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Vísað er til fundarboðs í tölvupósti frá 27. nóvember 2012 á fund allsherjar- og 
menntamálanefndar 4. desember nk. til að ræða sjónarmið og athugasemdir við tiltekin 
ákvæði frumvarps til stjórnskipunarlaga í tilefni af vinnu nefndarinnar við umsögn um 
tiltekin ákvæði frumvarpsins.

Meðfylgjandi er uppfærð samantekt með sjónarmiðum og athugasemdum undirritaðrar við 
ákvæði frumvarpsins um mannréttindi, dómstóla, embættaskipanir. Henni er ætlað að koma 
í stað frumdraga sem voru send nefndinni 30. nóvember sl. til undirbúnings fyrir fundinn. 
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nefndir Alþingis.

Virðingarfyllst

Björg Thorarensen, 
prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

1



Til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis
3. desember 2012

Björg Thorarensen

Atriði sem þarfnast skoðunar í ákvæðum um mannréttindi o.fl. 
og tillögur um breytingar

I. Inngangur
Með tölvubréfi 27. nóvember 2012 boðaði allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis mig til 
fundar þriðjudaginn 4. desember nk. og óskaði eftir sjónarmiðum og athugasemdum 
varðandi eftirtaldar greinar frumvarps til stjórnarskipunarlaga, 415. mál.

4. gr. um ríkisborgararétt
5. gr. um gildissvið
6.-11. gr. í II. kafla um mannréttindi 
16.-21. gr. í II. kafla um mannréttindi
26.-32. gr. í II. kafla um mannréttindi
13. gr. um eignarrétt
14. gr. um tjáningar- og upplýsingafrelsi
24. gr. um menntun
96. gr. um skipun embættismanna (3. og 5. mgr.)
VI. kafli um dómsvald (98.-104. gr.).

Þótt allsherjar- og menntamálanefnd hafi aðeins óskað eftir athugasemdum um tiltekin 
ákvæði einkum um mannréttindi er nauðsynlegt að setja fyrst fram nokkrar almennar 
athugasemdir um framsetningu ákvæðanna í II. kafla, efnistök, samhengi og markmið 
breytinga. Þar verður m.a. vikið að undirbúningi breytinga hjá stjórnlagaráði og þýðingu 
þeirra lagfæringa sem sérfræðingahópur (hér eftir skammstafað SH) gerði á upphaflegum 
tillögum stjórnlagaráðs. Þá verður vikið að nokkrum álitamálum um aðfaraorð frumvarpsins 
en ýmis atriði þar standa í nánum tengslum við sum þeirra mannréttindaákvæða sem óskað 
er umsagnar um.

II. Almennar athugasemdir.
■ Um frumvarpið almennt er fyrst bent á að greinargerðin við einstaka kafla og ákvæði 

þess er um 210 blaðsíðna löng og hátt í helmingur hennar er helgaður umfjöllun um 
mannréttindaákvæði bæði innan og utan II. kafla. Greinargerðin er samsett úr skýringum 
stjórnlagaráðs og skýringum og viðbótum SH á þeim svo og ýmsum sundurleitum 
tilvísunum sem stjórnlagaráð gerði í sínum skýringum til þjóðfundar og 
stjórnlaganefndar. Þetta efni hefði átt heima í sérstakri samantekt eða skýrslu um úttekt 
og mat SH á vinnu stjórnlagaráðs, hugsanlega sem fylgiskjal en ekki inni í frumvarpi til 
nýrrar stjórnarskrár. Óljóst er hver verða áhrif þessarar greinargerðar sem 
lögskýringagagns við skýringu stjórnaskrárinnar til framtíðar enda verður vilji
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stjórnarskrárgjafans um ýmis mikilvæg atriði torráðinn. Nánar verður vikið að áhrifum 
þessarar uppsetningar í umfjöllun um einstaka ákvæði á eftir.

