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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 stjórnlagaráðs

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



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.

3. 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.

4. 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 jafn afmarkað hugtak.

5. 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 stjómarskrá. 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.

6. 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 Stjómlagaráði 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 

| þeirrar 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



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.
□  Í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.

30. gr. tillagna stjórnlagaráðs

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.verknaðurinn er framinn. Þá er 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. 
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.



Athugasemdir 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.


