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Minnisblað

Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor

20. september 2012

Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., um aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr. 
tillagna Stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Meðfylgjandi er 
minnisblað undirritaðrar þar sem farið er yfir fyrrgreindar 32. gr. í tillögu ráðsins miðað 
við eftirfarandi forsendur og lagðar til:

1. Nauðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við viðmið sem koma fram í 
bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin tillit til:

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

b. innra samræmis og mögulegra mótsagna,
c. réttarvernd miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum,
d. málsóknarmöguleika gegn ríkinu.

2. Nauðsynlegar viðbætur eða lagfæringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé 
beinlínis vísað til viðmiða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan 
þátt hafa sömu viðmið eigi að síður verið lögð til grundvallar.

3. Önnur atriði sem undirrituð 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 Mannréttindi og náttúra. 
Fyrrgreind ákvæði eigi nokkra samnefnara, þ.m.t. ríka áherslu á almannahagsmuni, en 
þau endurspegla einungis að hluta til réttindi sem örugglega falla til viðurkenndra 
mannréttinda. Til dæmis er erfitt að sjá hvernig almenn dýravernd, sbr. 36. gr. 
tillögunnar, geti fallið undir mannréttindi. 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 hvort ákvæði 6.-31. gr. teljist öll til viðurkenndra mannréttinda en heiti 
þess kafla gæti verið Mannréttindi.

Ákvæði 32. gr.

Heildarmat á greininni miðað við fyrrgreind viðmið.
Ákvæði 32. gr. tillögunnar er nýmæli en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna 
sambærilegt ákvæði. Efni þess hefur ekki nein augljós tengsl við mannréttindasáttmála 
sem Ísland er aðili að og virðist ekki vera í mótsögn 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 mögulegra takmarkana á eignarrétti eða athafnafrelsi, þar sem raunverulegt 
gildissvið ákvæðisins veltur á útfærslu þess í almennri löggjöf sem myndi væntanlega 
fela í sér almennar takmarkanir og auk þess leggja ákveðnar skyldur á tiltekin stjórnvöld 
og opinberar stofnanir. Hvað varðar mögulega refsiábyrgð, t.d. ef dýrmætar 
þjóðareignir væru eyðilagðar, þá yrði að byggja hana á tilteknu almennu lagaákvæði. 
Engar áreiðanlegar upplýsingar eru fyrirliggjandi í athugasemdunum um gjafagerninga 
eða aðra samninga sem hafa verið gerðir við íslenska ríkið (eða handhafa ríkisvalds) 
vegna fasteigna eða lausafjár sem teljast til eða kynnu að teljast til menningararfsins. 
Slíka úttekt væri sennilega rétt að gera, a.m.k. yrðu upplýsingar að liggja fyrir við 
útfærslu ákvæðisins í almennum lögum. Meðal annars vegna þessa er tekið fram í 
athugasemdunum við 32. gr. er ekki ætlað að hafa áhrif á fyrirliggjandi samninga sem 
liggja til grundvallar framsali tiltekinna dýrmætra þjóðareigna til íslensku þjóðarinnar.

Texti ákvæðis samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

32. gr.
Menningarverðmæti. [ Varðveisla/vernd menningararfsins.]

Dýrmætar þjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo sem 
þjóðminjar og fornhandrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegrar eignar eða 
afnota, selja eða veðsetja. [Fjalla skal um dýrmætar þjóðareignir í almennum lögum.]
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[Lagt er til að heiti greinarinnar verði breytt í: Varðveisla menningararfsins eða Vernd 
menningararfsins sem lýsir betur inntaki ákvæðisins. Með breytingunni fækkar einnig 
hugtökum þar sem hugtakið menningarverðmæti færi út og áherslan yrði á varðveislu 
menningararfsins. Einnig er lagt til að bætti verði við ákvæðið nýjum málsl. þess efnis að 
fjalla skuli um dýrmætar þjóðareignir í almennum lögum. Þetta er til þess að undirstrika 
að 32. gr. frumvarpsins mælir fyrir um ákveðna meginreglu en fyrir utan skýr dæmi í 
athugasemdum við ákvæðið verður að marka nákvæmt innihald þess með almennum 
lögum.]

