g m a n n a sem lögð
er til er eftirfarandi: „ I þ e s su fe l s t ákveðin m in n ih lu ta v e rn d þ a r sem þ in g m e n n g e ta þ á tekið
tillögur sínar upp að nýju o g vakið athygli á þ e im á hverju þ in g i í stað þ e s s að h a fa þ æ r
fa s ta r í n e fn d til loka kjörtím abils eins o g ella g æ ti verið h æ tta á. “ Telja m á þ e n n a n
rö kstu ð n in g eiga ja fn v e l við fru m v ö rp sem þingsályktunartillögur.

59. gr.
A lyktunarbæ rni.
A lþingi getur því aðeins gert sam þykkt um m ál að m eira en h elm ingur þingm anna sé á fundi
og taki þátt í atkvæ ðagreiðslu.
A th u g a m æ tti h vo rt breyta eigi fy rirsö g n in n i eða skjó ta a ftan við h a n a „ A lþ in g is “, fy rirsö g n in
virð ist ókláruð svo n a o g orðið g e tu r varla staðið eitt.

60.

gr.

S ta ð fe stin g laga.
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Þ egar A lþingi h efur sam þykkt frum varp til laga u n d irritar forseti A lþingis það og leg g u r innan
tveg g ja v ik n a fyrir forseta Íslands til staðfestingar, og v eitir u n dirskrift hans því lagagildi.
Forseti Íslands getur ákveðið innan viku frá m óttöku frum varps að synja því staðfestingar.
Skal sú ákvörðun v era rökstudd og tilk ynnt forseta A lþingis. F rum varpið fæ r þá engu að síður
lagagildi, en innan þriggja m ánaða skal b era lögin u n d ir þjóðaratkvæ ði til sam þykktar eða
synjunar. E in fald u r m eirihluti ræ ður hvort lögin halda gildi sínu. A tkvæ ðagreiðsla fer þó ekki
fram felli A lþingi lögin ú r gildi innan fim m daga frá synjun forseta. U m fram kvæ m d
þjóðaratkvæ ðagreiðslu skal að öðru leyti m æ lt fyrir í lögum .
M u n ítarlega ákvæ ði en er nú í 26. gr. stjskr. Um h lu tverk fo r s e ta Isla n d s að þ e s su leyti m á
n efn a a ftu r að ekki er g e r t rá ð fy r ir að hann fa r i m eð lö g g ja fa rva ld m eð A lþ in g i o g m á þ v í
h a fa efasem dir um h lu tv e rk ha n s að þ e ssu leyti. Þ á eru engar takm arkanir á þ v í hva ð a lögum
fo r s e ti g etu r synjað staðfestingar, þ a ð g e ta t.d. verið fjá r lö g eða breytingar á skattalögum .
I ákvæ ðinu er hvorki g e rð kra fa um lágm arksþátttöku í þ jó ð a ra tkvæ ð a g reið slu né tekið fr a m
að tiltekið lá g m a rk kjósenda þ u r fi til að syn ja lögum, t.d. 1/3 eða álíka. Þ á m á velta þ v í upp
h v o rt ekki sé óþarfi að tiltaka „einfaldan m e ir ih lu ta “ þ e g a r m eiri h luti g re id d ra atkvæ ða
g ild ir sa m kvæ m t þ e ssa ri tillögu.

61. gr.
B irtin g laga.
B irta skal lög, stjórnvaldsfyrirm æ li og þjóðréttarsam ninga sem ríkið hefu r fullgilt. L ögum og
stjóm valdsfyrirm æ lum m á aldrei beita m eð íþyngjandi hæ tti fyrr en eftir birtingu þeirra. U m
b irtingarhátt og gildistöku fer að landslögum .
Iá k v æ ð in u eru 1. o g 3. m álsliður að m estu leyti sam svarandi 27. gr. stjskr. e n þ ó er ekki í 27.
gr. stjskr. tiltekið að birta skuli þ jó ð rétta rsa m n in g a o g stjórnvaldsfyrirm æ li þ ó svo þ a ð hafi
verið g e rt í fra m kvæ m d , sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um S tjórnartíðindi o g L ögbirtingablað, nr.
15/2005. M á lslið irn ir eru í sam ræ m i við tillögur stjórnlaganefndar o g m unu ekki h a fa breytt
r é tta r á h rif í f ö r m eð sér.
Velta m á upp spurningum um nauðsyn 2. m álsl. o g hva ð a á h r if þ a ð m uni h a fa að kveð a á um
þ e s s a óskráðu gru n d va lla rreg lu í stjórnarskránni. Þ v í fy lg ir ekki sk ýrin g í g rein a rg erð a f
hva ð a ástæ ðu þ u rfi að k veð a á um þ e ssa reg lu e ð a h vo rt á stæ ðan sé að hún hafi að einhverju
leyti ekki verið virt. Þ á eru ý m s a r á lyktanir í grein a rg erð m eð ákvæ ðinu rangar, t.d. að
sa m kvæ m t gild a n d i rétti þ u r fi ekki að birta annað en lög. Telja verður ein n ig tilvísun til 8. gr.
laga nr. 15/2005 efnislega ran g a sem g ru n d vö llu r fy r ir 2. m álsl. ákvæ ðisins, þ a r sem reg la 1.
m álsl. 1. mgr. 8. gr. byggir væ ntanlega að einhverju leyti á m á lsforræ ðisreglunni í
einkam álaréttarfari o g 2. m álsliður á kvæ ðisins er svo stjó rn v ö ld g e ti ekki d regið lappirnar
m eð birtingu reg ln a er varða þau. Velta m á þ v í upp h v o rt á kvæ ðið svona orðað í tillögunum
opni m ö g u le ik a á g a g n ályktun og þ á túlkun að lögum sem eru ívilnandi fy r ir borgarana en
íþyngjandi fy r ir fra m k væ m d a v a ld ið verði ekki beitt vegna þ e s s eðlis þ e ir r a að vera íþyngjandi
f y r ir fra m kvæ m d a va ld ið , en ekki er tekið fr a m í texta ákvæ ðisins sjálfs að um íþyngjandi
reg lu r g a g n v a rt borgurunum sé að ræða, þ ó svo vissulega m egi g e ra rá ð fy r ir þ v í m iðað við
o rðalagið „ m á a ld rei b e ita “. H é r m æ tti þ ó kveð a á um m eð m eiri skýrleika eða einfaldlega
slep p a 2. m á lsl. ákvæ ðisins.

12

Í vinnslu, 13. nóv. 2012

62. gr.
L ögrétta.
A lþingi kýs í L ögréttu fim m m enn til fim m ára.
Þ ingnefnd eða V5 hluti alþingism anna g etur óskað eftir áliti L ögréttu um h vort frum varp til
laga sam rým ist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. E kki m á afgreiða
frum varpið fyrr en álit L ögréttu lig g u r fyrir.
U m stö rf L ögréttu skal m æ lt fyrir í lögum .
B yg g ir á hugm yndum stjórnlaganefndar um „ stjó rn la g a rá ð “. F in n a m æ tti nefndinni
hep p ileg ra nafn. Þ á m á e in n ig benda á tilm æ li E vró p u rá ð sin s um að réttu r m inni h luta m ið ist
við fjó rð u n g .

63. gr.
Stjórnskipunar- o g eftirlitsnefnd.
S tjórnskipunar- og eftirlitsnefnd A lþingis kan n ar hvers kyns athafnir og ákvarðanir ráðherra
eða stjórnsýslu þeirra eftir því sem hún telu r efni til. N efndinni er skylt að hefja slíka könnun
að kröfu þriðjungs þingm anna.
Telja verður ó h ep pilegt að kveð a á um n afn o g h lu tverk einnar a f fa sta n e fn d u m A lþ in g is í
stjórnarskrá á þ e n n a n hátt. I 1. mgr. 37. gr. er sérsta kleg a tiltekið að e itt a f hlutverkum
A lþ in g is sé að h a fa eftirlit m eð fra m kvæ m d a rva ld in u , en þ a ð h lu tverk h efu r þ ó verið talið
leiða a f stjskr. Þ a ð m á þ v í h a ld a þ v í fr a m að tilvist einhvers konar eftirlitsnefndar á vegum
þ in g sin s sé n a u ð syn leg til að þ in g ið g e ti sin n t eftirlitsskyldu sin n i o g þ a ð leiði þ v í a f 1. mgr.
37. gr. að slík n e fn d skuli sta rfræ kt I ákvæ ðinu er nefndin e in n ig n e fn d stjórnskipunar- o g
e ftirlitsn e fn d en v e l g e tu r verið að þ a ð verði talið eð lileg t o g na u ð syn leg t að breyta nafni
nefndarinnar á einhverjum tím apunkti o g þ a r f þ á stjórnarskrárbreytingu til.
I ákvæ ðinu er tiltekið að nefndin skuli ka n n a a th afnir og ákva rð a n ir rá ð h erra eða stjórnsýslu
þ e ir r a eftir þ v í sem hún telur efni til. H u g sa n leg a opnar þ e tta þ r ö n g a o rð a la g fy r ir þ á túlkun
að nefndin g e ti ekki tekið til skoðunar starfshæ tti sjá lfstæ ð ra sto fnana eða stjórnsýslunefnda,
sem þ ó eru h luti a f fra m k væ m d a rv a ld i landsins o g s æ ta þ v í eftirliti A lþingis, sbr. 1. mgr. 37.
gr.
Varðandi fjó r ð u n g þ in g m a n n a en ekki þ r ið ju n g sjá athugasem dir við 46. gr. o g tilm æ li
E vró p u rá ð sin s þ a r að lútandi, en a lm en n t ber að m ið a ré tt m inni h lu ta við fjó rð u n g .

64. gr.
R annsóknarnefndir.
A lþingi getur skipað n efndir til að rannsaka m ikilvæ g m ál er alm enning varða.
N ánari reg lu r um hlutverk, rannsóknarheim ildir og skipan rannsóknarnefnda skulu settar m eð
lögum .
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A k v æ ð ið á væ ntanlega ekki við um þ in g m a n n a n e fn d ir skv. 39. gr. stjskr. o g þ v í g e ra ráð fy r ir
þ v í að þ in g m a n n a n e fn d ir verði ekki skipaðar í þ e im tilgangi sem ákvæ ðið nefnir. Þ á er
sp u rn in g h vo rt á kvæ ði a f þ e ssu tagi eigi ekki betur h eim a í alm ennum lögum.

65. gr.
M á lsk o t til þjóðarinnar.
T íu a f hundraði k jósenda geta krafist þjóðaratkvæ ðis um lög sem A lþingi hefu r sam þykkt.
K röfuna b er að leggja fram innan þriggja m ánaða frá sam þykkt laganna. L ögin falla ú r gildi e f
k jósendur hafna þeim , en annars halda þau gildi sínu. A lþingi getur þó ákveðið að fella lögin
ú r gildi áður en til þjóðaratkvæ ðis kem ur.
Þ jóðaratkvæ ðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa k jósenda v ar lögð fram .
A k v æ ð ið er n ým æ li o g tilgangur að au ka beint lýðræ ði. L a g t til að 10% kjó sen d a g e ti kra fist
þjó ð a ra tkvæ ð is um sa m þ ykkt lög innan þ rig g ja m á n a ð a f r á staðfestingu þeirra.
A tkvæ ð a g reið sla f a r i fr a m innan árs. Velta m á upp ý m su m vangaveltum í sam bandi við þ e tta
á kvæ ði o g þ á sérstaklega vegna þ e s s rú m a tím aram m a sem g efin n er. L ö g g e ta verið kom in til
fra m k v æ m d a r á þ re m u r m á n u ð u m og erfitt að taka þ a ð rétta rá sta n d sem þ a u ska p a til baka
n em a m eð bótagreiðslum . Þ a r f að vera fy r ir v a r i á beitingu laga fy r s tu þ r já m ánuði eftir að
þ a u eru sam þykkt? H v e rn ig verður lögum beitt sem búið er að á kveða að fa r i íþ jó ð a ra tk v æ ð i
en hu g sa n leg a 6 m á nuðir í atkvæ ðagreiðslu? Þ e tta eru a ð eins nokkur atriði sem ko m a upp í
hugann við lestur ákvæ ðisins.
Tekið fr a m í ákvæ ðinu að A lþ in g i g e ti á kveðið að fe lla lögin úr gildi. Þ a ð er varla
n a u ð syn leg t að taka þ e tta fr a m þ a r sem löggjafinn g etu r áva llt breytt lögum eða f e l l t úr g ild i
lög sem hann h efu r sam þykkt, sbr. synjun á fjö lm ið la fru m v a rp i 2004.
E k k i tekið fr a m í ákvæ ðinu hva ð a m á l séu undanskilin m álskoti til þ jó ð a rin n a r h eldur kem ur
þ a ð fr a m í ákvæ ð i um fr a m k v æ m d a tkvæ ðagreiðslunnar í 67. gr. Þ a r e in n ig se tt skilyrði um
alm annahag. E fn isleg skilyrði um hva ð a m á lu m er h æ g t að skjó ta til þ jó ð a ra tkvæ ð is á
hu g sa n leg a betur h eim a í heim ildarákvæ ði þ e s s efnis fr e k a r en í ákvæ ði um fo r m o g
fr a m k v æ m d atkvæ ðagreiðslunnar? Þ á er einnig ó ljó st hvað á tt er við m e ð alm annahag.