■ Í skýringum stjórnlagaráðs við nýjan mannréttindakafla kemur fram að ráðið hafi 
ákveðið að endurskoðun mannréttindakaflans væri eitt meginverkefna þess. Þetta skiptir 
máli, því þannig gerði stjórnlagaráð grundvallarbreytingu á eigin verksviði miðað við 
það verkefni sem Alþingi fól því, upprunalega í 3. gr. laga um stjórnlagaþing nr. 90/2010. 
Þar var mannréttindakaflinn ekki talinn upp meðal þeirra meginþátta sem 
stjórnlagaþingi var falið að fjalla um, en vissulega var tekið fram að taka mætti fleiri 
þætti til umfjöllunar. Í starfi ráðsins var hinsvegar, andstætt meginmarkmiðum 
fyrrgreinds ákvæðis um verksvið, mest áhersla lögð á mannréttindakaflann. Frá upphafi 
starfs ráðsins var ein af þremur vinnunefndum þess helguð því verkefni. Til skýringar á 
þessu vísaði ráðið einkum til sterkrar undiröldu af þjóðfundi um að breyta 
mannréttindaákvæðum. Staðreyndin er hins vegar sú að á þjóðfundinum var fyrst og 
fremst lögð áhersla á mikilvægi ýmissa réttinda sem þegar eru tryggð í núgildandi 
mannréttindaákvæðum einkum að allir séu jafnir fyrir lögum og bann við mismunun. 
Ekki er hægt að sjá orsakasamband á milli fjölmargra ákvæða frumvarpsins um 
nýmæli, breytingar eða brottfall núgildandi mannréttindaákvæða og hinna almennu 
viðhorfa sem komu fram á þjóðfundi.

■ Engin undirbúningsgögn lágu fyrir ráðinu um mannréttindaákvæðin önnur en almennar 
heimildir og reyndar virðist lítið hafa verið stuðst við þær í tillögugerð ráðsins. Til dæmis 
virðist lítið mið hafa verið tekið af ríkulegri dómaframkvæmd hér á landi síðustu 10-15 
ára um túlkun núverandi mannréttindaákvæða, þar sem nær öll ákvæðin hafa komið til 
umfjöllunar. Í viðbótum SH í greinargerð frumvarpsins var þó að nokkru bætt úr þessu. Í 
skýringum stjórnlagaráðs með frumvarpinu kemur fram að leitast hafi verið við að 
tryggja betur rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum og ákvæði færð til nútímahorfs. 
Hvergi er þó reynt að greina hvar helstu vandamálin liggi eða hvar stjórnarskrárvernd 
mannréttinda sé áfátt. Þá virðast sum ákvæðanna til þess fallin í raun að ganga gegn 
markmiðinu að tryggja betur rétt borgaranna, enda verður ráðið af ýmsum þeirra að 
opnað sé fyrir víðtækari heimildir til að takmarka mannréttindi en samkvæmt 
núgildandi stjórnarskrá.

■ Lagfæringar SH bæta ekki úr þessari vöntun, þ.e. að metin séu nægilega áhrif nýmæla og 
breytinga, enda féll utan verksviðs hópsins að taka afstöðu til hvort eða að hve miklu 
leyti væri æskilegt að breyta mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Engin efnisleg 
skoðun hefur því farið fram á þörf breytinga, ávinningi af þeim og mögulegum ókostum. 
Hér eru ítrekuð tilmæli sem koma fram skilabréfi SH að gera verði þá kröfu að tilefni og 
markmið breytinga verið metin vandlega. Alþingi hlýtur að sinna þessi ákalli við 
áframhaldandi vinnslu málsins, skoða ákvæðin sjálfstætt og leggja mat á þær 
efnislegu athugasemdir sem koma fram við meðferð frumvarpsins.