Athugasemdir við ákvæði 32. gr. með breytingunum.
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, og eru lagðar ákveðnar hömlur á meðferð 
þeirra í þágu komandi kynslóða. 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. Ákvæðið 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 stjórnarskrá Grikklands eru náttúruvernd og vernd menningarminja lagðar að 
jöfnu, en í upphafi 1. mgr. 24. gr. grísku stjórnarskrárinnar segir að vernd náttúrulegs og 
menningarlegs umhverfis sé hlutverk ríkisins (á ensku: The protection o f the natural and 
cultural environment constitutes a duty o f the State). Jafnframt er almenningi tryggð 
ákveðin málsóknarréttindi í 52. gr. portúgölsku stjórnarskrárinnar og réttur til þess að 
krefjast skaðabóta, sérstaklega ef í húfi eru hagsmunir 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 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 ákvæðinu ætlað að gilda um dýrmætar þjóðareignir sem eru 
hluti af íslenskum menningararfi, þ.m.t. eru menningarminjar. 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.
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Menningararfurinn hefur þ.a.l. víðtækari skírskotun en hugtakið menningarminjar og 
nær einnig yfir sögu landsins og þjóðtungu.

Ákvæðið skilgreinir dýrmæta hluta menningararfsins sem þjóðareign. Að baki 
býr sama hugsun og endurspeglast í löggjöf um Þingvallaþjóðgarð. Sjá nánar eldri lög 
um Þingvallaþjóðgarð, sbr. ákvæði laga 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. Eftir þessum skilningi deilir núlifandi kynslóð þjóðgarðinum á 
Þingvöllum með óbornum kynslóðum, þ.a.l. er hverri kynslóð sett ákveðin takmörk. 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) 2004 í samræmi við 2. og 11. 
gr. samnings um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins (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. 
samningsins þá almennu skuldbindingu á herðar samningsaðila 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). Samkvæmt 2. gr. þessa 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.

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. Þjóðareign samkvæmt 
ákvæðinu felur 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. Ákvæði 32. gr. er þó ekki ætlað að hafa áhrif á fyrirliggjandi 
samninga sem liggja til grundvallar framsali tiltekinna dýrmætra þjóðareigna til 
íslensku þjóðarinnar.

Hvað varðar fornhandrit skírskotar ákvæðið 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
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Bandaríkjanna til íslensku þjóðarinnar samkvæmt áletrun aftan á stöplinum. Einnig má 
nefna eignarhald íslensku þjóðarinnar á handritunum, sem Danir skiluðu Íslendingum 
1971-1996 og eru geymd í Stofnun Árna Magnússonar á Islandi. Rétt er að hafa í huga 
að afhendingu handritanna fylgdi samningur milli ríkisstjórna Danmerkur og Íslands 
þar sem ekki er kveðið á um eignarrétt yfir handritunum og er það í góðu samræmi við 
þann skilning að menningararf þjóðarinnar líkt og náttúru landsins hefur núlifandi 
kynslóð fengið að láni og þarf að skila honum óspilltum til komandi 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 um að ræða afnot heldur einungis not af því tagi sem ekki hafa 
útilokandi áhrif á aðra.

Nauðsynlegt er að kveða nánar á um meðferð dýrmætra þjóðareigna sem tilheyra 
íslenskum menningararfi og nauðsynlegar skilgreiningar í almennum lögum. Umfang 
þeirra takmarkana sem lagðar eru á meðferð dýrmætra þjóðareigna veltur á því hvaða 
þjóðareignir eru skilgreindar sem dýrmætar en ekki er ástæða til þess að taka fyrir sölu 
minni háttar safngripa við ákveðnar aðstæður. Samkvæmt þessu væri t.d. óheimilt að 
setja lög sem heimiluðu ríkinu að selja eða gefa Þjóðminjasafn Íslands eða Listasafn 
Íslands eða einstaka safnmuni þeirra. Eðlilegt er að við undirbúning nýrrar löggjafar 
verði höfð hliðsjón af siðareglum sem gefnar hafa verið út af Alþjóðaráði safna (á ensku, 
International Council o f Museums (ICOM) og ICOM code o f ethics for museums).

Texti greinargerðar samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs með innfeldum breytingum:

Um 32. gr.