66. gr.
Þ in g m á l að fru m k v æ ð i kjósenda.
T veir a f hundraði k jósenda geta lagt fram þingm ál á A lþingi.
T íu a f hundraði k jósenda geta lagt frum varp til laga fyrir A lþingi. A lþingi getur lagt fram
gagntillögu í form i annars frum varps. H afi frum varp k jósenda ekki verið dregið til b ak a skal
b era það u n d ir þjóðaratkvæ ði, svo og frum varp A lþingis kom i það fram . A lþingi getur
ákveðið að þjóðaratkvæ ðagreiðslan skuli v era bindandi.
A tkvæ ðagreiðsla um frum varp að tillögu k jósenda skal fara fram innan tveg g ja ára frá því
m álið hefur verið afhent A lþingi.
N ým æ li að 2% kjó sen d a g e ti la g t fr a m þ in g m á l en m a rg t sem vekur spurningar. Ig re in a r g e r ð
m eð á kvæ ðinu er a ð ein s m in n st á fru m v a rp eða þin g sályktunartillögu. I ákvæ ðinu er tiltekið
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„ þ in g m á l“ o g er þ a ð þ v í áfram á reiki hvað eru þingm ál, g e ta kjósendur la g t fr a m
fy rirsp u rn ir til rá ð h erra o g skýrslubeiðnir? M ik ilv æ g t er að sam ræ m a hugtakanotkun að
þ e ssu leyti og kveða úr um m e ð þ a ð hvað séu þ in g m á l og hvað kjósendur sa m kvæ m t þ essu
á kvæ ði g e ta lagt fra m .
Þ á er óljó st hver tekur á kvörðun um þ a ð h vo rt m á l sé þ in g tæ k t o g í þ v í sa m bandi ber að
ath u g a að skv. 57. gr. fa r a þ in g m á l að fru m k v æ ð i kjósenda fy r s t til athugunar í nefndum . E kki
er g e r t ráð fy r ir þ v í að n efndir g e ti tekið á kvarðanir sem h a fa á h r if á þ in g m á l án
a tkvæ ðagreiðslu á A lþingi. Þ etta vekur óvissu um vinnu n efndar við svona mál. A n n a ð o g ekki
síður m ikilvæ g t atriði er að h vergi kem ur fr a m hver m æ lir fy r ir þ in g m á li að fru m k v æ ð i
kjó sen d a á A lþingi. Sé enginn þ in g m a ð u r viljugur til að taka m álið upp á þ in g in u eða þ v í
sam þykkur verður væ ntanlega erfiðleikum bundið að fin n a a ð ila sem er tilbúinn að m æ la fy r ir
m álinu en þ a ð eru a ð eins þ in g m e n n o g ráð h erra r sem h a fa m álfrelsi á A lþ in g i þ ó svo þ a ð sé
ekki skýrlega tekið fr a m í tillögunum o g m á í þ v í sa m bandi ein n ig taka fr a m að fo r s e ti
A lþ in g is g e tu r væ ntanlega ekki m æ lt fy r ir þ in g m á li þ a r sem hann læ tur a f alm ennum
þ in g stö rfu m þ e g a r hann tekur við em bæ tti fo rse ta . H é r er þ v í um m ikla óvissu að ræða.
Þ a ð fe r li sem la g t er til í ákvæ ðinu g e tu r verið þ u n g t í vöfum . S a m kvæ m t texta á kvæ ðisins
sý n ist m anni svo að e f A lþ in g i sam þykkir ekki fru m v a rp kjósenda a lve g óbreytt, sa m a hversu
g a lla ð fru m v a rp ið er að undanskildu þ v í að í 67. gr. er vísað til sam ræ m is við stjórnarskrá,
þ u r fi A lþ in g i að leggja fr a m g a g n tillö g u í fo r m i annars fru m v a rp s o g síðan verði að leggja
bæ ði fru m v ö rp in í þjóðaratkvæ ðagreiðslu. Þ ó er opinn sá m ö g u le ik i að fru m v a rp að
fru m k v æ ð i kjó sen d a sé d regið til baka en ó ljó st hver h efu r um boð til að taka slíka ákvörðun.
A f lokam álsgrein á kvæ ðisins m á æ tla að fru m v a rp að fru m k v æ ð i kjó sen d a lifi lengur en eitt
löggjafarþing.

67. gr.
F ra m k v æ m d undirskriftasöfnunar o g þ jó ð a ra tkvæ ð a g reið slu .
M ál sem lagt er í þjóðaratkvæ ðagreiðslu að kröfu eða frum kvæ ði kjósenda sam kvæ m t
ákvæ ðum 65. og 66. gr. skal varða alm annahag. Á grundvelli þeirra er hvorki hæ gt að krefjast
atkvæ ðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að fram fylgja
þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattam álefni eða ríkisborgararétt. Þ ess skal gæ tt að
frum varp að tillögu k jósenda sam rým ist stjórnarskrá. R ísi ágreiningur um h vort m ál uppfylli
fram angreind skilyrði skera d óm stólar þar úr.
Í lögum skal kveðið á um fram kvæ m d m álskots eða frum kvæ ðis kjósenda, svo sem um form
og fyrirsvar fyrir kröfunni, tím alengd til söfnunar u n dirskrifta og um fyrirkom ulag þeirra,
hverju m egi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla m egi k röfuna að fengnum viðbrögðum
A lþingis, svo og um h v ernig haga skuli atkvæ ðagreiðslu.
K veð ið er á um að þ in g m á l að fru m k v æ ð i kjó sen d a g e ta aðeins varðað a lm a n n a h a g o g m ega
ekki varða fjá r m á l ríkisins, þjó ð rétta rsku ld b in d in g a r og ríkisborgararétt. Þ ó er ó ljó st hvað
á tt er við um alm an n a h a g og er þ a ð ekki sk ýrt nán a r í greinargerð. A k v æ ð i um
fru m k v æ ð isré tt alm en n in g s virðast ekki h a fa verið m ik ið r æ d d í stjórnlaganefnd. I ákvæ ðinu
kem ur fr a m að þ e s s skuli g æ tt að fru m v a rp að tillögu kjósenda sam rým ist stjórnarskrá en ekki
hver skuli g æ ta þ e ss og taka ákvörðun um h vo rt lágm arkskröfur séu uppfylltar og virðast þ v í
dó m stó la r einir til þ e s s bæ rir en velta m á þ v í upp h vo rt ekki þ u r fi einfaldari m eðferð m álsins
en fy r ir dóm stólum o g úrskurður héraðsdóm s þ a r um verður væ ntanlega kæ rður til
H æ sta rétta r sa m kvæ m t alm ennum reglum .
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68. gr.
F ru m va rp tilfjá rla g a .
F y rir h v ert reglulegt A lþingi skal, þegar það er sam an kom ið, leggja frum varp til fjárlaga fyrir
það fjárhagsár sem í hönd fer. Skal í frum varpinu v era fólgin greinargerð um tek ju r ríkisins og
gjöld eftir því sem nánar er ákveðið í lögum .
A k v æ ð ið er að m estu sam h ljó ð a 42. gr. stjskr. en þ ó ber að h a fa í h u g a að reg lu leg t A lþ in g i
er ekki skilg rein t í tillögum stjórnlagaráðs á sa m a h á tt o g þ a ð er g e r t í 35. gr. stjskr. Þ á eru
bæ ði n otuð hugtökin reg lu leg t A lþ in g i o g lö g g ja fa rþ in g í tillögunum o g na u ð syn leg t að
sa m ræ m a hugtakanotkun að þ e ssu leyti.
E k k i er tekið fr a m í á kvæ ðinu né í 69. gr. h ven æ r leggja sku li fr a m fjá ra u ka lö g .

69. gr.
G reiðsluheim ildir.
E nga greiðslu m á inna a f hendi n em a heim ild sé til þess í fjárlögum .
A ð fengnu sam þykki fjárlaganefndar A lþingis g etu r fjárm álaráðherra þó innt greiðslu a f hendi
án slíkrar heim ildar, til að m æ ta greiðsluskyldu ríkisins veg n a ófyrirséðra atvika eða e f
alm annahagsm unir krefjast þess. L eita skal heim ildar fyrir slíkum greiðslum í fjáraukalögum .
A k v æ ð ið styrkir stö ð u löggjafarvalds g a g n v a rt fra m k væ m d a rv a ld in u þ a r sem sam þykki
löggjafans þ a r f til að g re ið a úr ríkissjóði g reið slu sem ekki er h e im ild fy r ir í fjá rlö g u m .
T ilgangur væ ntanlega að tryggja a g a í fjá rm á lu m ríkisins.
F ru m va rp þ e s s a efnis h efu r verið la g t fy r ir á A lþ in g i til breytingar á fjá rreið u lö g u m , þskj.
628, 372. m á l á 136. löggjafarþingi. Þ a ð æ tti að vera n ó g að b reyta fjá rre ið u lö g u m (88/1997)
til að ko m a þ e s su á enda verður ekki séð að frv . fa r i g e g n stjskr. (hvorki g ild a n d i né tillögum )
n em a h ér verði talið að um stjórnskipulegan vana sé að ræ ða? Þ a ð m æ tti þ v í velta þ v í upp
h v o r tþ e tta eigi h eim a í stjskr.

70. gr.
R éttu r fjá rla g a n e fn d a r til upplýsinga.
F járlaganefnd A lþingis getur krafið stofnanir ríkisins, ríkisfyrirtæ ki og þá aðra sem fá fram lög
ú r ríkissjóði, um u p plýsingar sem tengjast ráðstöfun þess fjár.
K veð ið sérsta kleg a á um u p p lýsingarétt fjá rla g a n efn d a r. B yg g ir á tillögum stjórnlaganefndar
- g ild ir ekki bara um stjó rn v ö ld h eldur um a lla þ á sem f á fr a m lö g úr ríkissjó ð i o g um m eðferð
þ e ss fjá r.
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71. gr.
Skattar.
Skattam álum skal skipað m eð lögum . E ngan skatt m á á leggja né b rey ta né tak a a f nem a m eð
lögum .
E kki m á fela stjórnvöldum ákvörðun um h vort leggja skuli á skatt, b rey ta honum eða afnem a
hann.
E nginn skattur v e rð u r lagður á nem a h eim ild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik
u rðu sem ráða skattskyldu.

72. gr.
E ig n ir o g sku ld bindingar ríkisins.
E kki m á tak a lán eða u n dirgangast ábyrgðir sem skuldbinda ríkið n em a m eð lögum .
Stjórnvöldum er óheim ilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila. M eð lögum
m á þó kveða á um slíka ríkisábyrgð v eg n a alm annahagsm una.
E kki m á selja eða láta m eð öðru m óti a f hendi fasteig n ir ríkisins né afnotarétt þeirra nem a
sam kvæ m t heim ild í lögum . U m ráðstöfun annarra eigna ríkisins fer að lögum .
A ð nokkru leyti sam svarandi síðari m álslið 40. gr. stjskr. E k k i er sk ýrt sérsta kleg a hvað fe llu r
u ndir alm annahagsm uni en að nokkru leyti vísað til la g a um ríkisábyrgðir, nr. 121/1997, í
grein a rg erð m e ð ákvæ ðinu.

73. gr.
Þ ingrof.
Forseti Íslands rýfur A lþingi að ályktun þess. Skal þá efnt til nýrra kosninga eigi fy rr en sex
vikum og eigi síðar en níu vikum frá þingrofi. A lþingism enn halda um boði sínu til kjördags.
M e ð ákvæ ðinu er A lþ in g i veitt h lu tverk í þingrofi. Velta m á upp nokkrum atriðum varðandi
ákvæ ðið o g aðko m u fo r s e ta Isla n d s a ð þ in g ro fi, t.d. h vo rt eð lileg t sé að fo rsæ tisrá ð h e rra rjúfi
þ in g , h v o rt fo r s e ti g e ti neita ð að rjú fa þ i n g þ ó A lþ in g i álykti svo? Þ á a th u g a st þ a ð e in n ig að
fo rs e tin n f e r ekki lengur m eð löggjafarvaldið m eð A lþingi.

74. gr.
R íkisendurskoðun.
A lþingi kýs ríkisendurskoðanda til fim m ára. H an n skal v era sjálfstæ ður í störfum sínum .
H ann endurskoðar fjárreiður ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtæ kja í um boði A lþingis eftir
því sem nán ar er m æ lt fyrir um í lögum .
E ndurskoðaðan ríkisreikning næ stliðins árs ásam t athugasem dum ríkisendurskoðanda skal
leggja fyrir A lþingi til sam þykktar sam hliða frum varpi til fjárlaga.

17

Í vinnslu, 13. nóv. 2012
S já athugasem dir við 75. gr.

75. gr.
U m boðsm aður A lþingis.
A lþingi kýs um boðsm ann A lþingis til fim m ára. H ann skal v era sjálfstæ ður í störfum sínum .
H ann g æ tir að rétti borg aran n a og hefu r eftirlit m eð stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. H ann
g æ tir þess að jafn ræ ð i sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram í
sam ræ m i við lög og vandaða stjórnsýsluhæ tti.
Á kveði ráðherra eða annað stjórnvald að hlíta ekki sérstökum tilm æ lum um boðsm anns skal
tilkynna forseta A lþingis um ákvörðunina.
U m starfsem i u m boðsm anns og hlutverk hans skal nánar m æ lt fyrir í lögum , þar á m eðal um
þingm eðferð fyrrgreindrar tilk y n n in g ar ráðherra eða annars stjórnvalds.
Varðandi ríkisendurskoðanda o g um boðsm ann A lþ in g is m á velta þ v í upp h v o rt ákvæ ðin séu
ekki o f íta rleg o g að þ a ð eigi einungis að kveð a á um tilvist o g a llra helstu h lu tverk
em bæ ttanna í stjórnarskrá en ekki ja fn ítarlega o g g e r t er hér. Sem d æ m i þ á er h lu tverk
um boðsm anns í 75. gr. tekið upp úr 2. gr. laga um um boðsm ann A lþ in g is nr. 85/1997.
H lu tv e rk em bæ ttanna til fra m tíð a r verður nið u r njörvað nokkuð f a s t e f ákvæ ðin m u n u verða
o rðuð á þ e n n a n hátt.
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R eykjavík, 4. septem ber 2012.
T rausti F an n ar V alsson,
lektor við lagadeild H ásk ó la Íslands

Minnisblað
til sérfræðinganefndar um skoðun á VII.
kafla í tillögum stjórnlagaráðs að frumvarpi til
nýrra stjórnarskipunarlaga fyrir Ísland.