■ Sum hinna nýju mannréttindaákvæða eru skoðuð frá þröngu sjónarhorni, sem 
einkennast af málefnum dagsins og tilviljunarkenndu vali, með ofuráherslur t.d. á 
upplýsingafrelsi, aðgang að upplýsingatækni og náttúru. Þá eru sum ákvæði einnig of 
sértæk og of nákvæmleg útfærð í stað þess að fanga kjarna meginreglunnar að baki. Þar 
er ekki nægilega greint á milli aðalatriða og útfærslu sem á heima í almennri löggjöf. Það 
býr til ójafnvægi í framsetningu og áherslum ákvæða, t.d. að stjórnarskrárbinda rétt til 
skjótrar meðferðar á beiðni um aðgang að upplýsingum í stjórnsýslunni (15. gr.) á meðan 
ekki er vikið orði að meðferð dómstóla í einkamálum þar sem tekist er á um mikilvæga
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hagsmuni einstaklinga og þörf á skjótri meðferð þar sem stórfelldir hagsmunir eða 
réttindamissir er í húfi.

■ Margar breytingar valda óvissu um inntak nýrra ákvæða og þá sérstaklega hvort verið er 
að breyta efnisreglum sem nú gilda eða aðeins laga til orðalag. Stundum benda skýringar 
stjórnlagaráðs og SH til þess að stefnt sé að efnislegum breytingar og stundum ekki. 
Sérstaklega á þetta við þar sem setningarhlutar eða heilar málsgreinar eru felldar brott en 
þó óljóst hvort litið er svo á að tiltekin regla falli eftir sem áður undir ákvæðið. 
Viðbótarskýringar SH við skýringar stjórnlagaráðs eru á köflum fallnar til að auka 
vafann um hvernig á að túlka þessa greinargerð með frumvarpsákvæðum. Nánar verður 
vikið að þessu í skýringum um einstaka ákvæði.

■ Í meðförum SH á tillögum stjórnlagaráðs var gerð sú efnislega grundvallarbreyting, bæði 
frá núgildandi stjórnaskrárákvæðum að sett er inn almennt ákvæði um heimild til að 
takmarka mannréttindi í þágu almannahagsmuna (9. gr.) í stað þess að tilgreina 
takmörkunarheimildir í þeim ákvæðum þar sem þær eiga við. Miklum efasemdum er 
lýst um þessa nýbreytni og markmið hennar er óljóst, en langt umfram það að vera 
lagatæknilegt sem var þó verksvið SH. Nánar verður vikið að efni þess ákvæðis á eftir í 
umfjöllun um 9. gr.

■ Þá er lýst efasemdum um ávinning og afleiðingar svo ríkrar áherslu á 
menningarverðmæti, náttúru og auðlindir, þar á meðal dýravernd sem hluta af 
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar í 32. -36. gr. Eigi á annað borð að halda inni þessum 
ákvæðum sem fela fyrst og fremst í sér almennar markmiðslýsingar væri skynsamlegra 
að helga þeim sjálfstæðan kafla sem fjallar um ýmsa almanna- eða þjóðarhagmuni eða 
þjóðareignir. Eindregið er mælst til að einstaklingsréttindin í 6.-31. gr. standi í sérstökum 
kafla undir yfirskriftinni mannréttindi. Með því er undirstrikað gildi þeirra sem 
réttarreglna í stað þess þynnt verði út sú einstaklingsbundna réttindavernd sem þau 
veita með því að láta þau standa í kafla með óskilgreindum almanna- og 
þjóðarhagsmunum

■ Sum ákvæði og reglur sem standa saman í grein í núgildandi stjórnarskrá og eru 
efnislega skyld eru slitin í sundur í frumvarpinu og standa stök eða ekki í innbyrðis 
samhengi. Þá þarf að endurskoða frá grunni röð greina í kaflanum, að skyldar greinar 
standi saman í ákveðinni efnislegri uppbyggingu, t.d. að grundvallarréttindi eins og 
persónufrelsi, bann við pyndingum og bann við dauðarefsingum standi meðal 
upphafsákvæða ásamt rétti til lífs, og t.d. að almenn takmörkunarheimild standi mitt á 
meðal ákvæða um efnisleg réttindi. Í fylgiskjali I með athugasemdum þessum er gerð 
tillaga um endurröðun greina mannréttindakaflans, og flutning málsgreina milli 
ákvæða þannig að þau birtist í efnislega réttu samhengi. Ekkert er þó hreyft við 
textanum að svo stöddu í því skjali, markmiðið er aðeins að gera tillögu um efnislega 
uppröðun. Einnig er þar gerð tillaga um skiptingu II. kafla í tvo kafla, annan undir 
yfirskriftinni „Mannréttindi" og síðan III. kafla undir yfirskriftinni „Þjóðareignir, 
náttúra og umhverfi".
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III. Athugasemdir við einstaka ákvæði um mannréttindi, embættaskipanir og dómstóla 