Lagt er til að nýju ákvæði um [varðveislu íslensks menningararfs] íslenskan 
menningararf verði bætt í stjórnarskrána. [Lagt er til að yfirstrikaði textinn sem kemur 
hér á eftir verði felldur út enda óþarfi að réttlæta ákvæðið sérstaklega m.t.t. orðalags 31. 
gr. (á sennilega að vera tilvísun til 34. gr.) enda hefur tilvísunin engan sjálfstæðan 
lagalegan tilgang]. til samræmis við ný ákvæði um náttúru Íslands og auðlindir í 
þjóðareign. Hér er um skýrar hliðstæður að ræða: Ef náttúra landsins verðskuldar 
verndarákvæði í stjórnarskrá hlýtur menningararfleifð þjóðarinnar með líku lagi að 
verðskulda sambærilegt ákvæði. Náttúruminjar, menningarminjar og aðrar þjóðminjar 
eru hliðstæðir hlutar þjóðararfsins, sem núlifandi kynslóð tók við af fyrri kynslóðum og 
þarf að skila óspilltum til komandi kynslóða. Orðalag ákvæðisins er svipað orðalagi 31. 
gr. um náttúruauðlindir til að undirstrika að um hliðstæðar þjóðareignir er að ræða. 
Náttúra Íslands og menning þjóðarinnar, þar með talin tungan og sagan, eru systur. 
[Lagður er til nýr texti: Því er ætlað að gilda um dýrmætar 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 almenna regla að núlifandi
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kynslóð hefur fengið hann að láni og þarf að vernda hann og varðveita og skila 
óskemmdum til komandi kynslóða. Ákvæðið 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.] [Þessi texti var aftar og hefur verið styttur: Nýr 
texti: 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.] Stjórnarskrár Norðurlanda geyma ekki ákvæði um varðveislu 
menningararfs, en stjórnarskrár Finnlands, Noregs og Svíþjóðar geyma ákvæði um 
náttúruvernd. Ýmis önnur lönd hafa þó slík ákvæði í stjórnarskrám sínum. [Til 
athugunar: ekki er nauðsynlegt að hafa nákvæmar upplýsingar um stjórnarskrár 
Grikklands eða Portúgal og textinn hér á eftir gæti allur farið út.] Í stjórnarskrá 
Grikklands eru náttúruvernd og vernd menningarminja lagðar að jöfnu, en [Nýr texti: í 
upphafi 1. mgr. ] 24. gr. [Nýr texti: grísku stjórnarskrárinnar segir að vernd náttúrulegs og 
menningarlegs umhverfis sé hlutverk ríkisins (á ensku: The protection o f the natural and 
cultural environment constitutes a duty o f the State).] „Tho protection of the natural and 
cultural onvironmont constitutes a duty of the State." [Nýr texti: Jafnframt er almenningi 
tryggð ákveðin málsóknarréttindi í 52. gr. portúgölsku stjórnarskrárinnar og réttur til þess 
að krefjast skaðabóta, sérstaklega ef í húfi eru hagsmunir 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 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 of the environment and the cultural heritage; 
b) Safeguard the property o f the state, the autonomous regions and local authorities.)] Í 
52. gr. stjórnarskrár Portúgals er tryggður réttur almennings til að leita réttar síns vegna 
spjalla á lýðheilsu, umhverfi, lífsgæðum og menningararfi 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 rímar vel við 30. gr. frumvarpsins að öðru leyti en því að í 
30. gr. er aðeins kveðið á um umhverfi en hvorki lýðheilsu, lífsgæði né menningararf.

[Nýr texti: Eins og fyrr sagði er ákvæðinu ætlað að gilda um dýrmætar 
þjóðareignir sem eru hluti af íslenskum menningararfi, þ.m.t. eru menningarminjar.] 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
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um menningarsögu þjóðarinnar og staði sem tengjast menningarsögunni. 
Menningararfurinn hefur [Nýr texti: þ.a.l.] víðtækari skírskotun en [Nýr texti: hugtakið] 
menningarminjar og nær [einnig] yfir sögu landsins og þjóðtungu.

Ákvæðið sem hér er lagt til skilgreinir dýrmæta hluta menningararfsins sem 
þjóðareign. [Nýr texti: Að baki býr sama 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 um þjóðgarðinn á Þingvöllum, en þar segir í 1. gr.: 
„Hið friðlýsta land skal vora undir vornd Alþingis og ævinleg eign íslensku þjóðarinnar. 
Það má aldrei selja oða veðsetja." Akvæðið í Þingvallalögunum lýsir skýrt þeim 
ásetningi löggjafans að ævinlega eign þjóðarinnar megi aldrei selja eða veðsetja. Nýja 
menningararfsákvæðið—skilgroinir—„dýrmætar—þjóðaroignir"—moð—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 [þ.a.l. er hverri 
kynslóð sett ákveðin takmörk. ]

[Nýr texti: 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) 2004 í samræmi við 2. og 11. 
gr. samnings um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins (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. 
samningsins þá almennu skuldbindingu á herðar samningsaðila 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). Samkvæmt 2. gr. þessa 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.]

[Þessi texti var aftar er að mestu leyti óbreyttur hér en hluti hefur verið færður 
framar: 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. Þjóðareign samkvæmt 
ákvæðinu felur 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.] Ákvæðið tekur þannig af tvímæli um lagalegt inntak
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þjóðareignarhugtaksins.— [Nýr texti: Ákvæði 32. gr. er þó ekki ætlað að hafa áhrif á 
fyrirliggjandi samninga sem liggja til grundvallar framsali tiltekinna dýrmætra þjóðareigna 
til íslensku þjóðarinnar.] [Textinn hér í næstu setningu hefur engan sjálfstæðan tilgang 
þar sem fram er komið að þjóðareign er ekki ætlað eignarréttarlegt inntak.] Þjóðareign er 
frábrugðin ríkiseign að því leyti að ríkiseign, t.d. skrifstofuhúsnæði, 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 
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" þjóðaroignir 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.