1. Afmörkun - Inngangur
U nd irritað u r h efur verið

beðinn um

að lesa tillögu

Stjórnlagaráðs

að frum varpi til

stjórnarskipunarlaga, og setja fram athugasem dir við VII. kafla tillögunnar, sem fjallar um
sveitarstjórnarstigið. L eitast er við að fjalla um viðfangsefnið m eð hliðsjón a f bókun
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar A lþingis frá 70. fundi nefndarinnar, 13. jú n í 2012.
Það ákvæ ði gildandi stjórnarskrárinnar sem sérstaklega fjallar um sveitarfélögin, 78. gr., er
staðsett í m annréttindakafla hennar. Þessu er b reytt m eð tillögu stjórnlagaráðs. Í tillögu
ráðsins er gert ráð fyrir að í staðinn kom i sérstakur kafli um sveitarfélögin, fjórar greinar.
78. gr. gildandi stjórnarskrár hljóðar svo:
Sveitarfélög skulu sjá lf ráða m álefnum sínum eftir því sem lög ákveða.
T ekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir m eð lögum , svo og réttu r þeirra til að
ákveða h vort og hvernig þ eir eru nýttir.
S am kvæ m t tillögu stjórnlagaráðs standa b áð ar þessar m álsg rein ar óbreyttar. F y rsta m gr. 78.
gr. v e rð u r 1. m gr. 105. gr. í tillögunni en 2. m gr. 78. gr. v e rð u r 3. m gr. 105. H ins veg ar eru
lögð til n okkur ný ákvæ ði.
M eð vísan til þess að ákvæ ði VII. kafla í tillögum stjórnlagaráðs b y g g jast í grunninn á ákvæ ði
78. gr. gildandi stjórnarskrár og forsögu hennar er óhjákvæ m ilegt annað en að vík ja að því,
eftir því sem við á, hvaða efnislegu brey tin g ar felist í tillögunum frá gildandi stjórnarskrá.

2. Ákvæði um sveitarfélögin eru færð úr mannréttindakafla stjórnarskrárinnar
Í 1. m gr. 78. gr. stjórnarskrárinnar felast no k k rir þæ ttir. L itið hefu r verið svo á að orðalagið í
1. m gr. 78. gr. um að sveitarfélögin ráði sjálf, m .a. m eð vísan til up p ru n a þess og
1

staðsetningar í m annréttindakafla stjórnarskrárinnar, feli í sér v ernd íbúa sveitarfélaganna til
að kjósa sér eigin stjórn - sveitarstjórn - í lýðræ ðislegum kosningum sem hafi m eð höndum
stjórn m álefna sveitarfélagsins. Staða ákvæ ðisins í m annréttindakafla stjórnarskrárinnar hefur
fyrst og frem st haft þýðingu í tengslum við ályktanir um þetta, þ.e. lýðræ ðisleg réttindi íbúa
sveitarfélaganna.
M eð tillögu stjórnlagaráðs er hinn lýðræ ðislegi þ áttur 1. m gr. 78. gr. stjórnarskrárinnar
tryggður í 1. m gr. 107. gr., en þar er skýrt kveðið á um að sveitarfélögum sé stjórnað a f
sveitarstjórnum sem starfi í um boði íbúa og eru k jörnar í alm ennum leynilegum kosningum .
Á kvæ ði 1. m gr. 107. gr. í tillögum stjórnlagaráðs er, hvað v arð ar rétt íbúa sveitarfélaga til að
kjósa sér sveitarstjórn, alm ennt séð í sam ræ m i við það inntak sem 1. m gr. 78. gr. gildandi
stjórnarskrár h efur verið gefið að þessu leyti. V erð u r því ekki séð að það m uni hafa nein á h rif
á réttindi íbúa sveitarfélaganna til að kjó sa eigin stjórn þótt ákvæ ði um sveitarfélögin fæ rist ú r
m annréttindakafla stjórnarskrár í sérstakan kafla. L ýðræ ðislegur kosningaréttur borgaranna
fæ r skýrari stjórnskipulegan grundvöll en nú er, þrátt fyrir þessa ráðstöfun.
Staðsetning ákvæ ðisins í gildandi stjórnarskrá getur m ögulega einnig haft þýðingu varðandi
túlkun 2. m gr. 78. gr., sem fram kem ur í 3. m gr. 105. gr. í tillögu stjórnlagaráðs. M ik ilv æ g t er
að hafa í huga að ákvæ ðið felur í sér undantekningu frá þeirri reglu sem v arð ar skattlagningu
að vald til álagningar skatta verði ekki fram selt til stjórnvalda. A f undantekningunni leið ir til
dæ m is að h eim ilt er að fram selja sveitarfélögunum vald til að ákveða álagningarprósentu
útsvars, innan tiltek in n a m arka. A f þessu ákvæ ði leið ir sem sagt að sveitarfélögum m á
fram selja ákvörðun um skattinnheim tu, enda sé hún lögbundin að nokkru m arki. Á kvæ ði um
bann

við

fram sali

á

skattlagningarvaldi

til

stjórnvalda

er

nú

staðsett

í

77.

gr.

stjórnarskrárinnar, og sam hengi þessara tveggja ákvæ ða því ljósara í gildandi stjórnarskrá en
er í tillögu stjórnlagaráðs. M eð skýringum í greinargerð á að v era hæ gt að tak a a f v afa um
þetta atriði, enda hefu r þegar skapast n okkur hefð um þessa tú lkun 2. m gr. 78. gr. gildandi
stjórnarskrár. T ilfæ rsla þ essa ákvæ ðis ú r m annréttindakafla stjórnarskrárinnar á því ekki að
hafa nein á h rif á tú lkun þess.

3. Samræmi við Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga
Íslenska ríkið hefu r fullgilt E vrópusáttm ála um

sjálfstjórn

sveitarfélaga,

sbr.

C -deild

Stjórnartíðinda, skjal nr. 7/1991, en þar kem ur m.a. fram , sbr. 2. gr., að m eginreglan um
sjálfstjórn sveitarfélaga skuli v iðurkennd í landslögum og í stjórnarskránni e f u n n t er.
Íslensk lö g g jö f er alm ennt séð í góðu sam ræ m i við ákvæ ði E vrópusáttm ála um sjálfstjórn
sveitarfélaga. E innig íslenska stjórnarskráin. E r það staðfest m eð skýrslum sem u n n ar hafa
verið á vegum E vrópuráðsins fyrir sveitarstjórnarþing E vrópuráðsins (C ongress o f L ocal and
R egional A uthorities), sbr. skýrslu um staðbundið lýðræ ði á Íslandi, (Local dem ocracy in
Iceland), sem lögð v ar fyrir sveitarstjórnarþingið á fundi þess 2. m ars 2010, C PL (18)3, og
skýrslu um stöðu E vrópusáttm ála um sjálfstjórn sveitarfélaga í landsrétti (The E uropean
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C harter o f L ocal S elf-G overnm ent in dom estic law ), sem lögð v ar fyrir sveitarstjórnarþingið á
fundi þess 18.-20. október 2011, CPL(21)2.
A lm ennt séð v e rð u r að telja að tillö g u r stjórnlagaráðs séu í góðu sam ræ m i við ákvæ ði
E vrópusáttm álans. E kki v erð u r séð að m ikilvæ gir þ æ ttir sáttm álans hafi gleym st eða að rétt
væ ri að b rey ta tillögum stjórnlagaráðs að öðru leyti v eg n a hans. E ftir því sem við á v erður
vikið nánar að sáttm álanum í um fjöllun um einstakar greinar í tillögum stjórnlagaráðs h ér að
aftan. - V ísast í því sam bandi ekki síst til u m fjöllunar í 10. tölulið m innisblaðisins, um
m álskotsrétt sveitarfélaga.

4. Um 1. mgr. 105. gr. —Sjálfstæði sveitarfélaga
Á kvæ ði 1. m gr. 105. gr. er sam hljóða 1. m gr. 78. gr. gildandi

stjórnarskrár. E ins og fram

kem ur í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæ ðið þá hefu r verið litið svo á að ákvæ ðið feli fyrst
og frem st í sér stefnuyfirlýsingu stjórnarskrárgjafans um að þau skuli njóta sjálfstjórnar.
E in n ig h efur verið ben t á að í ákvæ ðinu felist réttur íbúa sveitarfélaga til að kjósa eigin stjórn,
sbr. um fjöllun u n d ir kafla 2 hér að ofan, sem og stjórnskipuleg try gging fyrir því að hér skuli
vera sveitarfélög.
Þrátt fyrir að það sé ekki tekið fram í stjórnarskránni, eða tillögu stjórnlagaráðs, þá felst það í
orðinu „sveitarfélag“ að um er að ræ ða staðbundna stjórnsýslueiningu, sem falið er að hafa
m eð höndum tiltekin staðbundin verkefni - alm ennt opinbers eðlis. Þ á er rétt að tak a það fram
einnig,

en þessari

forsendu

er ekki

lýst í skýringum

stjórnlagaráðs,

að „sjálfstjórn

sveitarfélaga“ felu r í grundvallaratriðum í sér að sveitarfélög skuli sjá lf fá að stjórna eigin
m álefnum innan ram m a laga. Það er sá lagaram m i sem A lþingi hefu r sett sem fyrst og frem st
afm arkar

sjálfstjórnina. Ö nnur stjórnvöld, t.d. ráðherrar, undirsto fn an ir ráðuneyta eða

sjálfstæ ð stjórnvöld á vegum ríkisins, hafa hins v eg ar alm ennt ekki yfirstjórnunarheim ildir
gagnvart sveitarfélögunum , nem a slík yfirstjórn hafi sérstaklega verið ákveðin m eð lögum .
R étt er jafn fra m t að hafa í huga að það gengur ekki gegn gildandi stjórnarskrá að fela öðrum
stjórnvöldum

yfirstjórn

yfir

tilteknum

verkefnum

sveitarfélaganna,

eða eftirlit m eð

verkefnum þeirra. V egna þess að sjálfstjórnin er stjórnarskrárbundin þá v e rð u r slík yfirstjórn
að v era ákveðin a f löggjafanum , og þá v erð u r einnig að æ tla að þessi yfirstjórn, eða heim ildir
annarra til afskipta a f stjórnsýslu sveitarfélaga, m egi ekki fela í sér svo rík t inngrip í starfsem i
þeirra að þau hafi sjá lf ekkert svigrúm eftir til að ráðstafa s já lf á grundvelli staðbundinna
hagsm una íbúa sveitarfélagsins. E kkert b en d ir til þess að við þessu sé hrey ft m eð tillögum
stjórnlagaráðs.
Á kvæ ði 1. m gr. 78. gr. stjórnarskrárinnar, eins og hún nú stendur, á fyrirm ynd í dönsku
stjórnarskránni. Í alm ennum skýringum stjórnlagaráðs við ákvæ ði VII. kafla tillögu sinnar
kem ur m .a. eftirfarandi fram :
„Í Svíþjóð er staða sveitarfélaga m un n án ar skilgreind en í íslensku stjórnarskránni. Í sæ nsku
stjórnarskránni er m .a. fjallað um

fulltrúalýðræ ði og sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga og
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skilgreind m egin h lu tv erk þeirra og ábyrgð. Í dönsku stjórnarskránni er ein stutt grein um
sveitarfélög, 82. gr., þar sem sjálfstjórn sveitarfélaga er háð sam a fyrirvara og í íslenska
stjórnarskrárákvæ ðinu, þ.e. að útfæ rsla þess er ákveðin í alm ennum lögum . Þ á er í danska
ákvæ ðinu ræ tt um eftirlitsvald ríkisins þannig að þar er gengið skem m ra í sjálfstjórn en
hérlendis og t.a.m . í Svíþjóð.“
A ð næ r öllu leyti tel ég enga ástæ ðu til athugasem da við um fjö llu n stjórnlagaráðs um
sveitarfélögin. Í textanum sem er vitnað til hér að ofan kem ur hins v eg ar fram viss
m isskilningur á eðli sjálfstjórnar sveitarfélaganna.
Til nánari skýringar er rétt að vík ja fyrst stuttlega að forsögu íslenska stjórnarskrárákvæ ðisins.
N æ g ir reyndar í því sam bandi að nefna að m eð 16. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, var
ákvæ ði íslensku stjórnarskrárinnar um sveitarfélögin breytt. Á kvæ ðið v ar áður í 76. gr.
stjórnarskrárinnar og hljóðaði svo:
R étti sveitarfélaganna til að ráða sjá lf m álefnum sínum m eð um sjón stjórnarinnar skal
skipað m eð lögum .
O rðin „m eð um sjón stjórnarinnar“ hafa verið skilin svo að m eð þeim væ ri vísað til eftirlits
stjórnvalda ríkisins, s.s. ráðuneytis sveitarstjórnarm ála, m eð m álefnum sveitarfélaganna. Slíkt
eftirlit h efur hér á landi alm ennt séð, bæ ði sögulega og lagalega, b ein st að því, m eð vísan til
þess hvað felist í sjálfstjórn sveitarfélaganna, að u p plýsa h vort sveitarfélögin fari að lögum í
störfum sínum , en ekki því hvort þau nýti sjálfstjórnarréttinn á þann hátt sem stjórnvöldum
ríkisins þykir æ skilegur. E ins og fyrr sagði þá ú tilo k ar stjórnarskráin ekki, og ekki tillaga
stjórnlagaráðs heldur, að ákveðnar und an tek n in g ar séu gerðar á þessu stjórnvalda ríkisins gangi lengra -