Um aðfaraorð
Fyrst verða gerðar nokkrar athugasemdir við aðfaraorð enda er þar m.a. að finna margar 
tilvísanir til mannréttinda. Engar hugleiðingar koma fram í skýringum stjórnlagaráðs né SH 
um tilgang inngangsorða og hvað beri að leggja út af þeim, sem væri þó mjög gagnlegt til að 
tengja þau við efnisákvæðin. Nokkuð er um endurtekningar á opnum hugtökum sem standa 
bæði í inngangsorðum og í megintexta, t.d. um margbreytileika mannlífsins (einnig í 8. gr.), 
land, náttúra, menning og lífríki (einnig í 32. -33. gr.) og um skyldu allra til að virða 
stjórnarskrá (einnig í 5. gr. og að hluta í 9. gr.). Þessi hugtök fela að stórum hluta í sér 
markmiðlýsingar og ættu í besta falli aðeins heima í inngangsorðum. Verður nánar vikið í 
þessu í umfjöllun um einstök ákvæði.

Þá bættist inn í aðfaraorðin í meðförum SH orðið „réttarríki" í því samhengi að Ísland sé 
„fullvalda réttarríki" en í tillögu stjórnlagaráðs stóð fullvalda „ríki". Þessi notkun á orðinu 
„réttarríki" er í röngu samhengi og því til hins verra. Hugtakið réttarríki lýsir ákveðnu 
ástandi (e. rule of law) en hefur enga skírskotun til ríkis í þjóðréttarlegu samhengi. Verði 
aðfararorð látin standa er lagt til að orða lagi sé breytt að þessu leyti þannig að þar standi:

„Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði mannréttindi og 
réttarríki að hornsteinum."

Í inngangsorðum er áberandi hvernig sleppt er öllum tilvísunum til „íslensku 
þjóðarinnar". Eðlilegt væri og rökrétt að geta hennar í formála af þessum toga eins og í 
öðrum stjórnarskrám þar sem slík aðfaraorð eru, sem á stoð í fullveldi þjóðarinnar og að 
þjóðin sé stjórnarskrárgjafinn. Ekki er þó hikað við að vísa til samstarfs „aðrar þjóðir" í 
inngangsorðunum. Upphafsorðin „við sem byggjum Island" eru sérstæð og sama verður 
sagt um tilvísun til þess að „ólíkur uppruni okkar auðgi heildina". Hér virðist m.a. sótt 
fyrirmynd til Suður-Afrísku stjórnarskrárinnar um að þjóðin sé sameinuð í 
margbreytileikanum (e. united in diversity). Þessi tilvísun á illa við íslenskar aðstæður enda 
býr hér á landi líklega einsleitasta þjóð í heimi með óvenju sterkar rætur í sameiginlegum 
uppruna, sögu, menningu og tungu, gerólíkt langri átakasögu þjóðarbrota í Suður-Afríku.

Ekki er hefð fyrir því að hafa aðfararorð að íslenskum lögum, hvorki í stjórnarskrá né 
annars staðar, þótt slíkt sé þekkt í sumum erlendum stjórnarskrám og í alþjóðasamningum. 
Álitamál er um þýðingu slíkra orða sem eru utanveltu í raun, þ.e. ekki hluti af ákvæðum 
stjórnarskrárinnar og engar upplýsingar er að finna um aðfaraorðin í greinargerð með 
frumvarpinu.