[Textinn í byrjun nýr: Hvað varðar fornhandrit skírskotar ákvæðið m.a. til 
Skarðsbókar] 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. [Nýr texti: Einnig má nefna] eignarhald íslensku þjóðarinnar á 
handritunum, sem Danir skiluðu Íslendingum 1971-1996 og eru geymd í Stofnun Árna 
Magnússonar á Íslandi. Um túlkun þessa urðu nokkrar umræður í Stjórnlagaráði. Rétt er 
að hafa í huga að afhendingu handritanna fylgdi samningur milli ríkisstjórna 
Danmerkur og Íslands þar sem ekki er kveðið á um eignarrétt yfir handritunum og er 
það í góðu samræmi við þann skilning að menningararf þjóðarinnar líkt og náttúru 
landsins hefur núlifandi kynslóð fengið að láni og þarf að skila honum óspilltum til 
komandi kynslóða. Skilgreiningu menningararfsins sem þjóðareign er ekki ætlað 
eignarréttarlegt inntak, heldur er henni ætlað að skerpa á þeim skilningi að núlifandi 
kynslóð er skuldbundin til að skila menningararfinum óspilltum til komandi kynslóða. 
Skilgreining menningararfsins sem þjóðareign felur 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. Um þau gildir hin 
almenna regla að núlifandi kynslóð hefur fengið þessa gripi að láni og þarf að vernda þá 
og varðveita og skila þeim óskemmdum til komandi kynslóða. Ákvæðinu sem hér er 
lagt til er ætlað að tryggja þá vernd og varðveislu. [Yfirstrikaði textinn hefur verið fluttur 
framar og er óbreyttur þar.]
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[Yfirstrikaði textinn hér á eftir hefur verið fluttur framar eða aftar í athugasemdir 
við ákvæðið en þar sem textinn er ekki efnislega réttur eru gerðar breytingar á honum 
þar og hann styttur aðeins.] —Stjórnarskrár Norðurlanda geyma ekki ákvæði um 
varðveislu menningararfs, en stjórnarskrár Finnlands, Noregs og Svíþjóðar geyma

S S

ákvæði um náttúruvernd. Ýmis önnur lönd hafa þó slík ákvæði í stjórnarskrám sínum. Í 
stjórnarskrá Grikklands eru náttúruvernd og vernd menningarminja lagðar að jöfnu, en 
þar sogir svo í 24. gr. (í onskri þýðingu): „The protection of tho natural and cultural 
environment constitutos a duty of tho Stato." I 52. gr. stjórnarskrár Portúgals or tryggður 
réttur almennings til að leita réttar síns vegna spjalla á lýðheilsu, umhverfi, lífsgæðum 
og menningararfi 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 rímar vel við 30. gr. frumvarpsins að öðru leyti en því að í 
30. gr. er aðeins kveðið á um umhverfi en hvorki lýðheilsu, lífsgæði né menningararf.

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 heldur einungis not af því tagi sem ekki hafa 
útilokandi áhrif á aðra.

[Texti sem var fluttur til: Skilgreining menningararfsins sem þjóðareignar felur 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.] [Nýr texti settur inn með hliðsjón af efni greinar Sigurðar Líndal: „Hugtakið 
þjóðareign" í Úlfljóti, 1. tölubl., 65. árg. 2012, bls. 101-125.: Skilgreiningu
menningararfsins sem þjóðareignar er ekki heldur ætlað að hafa áhrif á efni fyrirliggjandi 
samninga sem liggja til grundvallar framsali tiltekinna dýrmætra þjóðareigna til handhafa 
ríkisvalds.]

[Nýr texti: 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 heldur einungis not af því tagi sem 
ekki hafa útilokandi áhrif á aðra.] [Nýr texti: Nauðsynlegt er að kveða nánar á um 
meðferð dýrmætra þjóðareigna sem tilheyra íslenskum menningararfi og nauðsynlegar 
skilgreiningar í almennum lögum. Umfang þeirra takmarkana sem lagðar eru á meðferð 
dýrmætra þjóðareigna veltur á því hvaða þjóðareignir eru skilgreindar sem dýrmætar en 
ekki er ástæða til þess að taka fyrir sölu minni háttar safngripa við ákveðnar aðstæður]. 
[Nýr sem var á öðrum stað: Samkvæmt þessu væri t.d. óheimilt að setja lög sem 
heimiluðu ríkinu að selja eða gefa Þjóðminjasafn Íslands eða 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,

9



International Council o f Museums (ICOM) og ICOM code o f ethics for museums).] 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" þjóðaroignir 
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.
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