og að eftirlit

svo frem i sem því lágm arksskilyrði stjórnarskrár sé

fullnæ gt að sveitarfélögin hafi áfram einhverja sjálfstjórn um a.m .k. einhver a f verkefnum
sínum .
Í upphaflegri m ynd þess frum varps sem síðan varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995
hljóðaði 1. m gr. 16. gr. svo: „R étti sveitarfélaga til að ráða sjá lf m álefnum sínum m eð eftirliti
ríkisins skal skipað m eð lögum .“ Sagði í athugasem dum m eð frum varpinu að hér væ ri um að
ræ ða ákvæ ði sem væ ri efnislega í alla staði sam hljóða þágildandi 76. gr. stjórnarskrárinnar.
A nnað kom þar ekki fram um inntak þessarar m álsgreinar. V ið m eðferð A lþingis á
frum varpinu varð sú b rey tin g á um ræ ddu ákvæ ði að felld voru b ro tt orðin „m eð eftirliti
rík isin s“ . Í ræ ðu fram sögum anns þeirrar þingnefndar sem lagði brey tin g u n a til sagði að m eð
þessu teldu nefndarm enn löggjafann í raun og v eru fá frjálsar h endur um það m eð hvaða hætti
hann teldi eðlilegt að ríkið hefði eftirlit eða um sjón m eð starfsem i sveitarfélaganna.
N efndarm önnum væ ri þó fullljóst að slíkt eftirlit yrði eftir sem áður að v era fyrir hendi. (Sjá
Alþt. 1004, B -deild, dálkur 5305. Sjá einnig Alþt. 1995, B -deild, dálk 141.) E kki er í
lögskýringargögnum að finna um m æ li sem varpa frekara ljósi á m arkm ið u m ræ ddrar
b reytingar á ákvæ ðinu. Æ tlun stjórnarskrárgjafans virð ist þannig, sé tekið m ið a f orðum
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fram sögum annsins, hafa verið sú að rým ka h eim ildir alm enna löggjafans til að m æ la fyrir um
það m eð hvaða hæ tti ríkið hagaði eftirliti m eð stjórnsýslu sveitarfélaganna, án þess þó að rök
hafi kom ið fram fyrir því að eldra ákvæ ði stjórnarskrárinnar hafi falið í sér o f þröngar skorður
í því

efni.

Ekki

v irðist hafa verið

hugm yndin

a f fella n iður

eftirlit ríkisins

m eð

sveitarfélögunum . Þ rátt fy rir þetta þá er hin eiginlega og efnislega þýðing þess að fella niður
orðin „m eð eftirliti rík isin s“ sú að nú telst alm enna löggjafanum frjálst að leggja n iður eftirlit
ríkisins m eð starfsem i sveitarfélaganna án þess að það gangi gegn stjórnarskrá. E kki v erður
gengið svo langt að telja að í þessu felist að eftirlit stjórnvalda ríkisins m eð sveitarfélögunum
gangi gegn stjórnarskrá, þrátt fyrir þ essa breytingu. Á hinn bóginn v erð u r ekki annað séð a f
lögskýringargögnum en að breytingin m eð stjórnarskipunarlögunum 1995 hafi í reynd b y ggst
á ákveðnum m isskilningi. Það er einnig m isskilningur sem fram kem ur í tilvitnuðum
athugasem dum stjórnlagaráðs að m eð því að m æ la ekki í stjórnarskrá fyrir um eftirlit ríkisins
m eð sveitarfélögunum þá sé sjálfstjórn þeirra aukin. Sjálfstjórn sveitarfélaganna felur í sér
svigrúm þeirra til athafna innan þess lagaram m a sem g ild ir hverju sinni. E k k ert í gildandi
stjórnarskrá, né tillögum stjórnlagaráðsins, b en d ir til annars en að sveitarfélögin séu b undin a f
lögunum . Það er því rö kvilla að ræ ða um að eftirlit a f hálfu stjórnvalda ríkisins, sem b einist að
því h vort sveitarfélögin hafi farið að lögum , takm arki sjálfstjórn þeirra.

5. Um 2. mgr. 105. gr. —Sveitarfélög hafi næga burði og tekjurfyrir lögbundin verkefni
Í 2. m gr. 105. gr. tillagna stjórnlagaráðs er lagt til að kom i svohljóðandi ákvæði: „S veitarfélög
skulu hafa n æ gilega burði og tek ju r til að sinna lögbundnum verk efn u m .“ Þ etta ákvæ ði væ ri
ným æ li í íslenskri stjórnarskrá. S am bæ rilegt ákvæ ði, hvað v arð ar fjárhagsþátt 2. m gr. 105. gr.,
er hins v eg ar að finna í 9. gr. E v rópusáttm ála um sjálfstjórn sveitarfélaga í 2. m gr. þess
ákvæ ðis segir svo: „T ekjustofnar sveitarstjórna skulu v era í sam ræ m i við þau verkefni sem
þeim eru falin í stjórnarskránni og lö gum .“ („L ocal

authorities' financial resources shall be

com m ensurate w ith the responsibilities provided for by the constitution and the law.“).
Ekki verður annað séð en að í m eginatriðum sé sam ræm i sé m illi tilvitnaðs ákvæ ðis í 9. gr.
Evrópusáttm álans og svo tillögu stjórnlagaráðs. Í skýringum stjórnlagaráðs við tilvitnað ákvæði
segir að hér sé um „efnisreglu að ræ ða þó hún takm arkist við þau verkefni sem löggjafinn felur
sveitarfélögunum “ . Þ á segir þar einnig svo um skýringu ákvæðisins:
M arkm ið ákvæ ðisins er að stuðla að því að sam ræ m i sé m illi lögbundinna verkefna
sveitarfélaga og tek n a þeirra. Í ljósi þess að ráðið leggur til óbreytta m álsgrein um að
tek ju sto fn ar sveitarfélaga skyldu ákveðnir m eð lögum , svo og réttu r þeirra til þess að
ákveða h vort og hvernig þeir væ ru nýttir, v ar talið að herða þyrfti á þeirri skyldu
löggjafans að try g g ja sam ræ m i m illi verkefna og tekna, þ.e. að tryggja að næ gar tekjur
væ ru fyrir hendi til lögbundinna v erk efn a sveitarfélaga.
Skylda til þess að stuðla að sam ræ m i m illi lögbundinna verkefna og tek n a h v ílir þó
ekki einhliða á m iðstjórnarvaldinu, löggjafanum ; í ákvæ ðinu felst einnig réttu r fyrir
löggjafann til að skipa m álum þannig að sveitarfélög séu næ gilega öflug til að sinna
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verkefnum sínum og þá er einkum átt við stæ rð sveitarfélaga. Skyldan h v ílir þá einnig
á sveitarfélögum að sæ ta slíkum reglum og sveitarstjórnum að haga m álum þannig að
ekki stefni í óefni. L öggjafinn ú tfæ rir þetta nán ar í lögum , m .a. um aðhald og eftirlit
m eð fjárm álum sveitarfélaga í sam ráði við sveitarfélög, sbr. sam ráðsskylduna sem
einnig er ným æ li. Sveitarfélög eiga því að v era næ gilega b u rð u g sem helgast m .a. a f
hæ filegri stæ rðarhagkvæ m ni.
M arkm iðinu um næ gilega burði og sam ræ m i m illi verkefna og tek n a m á einnig ná
m eð

sam starfi

m illi

sveitarfélaga,

svo

sem

nú

er

algengt

í

svonefndum

byggðasam lögum skv. sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 og fleiri lögum .
R æ tt v ar um h vort sleppa m æ tti orðinu „lögbundnum “ í því skyni að skylda þessi og
réttu r næ ði einnig til verk efn a sem sveitarfélög ákvæ ðu upp á sitt einsdæ m i að sinna
án lagaskyldu. Þótti það í b etra sam ræ m i við sjálfstjórn sveitarfélaga og þá staðreynd
að m örgum m ikilvæ gum verkefnum , svo sem alm enningssam göngum , er sinnt a f hálfu
sum ra sveitarfélaga án lagaskyldu. Á hinn bóginn v ar talið að slík skylda á hendur
ríkisvaldinu væ ri o f þ ungbæ r e f sveitarfélög æ ttu að hafa sjálfdæ m i um verkefni enda
h efur Stjórnlagaráð leitast í tillögugerð sinni við að tryggja að völd og ábyrgð fari
saman.
U ndirritaður telur að ekkert í tilvitnuðum skýringum gefi tilefni til athugasem da a f hans hálfu.
Sérstaklega ber að taka undir þá niðurstöðu ráðsins að ekki væ ri eðlilegt að sleppa orðinu
„lögbundnum “ í ákvæ ðinu, (reyndar væ ri það m jög óheppilegt) enda m á telja m ikilvæ gt að
ábyrgð og vald fylgist að.
Það er þó eitt atriði sem ber að staldra við í þessu sam bandi, og ekki virðist gefinn næ gur
gaum ur

í

skýringum

stjórnlagaráðs,

en

það

er

hvort

ákvæ ðið

veiti

sveitarfélögum

stjórnarskrárvarin rétt til fjárfram laga sem hæ gt væ ri að fram fylgja fyrir dóm stólum . H vernig
fer m eð sam spil fjárstjórnarvalds A lþingis og dóm svaldsins í slíku tilviki? Á hinn bóginn er í
tillögum stjórnlagaráðs einnig fjallað um m at á áhrifum lagafrum varpa, og í 108. gr. tillögunnar
um sam ráð við sveitarfélögin um lagafrum vörp er varða þau sérstaklega. Þá er einnig erfitt að
sjá fyrir sér m eð hvaða hætti sveitarfélögin fengju um fjöllun dóm stóla um slíkt atriði, nem a þá
e.t.v. e f slíkri m álsástæ ðu m æ tti halda fram m i í dóm sm áli þar sem sveitarfélag krefðist
ógildingar á ákvörðun stjórnvalda a f hálfu ríkisins í m áli þar sem tilteknar skyldur væ ru lagðar
á sveitarfélag á grundvelli laga, s.s. e f ráðuneyti m enntam ála legði slíka skyldu á sveitarfélag á
grundvelli grunnskólalaga. A lm ennt verður ekki annað séð en að slíkt kæ m i þá aðeins m eð
óbeinum hætti til um fjöllunar dóm stóls. D óm stólar gæ tu m eð öðrum orðum ekki gripið m eð
beinum hætti inn í fjárstjórnarvald A lþingis að þessu leyti.

6. Um 3. mgr. 105. gr. —Sjálfstæðir tekjustofnar
Á kvæ ði 3. mgr. 105. gr. er sam hljóða 2. mgr. 78. gr. stjóm arskrárinnar. M ikilvæ gasta þýðing
ákvæ ðisins er sú að í því felst frávik frá því ákvæði í tillögu stjórnlagaráðsins að óheim ilt sé að
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fram selja nokkurn þátt skattlagningarvalds til stjórnvalda. M eð hliðsjón a f því sem fram kem ur í
skýringum stjórnlagaráðs við ákvæ ðið hefur ráðið haft þetta atriði í huga, en þar segir m .a. svo:
Á kvæ ðið g engur sem sérregla að nokkru leyti fram ar alm ennum reglum stjórnarskrár
um skattam ál í 1. m gr. 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar sem tek n a r eru upp
óbreyttar í frum varp þetta.
U ndirritaður telur til viðbótar rétt að benda á annað atriði. Í um ræ ðu um gjaldtöku sveitarfélaga
hafa stundum kom ið upp álitam ál um þýðingu 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár fyrir gjaldtöku
sveitarfélaganna. Í áliti um boðsm anns A lþingis frá 27. m ars 2002 í m áli nr. 3221/2001, varðandi
töku fráveitugjalda í R eykjanesbæ ,
sveitarfélaganna.

V ísaði

hann

til

fjallaði um boðsm aður m.a.
tilvitnaðs

ákvæ ðis

alm ennt um

stjórnarskrárinnar,

gjaldtöku

auk

ákvæ ða

sveitarstjórnarlaga og laga um tekjustofna sveitarfélaga. Síðan segir í álitinu:
Í fram angreindum ákvæ ðum stjórnarskrárinnar og laga b irtist sú m eginregla að
tekjuöflun sveitarfélaga eins og annarra opinberra aðila v e rð u r að b y ggjast á heim ild í
lögum óháð því h vort um er að ræ ða skattheim tu eða gjald fyrir þjónustu sem látin er í
té. Séu slíkar lagaheim ildir til staðar v e rð u r við beitingu þeirra að tak a afstöðu til þess
hversu víð tæ k ar þæ r eru, þ.e. í hvaða tilvikum þæ r heim ila töku gjalds og í hvaða m æli
auk þess sem þ ö rf kann að vera á að skýra sam an þæ r lagaheim ildir sem sveitarfélag
hefur til gjaldtöku á sam a starfssviði.
Í skýringum stjórnlagaráðs er þetta v ið h o rf áréttað. Þar segir m.a. svo:
Á kvæ ði 3. m gr. k veður á um tek justofna sveitarfélaga og kom nýtt inn í stjórnarskrá
m eð

stjórnarskipunarlögum

nr.