Hér er lagt til að í stað aðfaraorða verði yfirlýsingu um helstu grunnhugtök og 
undirstöður stjórnskipunar Íslands safnað inn í upphafsákvæði stjórnarskrárinnar, í 1. gr. 
Svipuð tillaga kom m.a. fram í skýrslu stjórnlaganefndar og er meðal valkosta sem nefndi 
setti fram. Ákvæðið gæti verið svohljóðandi

1  gr.
Ísland er frjálst og fullvalda lýðveldi, reist á virðingu fyrir reisn mannsins, umhverfi og 

friði meðal þjóða.
Allt vald kemur frá þjóðinni.
Lýðræði, réttarríki og virðing fyrir mannréttindum eru hornsteinar stjórnskipunar 

Íslands.
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Í þessari tillögu tekst að fanga þann kjarna sem endurspeglar undirstöður íslensks 
stjórnskipulags þar með talin virðing fyrir reisn mannsins, sem nú er nefnd á tveimur 
stöðum í frumvarpinu, bæði í aðfaraorðum og 8. gr. Eins er hér ótvírætt um lagareglu að 
ræða, þótt hún lýsi fyrst og fremst grunngildum, en það fyrirbyggir óvissu um hver er 
lagaleg þýðing aðfaraorða sem ekki hafa tíðkast í lagasetningu hér á landi.

Sérstök sjónarmið um íslenska tungu
Á einum stað í aðfararorðum er vísað til „tungu" án þess að það hafi nokkra efnislegra 
þýðingu sé að ræða, en tilgreint er að þeir sem byggja landið beri saman ábyrgð á tungu og 
menningu. Í 6. gr. frumvarpsins með almennri jafnræðisreglu er bætt inn sérstöku banni við 
mismunun á grundvelli „tungumáls" með eftirfarandi rökum. „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". Stjórnlagaráð virðist hér leggja áherslu á hættu á mismunun gagnvart þeim 
sem ekki tala íslenska tungu. Þá er tungu reyndar ekki getið í neinni „inngangsgrein" 
frumvarpsins, aðeins aðfaraorðum, og því verður þessi skýring illskiljanleg.

Ekki er að sjá af greinargerð að fjallað hafi verið um hugmyndir sem hafa æ oftar komið 
fram á síðustu árum að þörf sé á að treysta stöðu íslensku tungunnar og hvort mæla skuli 
fyrir um stöðu hennar sem þjóðtungu í stjórnarskránni. Stjórnlagaráð kaus í þessu tilliti að 
líta fram hjá sterkum skilaboðum um þetta efni sem komu fram á Þjóðfundi.

Skýr stefna um að styrkja stöðu íslensku tungunnar hefur verið mörkuð í tíð núverandi 
ríkisstjórnar, m.a. voru sett lög nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og nú síðast með 
samþykkt málstefnu Stjórnarráðs Íslands í nóvembermánuði.

Í skýrslu stjórnlaganefndar var m.a. gerð tillaga um að bæta ákvæði þessa efnis í I. kafla 
stjórnarskrárinnar svohljóðandi: „Íslenska er þjóðtunga á Íslandi og skal ríkisvaldið styðja 
hana og vernda." Í skýringum við ákvæðið er m.a. bent á að almennt ákvæði um íslenska 
tungu myndi fyrst og fremst leggja skyldur á herðar opinberum aðilum og yrði leiðarljós við 
lagasetningu. Einnig byggðist það augljóslega á þeirri forsendu að störf íslenskrar stjórnsýslu 
fari fram á íslensku. Um þetta efni svo og samanburð við stjórnarskrár annarra ríkja er að 
öðru leyti vísað til fræðilegrar samantektar sem undirrituð vann á vegum stjórnlaganefndar 
og birtist í skýrslu stjórnlaganefndar, I. hefti (Fylgiskal II með athugasemdum þessum)

Alþingi, og þá sérstaklega allsherjar- og menntamálanefnd, hlýtur að taka til 
alvarlegrar efnislegrar skoðunar og umræðu hvort rétt er að styrkja stöðu íslenska 
tungunnar, með því að festa ákvæði um hana í stjórnarskrá og jafnframt skýra út hvað rök 
mæla gegn því. Ávinningurinn er augljós, þ.e. að undirstrika mikilvægi íslenska 
tungumálsins sem á í vök að verjast og styðja við aðgerðir stjórnvalda til að efla það og 
varðveita með sérstakri löggjöf eða öðrum aðgerðum. Engin haldbær rök hafa komið fram 
gegn hugmyndinni.