97/1995.

Það

er talið

staðfesta

að

tekjuöflun

sveitarfélaga þurfi að b y g g jast á heim ild í lögum en þeim sé í sjálfsvald sett hvort og
hvernig þau nýta lögákveðna tekjustofna.
Það vandam ál sem hér skapast lýtur að ým sum gjöldum eða endurgjaldi sem sveitarfélög
innheim ta vegna þjónustu eða starfsem i sem þau sinna á ólögfestum grundvelli, og án vafa er
kom ið útfyrir svið hinnar svonefndu skattheim tu. M iklar takm arkanir hljóta eðli m áls
sam kvæ m t að vera á slíkri ólögfestri starfsem i sveitarfélaga, bæ ði a f tilliti til sam keppnisreglna
sem gilda á einkam arkaði, en einnig vegna sjónarm iða um agaða m eðferð opinberra hagsm una í
alm annaþágu. Í ákveðnum tilvikum kom a álitaefni a f þessu tagi þó upp, og verður vart séð að
gjaldtaka sé í öllum tilvikum óheim il án settra laga um þá tilteknu tekjuöflun. H ér m á sem dæm i
nefna töku hóflegs gjalds fyrir aðgang að alm enningssundlaugum . Í þessu ljósi er það afstaða
undirritaðs að ekki sé þ ö rf á að breyta tilvitnuðu ákvæði í 3. mgr. 105. gr. tillögu stjórnlagaráðs,
en á hinn bóginn væ ri rétt að leitast við að haga orðalagi í greinargerð ekki svo afgerandi sem
nú er.
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7. Um 106. gr. - Nálægðarreglan
Á kvæ ði 106. gr. tillagna stjórnlagaráðs hljóðar svo:
Á hendi sveitarfélaga, eða sam taka í um boði þeirra, eru þeir þ æ ttir opinberrar þjónustu
sem b e st þykir fyrir kom ið í héraði svo sem nánar skal kveðið á um í lögum .
Í alm ennum athugasem dum við VII. kafla í tillögu stjórnlagaráðs kem ur eftirfarandi fram:
E itt þeirra m egingilda sem Stjórnlagaráð hefu r h aft til hliðsjónar í starfi sínu er
valddreifing. G egn sterku m iðstjórnarvaldi handhafa löggjafar- og fram kvæ m darvalds
m á m ynda m ótvæ gi og dreifa valdi m eð því að flytja verkefni, ákvörðunarvald og
tek justofna til sveitarfélaga eða héraða. Slíkt m á að óbreyttu gera m eð alm ennum
lögum og án stoðar í stjórnarskrá en ráðið taldi þó rétt að skerpa og skýra ákvæ ði um
sveitarfélög í stjórnarskránni í því skyni að löggjafinn hefði ekki algert sjálfdæ m i um
hvort slík valddreifing ætti sér stað.
Í sam bandsríkjum (e. fe d e r a l states) er gjarnan viðhöfð einhvers konar nálæ gðarregla
sem kveður á um að ú r hverju m áli skuli leyst á læ gsta stjórnsýslustigi sem n æ r utan
um það, m .ö.o. að ákvarðanir séu tek n a r eins nálæ gt þeim sem þæ r varð a og m ögulegt
er. Á ensku er nálæ gðarregla nefnd „principle o f subsidiarity“ og er skilgreind þannig:
S ubsidiarity is the idea that a cen tra l a u thority s h o u ld have a subsidiary fu n ctio n ,
p e rfo rm in g only those tasks w h ich can n o t be p e r fo r m e d effectively a t a m ore
im m ediate or lo ca l level.
Stundum er sagt að í reglunni felist að um m ál skuli fjallað á þeim vettvangi sem best
n æ r utan um það, en í því felst t.d. að um stærri um hverfism ál skuli fjallað á breiðari
grundvelli en í héraði eða á sveitarstjórnarstigi einvörðungu.
Þ rátt fyrir að það sé ekki beinlínis tilgreint í skýringum stjórnlagaráðs þá hefur ákvæði 106. gr.
m ikil tengsl við ákvæði 1. og 2. mgr. 105. gr., enda ræ ðst sjálfstjórn sveitarfélaganna í grunninn
a f því (1) hvaða verkefni löggjafinn ákveður að fela þeim og hvaða svigrúm er til útfæ rslu þeirra
og (2) þeim fjárm unum sem sveitarfélögunum eru æ tlaðir til útfæ rslu og fram kvæ m dar þeirra
verkefna sem þau á annað borð hafa svigrúm til að útfæ ra. Í skýringum við 1. mgr. 105. gr.
tillögunnar k em ur einnig eftirfarandi fram:
Stjórnlagaráði þótti rétt að b æ ta við ákvæ ðið í því skyni að löggjafinn, m eginhandhafi
ríkisvalds, hafi ekki sjálfdæ m i um hvort og hve m ikið sjálfstæ ði sveitarfélaga eða
sveitarstjórna sem h andhafa staðbundins opinbers valds skuli vera. Þótti ráðinu a f
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þeim

sökum

og m eð vísan til

fram angreinds

ekki kom a til

greina að hafa

stjórnarskrárákvæ ði um sveitarfélög óbreytt.
L íklegt m á telja að tilvitnað ákvæði 106. gr. feli í sér tillögu um efnislega m estu breytinguna á
stjórnskipulegri stöðu sveitarfélaganna. U ndirritaður telur ekki tilefni til að tak a afstöðu til
þeirrar pólitísku stefnum örkunar sem í ákvæ ðinu felst. Á hinn bóginn vill undirritaður benda á
tvennt. Í fyrsta lagi verður ekki séð að heppilegt sé að hafa ákvæ ðið bindandi eða orðað m eð o f
afgerandi hætti. Það er eðlilegt að löggjafinn hafi m at um það hvaða verkefni falla undir þetta
viðm ið á hverjum tím a. Í öðru lagi skal því velt upp hvort ekki væri eðlilegt að orða ákvæ ðið
svo:
Á hendi sveitarfélaga, eða sam taka í um boði þeirra, skulu vera þeir þæ ttir opinberrar
þjónustu sem b est þykir fyrir kom ið u ndir staðbundinni stjórn þeirra, svo sem nánar skal
kveðið á um í lögum .
Á stæ ða þess að undirrituðum þ ykir rétt að orða ákvæ ðið svo er sú að u m talsverður hluti
opinberrar þjónustu er rekinn á staðbundnum forsendum , s.s. ým islegt er v arð ar lö ggæ slu eða
heilsugæ slu. Það v erð u r ekki séð að stjórnlagaráð hafi beinlínis haft þá forsendu til
grundvallar tillögu sinni að til sveitarfélaganna fæ ru einnig þau staðbundnu verkefni nauðsynlega - sem ekki ætti að ú tfæ ra á grundvelli sjálfstjórnar sveitarfélaganna. Það eru m eð
öðrum orðum fjöldi opinberra verkefna sem sögulega h efur verið a.m .k. að einhverju m arki
verið

staðbundinn en ekki v erð u r séð að nauðsynlega þurfi að ú tfæ ra á forsendum

sveitarfélaga, t.d. e f eðli m álaflokksins er þannig að ekki telst eðlilegt að hafa útfæ rslu hans
m ism unandi m illi svæða. H ér m á t.d. nefna ákæ ruvald. Þessi b reytingartillaga kæ m i ekki í v eg
fyrir að A lþingi gæti ákveðið að fæ ra slík verkefni, s.s. löggæ slu eða ákæ ruvald, til
sveitarfélaganna, en breytingin opnar hins v eg ar á það að löggjafinn geti m etið það svo að þó
svo að verkefni sé rekið staðbundið þá þurfi það ekki nauðsynlega að v era á hendi
sveitarfélags, e f eðli þess er ekki þannig að æ tla m egi að sveitarfélag, m eð pólitískt kjörinni
yfirstjórn, sé b etu r til þess fallið að sinna því en annað stjórnvald.

8. Um 107. gr. —Kosningar til sveitarstjórna og íbúalýðræði
U nd irritað u r telu r ekki ástæ ðu til athugasem da við ákvæ ði 107. gr. eða skýringar við það.
U ndirrituðum er kunnugt um að ben t hafi verið á að rétt sé að huga að sam ræ m i þessa
ákvæ ðis við ákvæ ði 67. gr. í tillögu stjórnlagaráðs um þau m ál sem hæ gt er að leggja í
þjóðaratkvæ ðagreiðslu

að kröfu

eða frum kvæ ði k jósenda

sam kvæ m t 65.

og 66.

gr.

U nd irritað u r telu r þá tillögu óþarfa. Það lig g u r í hlutarins eðli að sveitarfélögin eru stjórnvöld
sem ekkert m ega fram kvæ m a sem gengur í b erhögg við lög. Þ egar lög eru útfæ rð um
íbúalýðræ ði, og m ögulegan rétt íbúa sveitarfélaganna til að krefjast atkvæ ðagreiðslu um
sveitarstjórnarm álefni, þá m á segja að lagareglur um það haldi ekki vatni e f til þessa er ekki
tekið tillit við ú tfæ rslu þeirra. U m þetta þ a rf ekki að fjalla sérstaklega í stjórnarskrá, a f þeirri
ástæ ðu að stjórnskipulegt gildi ákvarðana sveitarfélaga er allt annað en laga.
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9. Um 108. gr. —Samráðsskylda við sveitarstjórnir og samtök þeirra
Í 108. gr. er kveðið á um skyldu til að hafa sam ráð við sveitarstjórnir og sam tök þeirra við
u n d irbúning lagasetningar sem v arð ar m álefni sveitarfélaga. U n d irritað u r telu r að þetta
ákvæ ði sé til þess fallið að hafa ják v æ ð á h rif á gæ ði lagasetningar alm ennt. Það stendur að því
leyti í ákveðnu sam hengi við 57. gr. í tillögu stjórnlagaráðs um að m at á áhrifum lagasetningar
skuli fylgja frum vörpum til laga sam kvæ m t nánari fyrirm æ lum í lögum . U n d irritað u r telu r að
það sé þýðingarm ikið að ákvæ ði a f þessu tagi kom i fram í stjórnarskrá, þar sem þá vaknar
einnig skylda A lþingis til sam ráðs. E ðlileg a túlkun v erður að telja að þegar þingm ál hefst á
grundvelli 66. gr. í tillögu stjórnlagaráðs þá hvíli þessi skylda á A lþingi, varði þingm álið
sveitarfélögin. R étt er einnig að tak a fram að sam ráð er iðullega haft við sveitarfélögin við
u n d irbúning lagasetningar sem þau varðar.
Það sem helst veldur vafa um túlkun ákvæ ðisins er hvort lög teljist ekki hafa verið réttilega sett
hafi það farist fyrir að hafa sam ráð við öll eða einhver a f sveitarfélögum landsins áður en að þau
voru

sett, m eð þeim

m ögulegu afleiðingum

að lögin teljist ekki stjórnskipulega gild

réttarheim ild sem beitt verður eða fram fylgt. Við fyrstu sýn verður ekki séð að sam ráð við
sveitarfélögin sé nauðsynlega til þess fallið að hafa á h rif á efnislega niðurstöðu a f m eðferð
lagafrum varps. Í því tilliti væri m jög óvarlegt að æ tla að skortur á sam ráði m yndi alm ennt séð
geta leitt til þess að lög teldust ekki hafa stjórnskipulegt gildi að m ati dóm stóla. Stjórnlagaráð
virðist þó gera ráð fyrir að sú gæti orðið staðan í frem ur óskýrri athugasem d þar um í skýringum
við ákvæðið.
E ins veldur það ákveðnum vafa hvernig m eð skuli fara e f lög þ a rf að setja m eð m jög sköm m um
fyrirvara, en oft getur á það reynt í lagasetningu að þar eru undir bæ ði staðbundnir hagsm unir
sveitarfélaganna og heildarhagsm unir þjóðarinnar eða stórs hluta hennar. Í skýringum
stjórnlagaráðs er ræ tt um hæ filegan fyrirvara, sem m.a. ráðist a f því hvort lagafrum varp varði
verulegar breytingar á gildandi rétti eða óbreytta aðstöðu. Við þá skýringu er ekki ástæ ða til að
gera athugasem dir, heldur hitt hvernig m eð skuli fara e f m jög illa vinnst tím i til sam ráðs við
sveitarfélögin, án þess þó að neyðarréttur knýji á um frávik frá sam ráðinu. R étt er hér einnig að
benda á að í 6. mgr. 4. gr. E vrópusáttm ála um sjálfstjórn sveitarfélaga er ræ tt um sam ráð við
sveitarfélögin vegna allra m álefna sem varða þau beinlínis - að því leyti sem hæ gt er. („Local
authorities shall be consulted, insofar as possible, in due tim e and in appropriate w ay in the
planning and decision-m aking processes for all m atters w hich concern them directly.“)
Í ljósi þessara athugasem da er það afstaða m ín að rétt væri að huga vel að orðalagi ákvæðisins,
og m eitla það betur m .t.t. þeirra.

10. Málskotsréttur sveitarfélaganna
Í skýringum stjórnlagaráðs við VII. kafla tillagna ráðsins segir svo um réttarfarsleg úrræ ði
sveitarfélaganna

vegna

brota

á

sjálfstjórnarrétti

sveitarfélaga

eða

öðrum

form -

eða

efnisákvæ ðum stjórnarskrárinnar:

10

Í erindi Sam bands íslenskra sveitarfélaga og á fundi m eð starfsfólki sam bandsins var
einnig lögð áhersla á að tryggð yrðu réttarfarsleg úrræ ði við b rot á sjálfstjórnarrétti
sveitarfélaga eða öðrum form - eða efnisákvæ ðum stjórnarskrár. R æ tt v ar óform lega í
kjölfarið að sveitarfélög þyrftu að geta átt aðild að stjórnlagam áli hjá H æ starétti. Þó að
slíkur stjórnarskrárvarinn réttur hafi ekki ratað inn í frum varp þetta v erð u r að telja að
löggjafanum sé h eim ilt að rým ka aðild að slíkum stjórnlagam álum m eð því að m æ la
fyrir um slíka aðild annarra en tilg rein d ir eru í ákvæ ðinu, þ.e. forseti, þingnefnd og
þriðjungur þingm anna. Slík leið væ ri eðlileg til þess að skera ú r ágreiningi handhafa
m iðstjórnarvalds og sveitarstjórnar eða sveitarstjórna um hvort reglu stjórnarskrárinnar
um sam ráðsskyldu sbr. 108. gr. eða nálæ gðarreglu sbr. 106. gr. hefði verið fylgt.
Stendur upp á löggjafann að tryggja réttarfarsleg úrræ ði við b rot á sjálfstjórnarrétti
sveitarfélaga eða öðrum form - eða efnisákvæ ðum stjórnarskrár hvað þau varðar.
Í um sögn Sam bands íslenskra sveitarfélaga til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar A lþingis um
tillögu stjórnlagaráðs, dags. 30. nóvem ber 2011, kem ur fram ják v æ ð afstaða til tillagna
stjórnlagaráðs, en þó er vikið að því að á

skorti að innleiddur sé m eð fullnæ gjandi hætti

E vrópusáttm áli um sjálfstjórn sveitarfélaga, þar sem ekki sé gert ráð fyrir að sveitarfélög geti
borið undir dóm stóla m eint brot gegn sjálfstjórnarréttinum , sbr. 11. gr. sáttm álans. U m þetta
vísar Sam band íslenskra sveitarfélaga til skýrslu sem lögð v ar fyrir sveitarstjórnarþing
E vrópuráðsins (C ongress o f L ocal and R egional A uthorities), um staðbundið lýðræ ði á
Íslandi, (Local dem ocracy in Iceland), á fundi þess 2. m ars 2010, CPL(18)3.
Það er rétt sem sam bandið b en d ir á að í þessari skýrslu kem ur fram að réttu r sveitarfélaganna
til að leita til dóm stóla, sbr. 11. gr. evrópusáttm álans, sé ekki fyllilega tryggður í íslenskum
lögum (sjá bls. 12-13). Þ á athugasem d b er hins v e g a r að gera við um fjöllun í skýrslunni um
þetta atriði að hún virð ist ekki fyllilega rétt lýsing á aðstæ ðum að íslenskum rétti.
Á kvæ ði 11. gr. evrópusáttm álans h ljóðar svo:
S veitarstjórnir skulu hafa rétt til að leita aðstoðar dóm stóla til þess að tryggja
sjálfsstjórn sína og til þess að haldnar séu í heiðri þæ r grundvallarreglur um
sjálfsstjórn sem lögfestar eru í stjórnarskránni eða lö g g jö f landsins.
E kki er hæ gt að fullyrða að í þessu felist að sveitarfélögin skuli eiga rétt til þess að leita til
dóm stóla b ein t til þess að b era u n d ir þá h vort lög, eða stjórnvaldsfyrirm æ li svo dæ m i sé tekið,
standist ákvæ ði stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn sveitarfélaga. Það segir aðeins í þessu
ákvæ ði að sveitarfélögin skuli hafa rétt til að leita aðstoðar dóm stóla til að tryggja sjálfstjórn
sína og til þess að haldnar séu í heiðri g rundvallarreglur um sjálfstjórn.
Í síðari skýrslu E vrópuráðsins, sem lögð v ar fyrir sveitarstjórnarþing ráðsins í septem ber árið
2011, er að finna h eildarsam antekt á því hvernig réttu r sveitarfélaga í þeim ríkjum sem eiga
fulltrúa á sveitarstjórnarþinginu til að verja sjálfstjórn sína fyrir dóm stólum er tryggður, sjá
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skjal C PL (21)2, m álsg rein ar 85-101. N ið u rstað a þeirrar skýrslu er ekki sú að réttindi íslenskra
sveitarfélaga séu ekki fullnæ gjandi að þessu leyti. Í skýrslunni segir m.a. svo (tilvísun til
viðeigandi m álsgreina í henni fylgir tilvitnuninni):
94. This conclusion does not necessarily im ply th at there is inadequate protection in
the nine countries w hich have no C onstitutional Court, w here there is no possibility o f
direct repeal

o f provisions o f ordinary legislation

allegedly

at variance w ith

constitutional principles o f local self-governm ent.
95. In those countries, an exam ination w as m ade o f w h eth er the ordinary courts have
p ow er to declare inapplicable to certain individual cases provisions o f ordinary law
deem ed to be not in conform ity w ith the C onstitution, as a useful m easure fo r the
p rotection o f local self-governm ent, in the absence o f pow er to annul the said disputed
provisions.
96. In only five countries (D enm ark, Finland, G reece, Iceland and Sw eden) is there a
clearly positive reply. T he ordinary courts, in order to safeguard the rights o f a local
authority, m ay not only set aside adm inistrative acts b u t also declare inapplicable any
legislative provisions

conflicting w ith the

principles

o f local

self-governm ent

‘enshrined in th e C o n stitu tio n ’.
R étt er að hafa í hu g a að í nokkrum tilvikum hefu r H æ stiréttur Íslands, í m álum gegn íslenska
ríkinu, kom ist að þeirri niðurstöðu að tiltekið lögm æ lt skipulag, eða lagaákvæ ði, gangi gegn
stjórnarskránni. D ó m stó lar hafa einnig kom ist að þeirri niðurstöðu að stjórnvaldsfyrirm æ li eða
einstakar stjórnvaldsathafnir standist ekki lög, t.d. eins og þau b er að tú lk a á grundvelli
stjórnarskrárinnar. E k k ert stendur því beinlínis í vegi að H æ stiréttur eða aðrir dóm stólar
m yndu v ík ja

til

h liðar lagaákvæ ðum

eða fyrirm æ lum

stjórnvalda rík isin s

að

kröfu

sveitarfélags á þeim grunni að þau gangi gegn stjórnarskrárbundinni sjálfstjórn sveitarfélaga,
enda þótt slíkt m ál kæ m i ekki til kasta dóm stóla í form i alm ennrar fyrirspurnar eða kröfu um
að lögum eða stjórnvaldsfyrirm æ lum yrði vikið til hliðar, heldur í því form i að um gildi laga
eða stjórnvaldsfyrirm æ la væ ri tek ist í afm örkuðu m áli þar sem k röfur væ ru bu n d n ar við
einstaklega hagsm uni. E igi sveitarfélag lögvarða hagsm uni a f niðurstöðu m áls, t.d. a f
ákvörðun stjórnvalds á vegum ríkisins, er ekkert því í vegi, réttarfarslega, að sveitarfélag geti
átt aðild að m áli. Sveitarfélög hafa einnig í nokkrum tilvikum höfðað m ál til ógildingar á
ákvörðunum stjórnvalda ríkisins, sem að þeim beinast, sbr. til að m ynda dóm H æ staréttar frá
10. febrúar 2011 í m áli nr. 579/2010, íslenska ríkið gegn Flóahreppi.
E kki v erð u r annað séð en að þessi aðstaða að lögum geti í sjálfu sér fullnæ gt skilyrðum 11. gr.
E v rópusáttm ála um sjálfstjórn sveitarfélaga, líkt og hún telst gera það í D anm örku og Svíþjóð,
þrátt

fyrir

að

á

h an a

reyni

sjaldan

í

íslenskum

rétti

(sbr.

m .a.

m álatilbúnað

K ó p av ogskaupstaðar í m áli sem síðan v ar dæ m t a f H æ starétti, en þó á öðrum forsendum en
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sjálfstjórnarrétti sveitarfélagsins, H æ staréttardóm ur frá 1996, b irtu r á bls. 582 í dóm asafni
réttarins).
Í þessu ljósi telu r und irritað u r ekki tilefni til annars en að tak a u n d ir það sem fram kem ur í
skýringum stjórnlagaráðs við ákvæ ði VII. kafla í tillögum ráðsins, að það sé rétt að fela
alm enna löggjafanum að ú tfæ ra frekari réttindi sveitarfélaganna til m álsóknar á hendur ríkinu
veg n a sjálfstjórnar en þegar er að finna í íslenskum rétti.

11. Á að telja sveitarfélögin upp í 2. mgr. 2. gr. í tillögu stjórnlagaráðs
U ndirritaður vekur athygli á að í um sögn Sam bands íslenskra sveitarfélaga til stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar þingsins, dags. 30. nóvem ber 2011, að sam bandið áréttaði að í 2. mgr. 2. gr.
tillögu stjórnlagaráðs væ ri nauðsynlegt að bæ ta sveitarfélögum inn í upptalningu á handhöfum
fram kvæ m darvalds.
Á kvæ ðið eins og það nú er orðað hljóðar svo:
Forseti

Íslands,

ráðherrar

og

ríkisstjórn

og

önnur

stjórnvöld

fara

m eð

fram kvæ m darvaldið.
Sveitarfélögin falla í flokk stjórnvalda. Þeirra staða er í reynd sterkari en annarra stjórnvalda,
utan ráðherra, að tilvist þeirrar er stjórnarskrárbundin og er gert ráð fyrir að þeirri sérstöðu sé
haldið í tillögu stjórnlagaráðs. Það breytir því engu um stöðu sveitarfélaganna hvort þeirra er
getið í 2. mgr. 2. gr. tillögu stjórnlagaráðs eða ekki, og í reynd er það í betra sam ræm i við
skipulag tillögunnar í heild að nefna þau ekki þar.

12. Samspil við önnur ákvæði í tillögum stjórnlagaráðs
A ð undanskildu því sem þegar hefur verið rakið vill undirritaður benda á í næ r öllum tilvikum
sem ræ tt er um stjórnvöld í tillögum stjórnlagaráðs þá gilda viðkom andi ákvæði einnig um
sveitarfélögin. Þ egar litið er y fir tillöguna sést að á stjórnvöld er m innst m jög víða.
A lm ennt virðist þetta ekki valda vandkvæ ðum . U ndirritaður hefur þó staldrað við eitt atriði þar
sem orðalag að þessu leyti er óskýrt, þ.e. í 2. mgr. 72. gr. í tillögum stjórnlagaráðs. U m ræ tt
ákvæði hljóðar svo í heild:
E kki m á tak a lán eða u n dirgangast ábyrgðir sem skuldbinda ríkið nem a m eð lögum .
Stjórnvöldum er óheim ilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila. M eð
lögum m á þó kv eð a á um slíka ríkisábyrgð v eg n a alm annahagsm una.
E kki m á selja eða láta m eð öðru m óti a f hendi fasteignir ríkisins né afnotarétt þeirra
nem a sam kvæ m t heim ild í lögum . U m ráðstöfun annarra eigna ríkisins fer að lögum .
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Í 2. m gr. ákvæ ðisins er talað um stjórnvöld, en ekki einvörðungu vísað til þess að „ríkið“ m egi
ekki

ábyrgjast.

S am kvæ m t

orðanna

hljóðan

tek u r

þessi

takm örkun

því

einnig

til

sveitarfélaganna. Í skýringum stjórnlagaráðs við ákvæ ðið, eins og einnig m á ráða a f síðari
m álslið 2. m gr. 72. gr., er þó einblínt á stöðu ríkisins í þessu sam bandi. U m ræ tt atriði skiptir
verulegu m áli v eg n a sjálfstæ ðs fjárhags sveitarfélaganna og h eim ildar þeirra til að ráðstafa
fjárm unum sínum innan ram m a laga, sbr. 3. m gr. 105. gr. í tillögum stjórnlagaráðs. H vað
v arð ar skörun við ákvæ ði í tillögum stjórnlagaráðs væ ri einfaldast að orða regluna svo:
„R íkinu er óheim ilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar e in k a a ð ila .. . “

13. Tillögur um breytingar á tillögu stjórnlagaráðs
Í sérstöku fylgiskjali m eð m innisblaði þessu hefur undirritaður sett fram tillögur um breytingar á
ákvæ ðum

105.-108. gr. tillagna stjórnlagaráðs, og afm arkaðar tillögur um breytingar á

skýringum ráðsins við þæ r tillögur. Í skjalinu er leitast við að ganga eins skam m t og hæ gt er við
þessar breytingar, en um rökstuðning þeirra vísast til þess sem sagt hefur verið í m innisblaðinu
hér að fram an.

Reykjavík, 4. septem ber 2012

Trausti F a n n a r Valsson
lektor við la g a d eild H áskóla Islands.

14

Reykjavík, 4. september 2012
Skjalið er samtals 7 bls.

Fylgiskjal
með minnisblaði T rausta F an n ar Valssonar
til sérfræ ðinganefndar um skoðun á VII.
kafla í tillögum stjórnlagaráðs að frum varpi til
n ý rra stjórnarskipunarlaga fy rir Ísland.

Um VII. kafli í tillögum stjórnlagaráðs með breytingartillögum TFV
105. gr. Sjálfstœði sveitarfélaga.
Sveitarfélög ráða sjálf málefnum sínum með eftirliti ríkisins eftir því sem lög ákveða.
Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum.
Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort
og hvernig þeir eru nýttir.
106. gr. Nálœgðarregla.
Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði þeirra, skulu vera .beir þættir opinberrar þjónustu
sem best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn þeirra svo sem nánar skal kveðið á um í
lögum.

D eleted : eru
D eleted : í héraði

107. gr. Kosning sveitarstjórna og íbúalýðrœði.
Sveitarfélögum er stjórnað af sveitarstjórnum sem starfa í umboði íbúa og eru kjörnar í
almennum, leynilegum kosningum.
Rétti íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni þess skal skipað með
lögum.
108. gr. Samráðsskylda.
Við undirbúning laga sem með beinum hætti varða málefni sveitarfélaga skal, eftir því sem
fært er, hafa samráð við sveitarstjórnir og samtök þeirra. .

D eleted : Samráð skal haft við
sveitarstjórnir og samtök þeirra við
undirbúning lagasetningar sem varðar
málefni sveitarfélaga.

Um skýringar við ákvæði VII. kafla í tillögum stjórnlagaráðs með breytingartillögum
TFV
I. Inngangur
Staða sveitarfélaga er styrkt í frumvarpi þessu. Í núverandi stjórnskipun er tilvist sveitarfélaga
aðeins nefnd í 78. gr. stjórnarskrárinnar. Hér er lagður til sérstakur kafli um sveitarfélög sem
hefur að geyma fjögur ákvæði. Sérstök nálægðarregla er stjórnarskrárbundin í 106. gr. og
kveðið er á um kosningu sveitarstjórna og rétt íbúa sveitarfélaga til að óska eftir
atkvæðagreiðslu um málefni þess í 107. gr. Þá er kveðið á um samráðsskyldu við
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sveitarstjórnir og samtök þeirra við undirbúning lagasetningar sem varðar málefni
sveitarfélaga í 108. gr.
II. Núgildandi ré ttu r og sögulegt yfirlit
Í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um tilvist sveitarfélaga í 78. gr. þar sem segir að
sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Þá segir að tekjustofnar
þeirra skuli ákveðnir með lögum svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru
nýttir.
Þjóðfundur fjallaði um stöðu sveitarfélaga og landsbyggðar í samhengi og af umræðunum má
ráða áhyggjur þjóðarinnar af stöðu landsbyggðar. Um málefni sveitarfélaga sérstaklega telur
Þjóðfundur að stjórnarskráin eigi að tryggja grundvöll sveitarfélaganna sem og
sjálfsákvörðunarrétt þeirra og lögboðin verkefni. Skil milli verkefna ríkis og sveitarfélaga
þurfi að vera skýr svo og ákvæði um ábyrgð og skyldur stjórna þeirra. Þó er áréttað að réttur
sveitarfélaga til að ráða málum sínum megi ekki stangast á við þjóðarhagsmuni.
Í lýðveldisstjómarskránni er, eins og áður segir, aðeins ein grein um sveitarfélög, þ.e. 78. gr.
Efnisleg þýðing 1. mgr. 78. gr. er aðallega að tryggja tilvist sveitarfélaga án þess að kveða
nánar á um fjölda þeirra, stærð eða hlutverk. Með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var 2.
mgr. bætt við, en í ákvæðinu er því slegið föstu að tekjuöflun sveitarfélaga skuli byggjast á
heimild í lögum en sveitarfélögum sé í sjálfsvald sett hvernig þau hagnýta lögákveðna
tekjustofna.

D eleted : Í tillögum stjórnlaganefndar er
að finna tillögur um ákvæði sem eru ýmist
samhljóða stjórnarskránni eða sama efnis
og gildandi lög.

Sveitarfélög eru nú 76 í landinu. Þau mynda þjónustusvæði og hefur samstarf þeirra á milli
farið vaxandi. Landshlutasamtök sveitarfélaga eru nú átta talsins og miðast landfræðilega við
„gömlu“ kjördæmin átta.
Horfa má til fyrirmynda annars staðar frá í þessu efni. Í Svíþjóð er staða sveitarfélaga mun
nánar skilgreind en í íslensku stjórnarskránni. Í sænsku stjórnarskránni er m.a. fjallað um
fulltrúalýðræði og sjálfstjómarrétt sveitarfélaga og skilgreind meginhlutverk þeirra og ábyrgð.
Í dönsku stjórnarskránni er ein stutt grein um sveitarfélög, 82. gr., þar sem sjálfstjórn
sveitarfélaga er háð sama fyrirvara og í íslenska stjórnarskrárákvæðinu, þ.e. að útfærsla þess
er ákveðin í almennum lögum.
Stjórnlagaráð hafði samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga við undirbúning þessa kafla.
Bentu fulltrúar sambandsins m.a. á að sjálfstjórn sveitarfélaga ætti að viðurkenna og tryggja í
reynd í stjórnarskrá. Þá lögðu þeir áherslu á að sveitarfélögum væru tryggðir nauðsynlegir
tekjustofnar í samræmi við þau verkefni sem þeim eru falin í stjórnarskrá og lögum. Enn
fremur bentu fulltrúar sambandsins á að verkaskipting í opinberri þjónustu skyldi miðast við
að sveitarfélögin önnuðust nærþjónustu. Einnig lögðu þeir áherslu á samráð við sveitarfélög
og samtök þeirra um lagabreytingar á skipulagi almannaþjónustu sem þeim er falin
framkvæmd á með lögum. Loks var bent á þörfina á að tryggja réttarfarsleg úrræði við brot á
sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga. Flest þessara atriða má styðja með umfjöllun í stjórnarskrá og
voru þau höfð til hliðsjónar við undirbúning kaflans í Stjórnlagaráði.
III. M arkm ið Stjórnlagaráðs
Í tillögu Stjórnlagaráðs, sem hér er lögð til grundvallar, kemur fram að g itt þeirra megingilda
sem Stjórnlagaráð hafði .til hliðsjónar í starfi sínu ^ aj valddreifing. Gegn sterku löggjafar og
miðstjórnarvaldi taldi stjórnlagaráð að mynda mætti .mótvægi og dreifa valdi með því að flytja
verkefni, ákvörðunarvald og tekjustofna til sveitarfélaga eða héraða. Stjórnlagaráð benti á að
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slíkt mætti .að óbrevttu gera með almennum lögum og án stoðar í stjórnarskrá en ráðið taldi þó
rétt að skerpa og skýra ákvæði um sveitarfélög í stjórnarskránni í því skyni að löggjafinn hefði
ekki algert sjálfdæmi um hvort slík valddreifing ætti sér stað.

„ - T D eleted : Slíkt má

Stjómlasaráð benti einnig á að í sambandsríkjum (e. federal states) er gjarnan viðhöfð
einhvers konar nálægðarregla sem kveður á um að úr hverju máli skuli leyst á lægsta
stjórnsýslustigi sem nær utan um það, m.ö.o. að ákvarðanir séu teknar eins nálægt þeim sem
þær varða og mögulegt er. Á ensku er nálægðarregla nefnd „principle of subsidiarity“ og er
skilgreind þannig:. Subsidiarity is the idea that a central authority should have a subsidiary
function, performing only those tasks which cannot be performed effectively at a more
immediate or local level.

D eleted : Í

D eleted : *

Stundum er sagt að í reglunni felist að um mál skuli fjallað á þeim vettvangi sem best nær
utan um það, en í því felst t.d. að um stærri umhverfismál skuli fjallað á breiðari grundvelli en
í héraði eða á sveitarstjórnarstigi einvörðungu.
Í stjórnlagaráði var rætt hvort ganga ætti svo langt að skipta fjárstjómarvaldinu á milli
handhafa miðstjórnarvalds og sveitarstjórna sem handhafa staðbundins opinbers valds. Var
horfið frá því eftir umræðu enda ætti það að vera löggjafans að kveða á um skiptingu og
ráðstöfun tekjustofna.

^ ^ " " 1 D eleted : Rætt var í ráðinu um

Ráðið valdi að fara þá leið að auk vísireglu 1. mgr. um sjálfstæði sveitarfélaga eftir því sem
lög ákveða, sem er óbreytt fyrri málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar, skyldi bætt við fjórum
nýjum greinum.
* Í fyrsta lagi er gerð tillaga um nýja vísireglu um kosningar sveitarstjórna og íbúalýðræði
sem að vísu hefur ekki mikið sjálfstætt efnisinntak heldur er löggjafanum falin útfærsla þess.
* Í öðru lagi er bætt við reglu um að sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að
sinna lögbundnum verkefnum, en þar er um efnisreglu að ræða þó að hún takmarkist við þau
verkefni sem löggjafinn felur sveitarfélögum.
* Í þriðja lagi er efnisregla um að þeirri þjónustu, sem best er fyrir komið í héraði, skuli sinnt
þar (nálægðarregla).
* Í fjórða lagi er lögð til formregla um samráðsskyldu stjórnvalda við sveitarfélög.
Um 105. gr. B reytt ákvæði 78. gr. núgildandi stjórnarskrár.
Ákvæði 78. sr. sildandi stjórnarskrár um sveitarfélös standa óbreytt en færast úr
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar yfir í nýjan kafla um málefni sveitarfélaga. Ákvæði 1.
mgr. hefur verið nánast óbreytt frá árinu 1874 og hefur ágæt sátt ríkt um það. Með ákvæðinu
er sveitarfélösum tryssð stjórnarskrárvarin staða í stjórnkerfi hins oninbera, þau njóta
sjálfstæðis sasnvart öðrum stjórnvöldum sé annað ekki ákveðið með lösum os verða þau ekki
lögð niður nema með stjóm arskrárbrevtlnsu. Sveitarfélögin teljast til stjórnvalda o s eru
bundin af lögum með sama hætti og önnur stjórnvöld.
Greinin kveður á um sjálfstjórn sveitarfélaga án þess að tilgreina nánar í hverju hún felst. Hér
er því fyrst og fremst stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans um að þau skuli njóta sjálfstjórnar
eða vísiregla sem löggjafinn útfærir nánar. Fyrri málsgrein 78. gr. stjórnarskrárinnar þykir því
heldur óljós ein og sér en fram kemur í Skýrslu stjórnlaganefndar að sjálfstæð efnismerking
þess ákvæðis sé lítil að mati fræðimanna.
Stjórnlagaráði þótti rétt að bæta við ákvæðið í því skyni að löggjafinn, meginhandhafi
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ríkisvalds, hafi ekki sjálfdæmi um hvort og hve mikið sjálfstæði sveitarfélaga eða
sveitarstjórna sem handhafa staðbundins opinbers valds skuli vera. Þótti ráðinu af þeim sökum
og með vísan til framangreinds ekki koma til greina að hafa stjórnarskrárákvæði um
sveitarfélög óbreytt.
Í erindi Sambands íslenskra sveitarfélaga og á fundi með starfsfólki sambandsins var einnig
lögð áhersla á að tryggð yrðu réttarfarsleg úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti sveitarfélaga eða
öðrum form- eða efnisákvæðum stjórnarskrár. Rætt var óformlega í kjölfarið að sveitarfélög
þyrftu að geta átt aðild að stjórnlagamáli hjá Hæstarétti. Þó að slíkur stjórnarskrárvarinn réttur
hafi ekki ratað inn í frumvarp þetta verður að telja að löggjafanum sé heimilt að rýmka aðild
að slíkum stjórnlagamálum með því að mæla fyrir um slíka aðild annarra en tilgreindir eru í
ákvæðinu, þ.e. forseti, þingnefnd og þriðjungur þingmanna. Slík leið væri eðlileg til þess að
skera úr ágreiningi handhafa miðstjórnarvalds og sveitarstjórnar eða sveitarstjórna um hvort
reglu stjórnarskrárinnar um samráðsskyldu sbr. 108. gr. eða nálægðarreglu sbr. 106. gr. hefði
verið fylgt. Stendur upp á löggjafann að tryggja réttarfarsleg úrræði við brot á sjálfstjórnarrétti
sveitarfélaga eða öðrum form- eða efnisákvæðum stjórnarskrár hvað þau varðar.
Nýmælið felst í 2. mgr. þar sem segir að sveitarfélög skuli hafa nægilega burði og tekjur til að
sinna lögbundnum verkefnum. Markmið ákvæðisins er að stuðla að því að samræmi sé milli
lögbundinna verkefna sveitarfélaga og tekna þeirra. Í ljósi þess að ráðið leggur til óbreytta
málsgrein um að tekjustofnar sveitarfélaga skyldu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til
þess að ákveða hvort og hvernig þeir væru nýttir, var talið að herða þyrfti á þeirri skyldu
löggjafans að tryggja samræmi milli verkefna og tekna, þ.e. að tryggja að nægar tekjur væru
fyrir hendi til lögbundinna verkefna sveitarfélaga.
Skylda til þess að stuðla að samræmi milli lögbundinna verkefna og tekna hvílir þó ekki
einhliða á miðstjórnarvaldinu, löggjafanum; í ákvæðinu felst einnig réttur fyrir löggjafann til
að skipa málum þannig að sveitarfélög séu nægilega öflug til að sinna verkefnum sínum og þá
er einkum átt við stærð sveitarfélaga. Skyldan hvílir þá einnig á sveitarfélögum að sæta
slíkum reglum og sveitarstjórnum að haga málum þannig að ekki stefni í óefni. Löggjafinn
útfærir þetta nánar í lögum, m.a. um aðhald og eftirlit með fjármálum sveitarfélaga í samráði
við sveitarfélög, sbr. samráðsskylduna sem einnig er nýmæli. Sveitarfélög eiga því að vera
nægilega burðug sem helgast m.a. af hæfilegri stærðarhagkvæmni.
Markmiðinu um nægilega burði og samræmi milli verkefna og tekna má einnig ná með
samstarfi milli sveitarfélaga, svo sem nú er algengt í svonefndum byggðasamlögum skv.
sveitarstjórnarlögum nr. 138/201! og fleiri lögum.
Í stjómlagaráði var j æ tt hvort sleppa mætti orðinu „lögbundnum“ í því skyni að skylda þessi
og réttur næði einnig til verkefna sem sveitarfélög ákvæðu upp á sitt einsdæmi að sinna án
lagaskyldu. Var á það bent að mörgum mikilvægum verkefnum, svo sem
almenningssamgöngum, er sinnt af hálfu sumra sveitarfélaga án lagaskyldu. Á hinn bóginn
var talið að slík skylda á hendur ríkisvaldinu væri of þungbær ef sveitarfélög ættu að hafa
sjálfdæmi um verkefni enda hefur Stjórnlagaráð leitast í tillögugerð sinni við að tryggja að
völd og ábyrgð fari saman.
Ákvæði 3. mgr. kveður á um tekjustofna sveitarfélaga og kom nýtt inn í stjórnarskrá með
stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995. Það er talið staðfesta að tekjuöflun sveitarfélaga þurfi að
byggjast á heimild í lögum en þeim sé í sjálfsvald sett hvort og hvernig þau nýta lögákveðna
tekjustofna. Ákvæðið gengur sem sérregla að nokkru leyti framar almennum reglum
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stjórnarskrár um skattamál í 1. mgr. 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar sem teknar eru upp
óbreyttar í frumvarp þetta. Rétt er að hafa í huga að ákvæðið skýrir þá stöðu að tekjuöflun
sveitarfélaga, líkt og annarra stjórnvalda, verður almennt að hvíla á settum lögum. Það á
sérstaklega við um skatta, sbr. einnig til hliðsjónar ríkar kröfur sem leiða af þeim ákvæðum
tillögunnar er sérstaklega fjalla um skatta. Ákvæðið haggar hins vegar ekki þeim heimildum
sem sveitarfélög kunna mögulega að hafa, svo sem á grundvelli venju, til töku gjalda eða
endurgjalds fyrir tiltekna starfsemi. Nýjir tekjustofnar verða hins vegar vart á settir nema með
skýrri lagaheimild.
Um 106. gr. Nýtt ákvæði.
Hér er lagt til að stjórnarskrárbundin verði svokölluð nálægðarregla sem felur í sér að þeir
þættir opinberrar þjónustu sem best þykir komið undir staðbundinni stjórn sveitarfélaga eigi
að veita af þeim. Reglan er þannig í eðli sínu nálægðarregla en efni hennar lagað sérstaklega
að sveltarstjómarstislnu. Gera verður ráð fyrir að sum staðbundin opinber þjónusta eigi ekki
nauðsvnlesa best heima hjá sveitarfélögum. Í slíkum tilvikum er eðlilegt að lössjaflnn hafi
svisrúm til að ákveða skipulas slíkra verkefna með öðrum hætti, en sé ekki bundinn af því að
færa þau ensu að síður í hendur sveitarfélasanna.. ______________________________________
Í ákvæðinu er vísað til opinberrar þjónustu, en hafa má ákvæðið til hliðsjónar við ákvörðun
um hvar ákvörðunarvaldi um opinber málefni skuli fyrirkomið. Stjórnarskrárákvæðið er að
hluta til byggt á sambærilegri reglu innan Evrópusambandsins (e. principle o f sudsidiarity).
Hugsunin um sjálfstjórn sveitarfélaga byggist á þeirri lýðræðishugsun að fólkið í landinu hafi
rétt til þess að hafa bein áhrif á nærumhverfi sitt.

D eleted : Stjórnlagaráð leggur til að

D eleted : þjónustu eigi að veita í eins
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D eleted : Hér er m.ö.o. átt við opinbera
þjónustu svo sem segir í ákvæðinu en

Í tillögum Stjórnlasaráðs kemur fram að ý mis sjónarmið hafi .komið fram um þessa reglu í
umræðum, m.a. að meðferð valds eigi að vera sem næst þeim vettvangi sem málið varðar. Við
ákvörðun um skiptingu verkefna og tekjustofna milli ríkis og sveitarfélaga þyrfti að gæta að
jöfnun tekna á milli sveitarfélaga innbyrðis, að verkefnum sé sinnt af sveitarfélögum eða
samtökum þeirra, svo sem byggðasamlagi, nema þau eigi betur heima hjá ríkinu.

D eleted : Y

Með orðalaginu „eða samtaka í umboði þeirra“ í ákvæðin u er ekki aðeins átt við fyrirliggjandi
samtök sveitarfélaga sjálfra, þ.e. Samband íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtök þeirra,
eða allsherjarréttarlegan samstarfsgrundvöll þeirra, byggðasamlög, sbr. sveitarstjórnarlög nr.
138/2011. Með þessu orðavali er einnig gefið til kynna að sveitarfélög geti, að því leyti sem
lös leyfa, framselt til einkaréttarlegra aðila umsýslu með þjónustu sem þeim ber að veita
lögum samkvæmt. Sem dæmi um slíka aðila má nefna samtök sem ekki hafa
arðsemismarkmið, a.m.k. ekki sem megintilgang, svo sem foreldrafélög, neytendasamtök,
samvinnufélög, sjálfseignarstofnanir og önnur slík samtök en nefna má að
sjálfseignarstofnanir hafa lengi verið mikilvirkar í sambandi við rekstur eða umsjón
öldrunarþjónustu - en yfirleitt á kostnað hins opinbera. Í slíkri heimild til framsals á umsýslu
þjónustu felst ekki að sveitarfélög geti skotið sér undan lögbundnum skyldum sínum, enda er
þjónustunni þá sinnt „í umboði“ sveitarfélaga svo sem ákvæðið áskilur.

D eleted : um nálægðarreglu

Í stjórnlasaráði var j-ætt að snúa reglunni við þannig að verkefnum skyldi sinnt af
sveitarfélögum nema þau ættu betur heima hjá ríkinu. Þar sem Ísland er lítið ríki og ekki
sambandsríki naut sú nálgun ekki nægilegs stuðnings en engu að síður verður að telja að
sönnunarbyrði um hvort verkefni eigi betur heima hjá sveitarfélögum eða miðstjórn ríkisvalds
sé ekki einvörðungu lögð á sveitarfélög í ljósi markmiðsreglunnar og nýmælis um
samráðsskyldu. Þó að löggjafanum sé falin útfærsla reglunnar og endanlegt ákvörðunarvald
um hvaða verkefnum skuli sinnt í héraði hefur löggjafinn ekki sjálfdæmi um það í ljósi þessa
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og langrar hefðar um að samráð sé haft við fulltrúa sveitarfélaga við flutning verkefna milli
ríkis og sveitarfélaga.
Um 107. gr. Nýtt ákvæði.
Í ákvæðinu er last til nýmæli um kosningu sveitarstjórna og íbúalýðræði, en ákvæðið byggist ^ „ —^ D eleted : Í tillögu stjórnlaganefndar var
á tillögu nefndarinnar, að undanskilinni orðalagsbreytingu í 1. mgr.
Í 1. mgr. þótti rétt að kveða á um það sem lengi hefur gilt skv. lögum, að sveitarfélögum skuli
stjórnað af sveitarstjórnum, þær sæki umboð sitt til íbúanna og séu kjörnar í almennum
kosningum sem skuli vera leynilegar. Eðlilegt þykir að kveðið sé á um slík
grundvallarréttindi, líkt og kosningu sveitarstjórnar, í stjórnarskrá.
Til umræðu kom hvort áskilja bæri persónukjör eða heimila beitingu þess, eins og gert er í
frumvarpi þessu, sbr. 39. gr., en talið var nægilegt að löggjafinn ákvæði slíkt og útfærði - og
þá með hliðsjón af reglum stjórnarskrár og lögum um alþingiskosningar. Um nánari fyrirmæli,
m.a. um kjörgengi og kosningarétt, verður kveðið á í almennum lögum.
Þá er nýmæli fólgið í 2. mgr. sem kveður á um rétt íbúa sveitarfélags til þess að óska eftir
atkvæðagreiðslu um málefni þess. Sveitarfélög gegna mikilvægu lýðræðislegu hlutverki, enda
eru þau það stjórnvald sem er næst fólkinu. Ákvæðið eitt og sér felur ekki í sér sérstakar
skyldur sveitarfélaga, heldur ráðagerð um að slíkar atkvæðagreiðslur skuli haldnar að
ákveðum skilyrðum fullnægðum.
Réttinn til að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélaga er nú þegar að finna í
sveitarstjórnarlö sum nr. 138/2011.
og er meginbreytingin því að sá réttur er nú
stjórnarskrárvarinn. Utfærslan er þó eins os í fleiri tilvikum sett í hendur lössjafans.
Rétt er að taka fram að réttur íbúa sveitarfélass til atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélass
hvílir á sama grundvelli os réttur almenninss til bjóðaratkvæðasrelðslu um lössjöf. Eðli os
áhrif slíkra atkvæðagreiðslna eru hins vesar ólík að mörsu leyti. Sveitarfélösin eru stjórnvöld.
Þau eru bundln af lösum í starfsemi slnni. Atkvæðasrelðsla um málefni sveltarfélass setur því
aldrel lotið að öðru en því sem sveltarfélasl er að lösum helmilt að framkvæma. Í lössjöf um
atkvæðasrelðslu íbúa sveltarfélasa um málefni sveltarfélass er eðll máls samkvæmt tekið mið
af þessu, en ella missa lösln marks. Því er ekkl þörf á sömu fyrirvörum í stjórnarskránni
varðandl það hvað er hæst að bera undlr atkvæðl íbúa sveltarfélasa o s um það hvaða málefni
verða borln undlr bjóðaratkvæðl. ,

D eleted : XI. kafla sveitarstjórnarlaga nr.
45/1998, sbr. 8. gr. laga nr. 74/2003,

D eleted : Utfærslan er þó eins og í fleiri
tilvikum sett í hendur löggjafans.

Um 108. gr. Nýtt ákvæði.
Hér er lögð tll ný formregla um samráðsskyldu við undlrbúning lagasetnlngar ef löggjöf, sú er
mállð varðar, tekur til málefna sveltarfélaga. Reglan blndur hendur löggjafans vlð
undirbúning á þann veg að samráð skuli viðhaft við lagasetningu í þeim tilvikum er frumvörp
varða elnvörðungu eða að verulegu leyti málefni sveltarfélaga eða hafa beln áhrlf á starfsemi
þeirra. Skyldan hvílir á þeim sem undlrbýr löggjöf hverju slnni, vlðkomandl ráðuneyti og
ráðherra þegar um stjórnarfrumvörp er að ræða, en einnig á þingmönnum eða starfsfólki
Alþingis fyrir þeirra hönd þegar þingmenn leggja fram frumvörp. Hér er lagt til að forseta
Alþingis berl skylda til þess að aðgæta hvort þessari skyldu hafl verlð fullnægt, en löggjafl
hefur ákveðlð sjálfdæmi um að ákveða slíkt með almennum lögum.
Í dag gildir samkomulag um kostnaðarmat lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla gagnvart
sveltarfélösum. Það samkomulas er milll stjórnvalda ríkisins os sveltarfélasanna. Sú ,resla um
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verklag vlð undlrbúning lagafrumvarpa er hér sumpart stjórnarskrárbundln tll að vernda rétt
sveltarfélaga. Kostnaðarmat telst hluti samráðs, sem og fellur undlr mat á áhrlfum
lagasetningar sem ber nú að vlnna vlð undlrbúning laga, sbr. 57. gr. frumvarps þessa um
meðferð lagafrumvarpa.
Þýðlng þess að stjórnarskrárblnda reglu um samráðsskyldu getur haft í för með sér að brot
gegn hennl lelðl tll þess að lös teljist ekkl hafa hlotlð rétta málsmeðferð skv. ^-"^D eleted: hafi ekki
stjórnsklpunarlögum. Þá ber að huga að réttarfarsúrræðum sveltarfélaga elns og áður var rætt.
Þar sem sveltarfélög eru nú 76 talslns er eðlllegt að halda í þá hefð að hafa samráðlð á
vettvangi samtaka sveitarfélaga, hvort sem er landssambands þeirra eða landshlutasamtaka
eftir því sem betur á vlð. Um inntak lagahugtakslns „lögskylt samráð“ byggir ráðlð á
hefðbundnum lagaskllningl sem felur í sér að samráð sé ekkl aðelns einhliða tilkynning og
heldur ekkl samnlngur tveggja jafnsettra aðlla heldur millistig, þ.e. að samráðsgjafl gefl
samráðsþega færi á að gera athugasemdlr vlð tillögu, með hæfllegum fyrlrvara og með það að
markmiðl að elga í kjölfarlð vlðræður og lelta samkomulags. Hvað telst hæfllegur fyrirvari fer
m.a. eftir því hvort um er að ræða verulegar breytingar á glldandl réttl eða fyrirliggjandi
stöðu.
Skýra má ákvæðlð rýmkandl að því leyti sem stjórnvaldsfyrirmæli á borð vlð reglugerðlr fela
í sér efnisreglur, elnkum ef íþyngjandi eru fyrlr sveltarfélög, íbúa þelrra eða sveltarstjórnir.
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