Um 4. gr. - Ríkisborgararéttur
Í 2. mgr. væri skynsamlegt að leiðrétta stranga túlkun á núverandi 1. mgr. 66. gr. um að 

engan megi „svipta" íslenskum ríkisborgararétti. Sú skýring hefur mótast að ákvæðið girði 
fyrir afturköllun stjórnvaldsákvörðunar um ríkisborgararétt sem fengin hefur verið með 
svikum, t.d. með framlagningu falsaðra gagna eða röngum upplýsingum. Því væri eðlilegt 
að fara svipaða leið og í fyrrnefndri 5. gr. finnsku stjórnarskrárinnar og segja t.d. „Engan má 
svipta íslenskum ríkisborgarrétti sem öðlast hefur slíkan rétt með löglegum hætti". Benda
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má á að sérfræðingahópurinn gerir einnig tillögu um þessar viðbætur í skilabréfi sínu (bls. 7) 
með sömu rökum.

Um 5. gr. -  Gildissvið
Greinin öll er nýmæli. Sjálfstætt gildi 1. mgr. er óljóst en í raun er það endurtekning eða 

skarast verulega við 1. mgr. 9. gr. ákvæðisins um vernd mannréttinda. Þá er engin skýring á 
því hversvegna þessi grein er staðsett í I. kafla en ekki II. kafla um mannréttindi. Hún fjallar 
þó augljóslega aðeins um gildissvið ákvæða um réttindi og frelsi sem talin eru í 
mannréttindakaflanum.

Efni 2. mgr. er nýmæli með bein efnisleg áhrif. Ákvæðið felur sér grundvallarbreytingu 
á þeim sjónarmiðum og hugmyndafræði sem mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar og 
allra vestrænna stjórnarskráa hvíla á. Hefur helsta markmið mannréttindaákvæða verið að 
veita einstaklingum vörn fyrir ágangi handhafa ríkisvalds eða eftir atvikum leggja skyldur á 
stjórnvöld til tryggja að réttindi verði raunhæf og virk. Í greinargerðinni virðist hér öðrum 
þræði vera vísað til siðferðlegrar skyldu allra manna til að virða hvern annan, sem er í sjálfu 
sér göfugt markmið. En eins og ákvæðið er sett fram, virðist stefnt að því að einstaklingar 
verði dregnir til ábyrgðar fyrir dómstólum fyrir að brjóta stjórnarskrána í innbyrðis 
samskiptum sínum, og milligöngu stjórnvalda þurfi því í raun ekki nauðsynlega til að koma 
réttindum í framkvæmd. Ekki verður annað ályktað af ákvæðinu en að það muni leggja 
beinar skyldur á einstaklinga og þar með einnig takmarkanir á mannréttindum manna, án 
þess að slíkar takmarkanir hafi verið settar með skýrum lagaheimildum í almennum lögum, 
eins og þó er megintak lögmætisreglu stjórnskipunarréttarins. Þetta getur auk þess 
mögulega orðið minni hvati til þess að stjórn sinni þeim skyldum með löggjöf eða öðrum 
aðgerðum, ef þeim er talið fullnægt með tilvist stjórnarskrárákvæða um mannréttindi.

Fræðilegar útlistanir í greinargerð um þýðingu beinna og óbeinna einkaréttaráhrifa, sem 
eru að miklu leyti viðbót frá SH, svara ekki þeim margbrotnu og flóknu álitamálum sem geta 
skapast með þessum nýmælum og hvaða eyður í mannréttindavernd er mögulega verið að 
fylla upp í. Í íslenskum rétti er mannréttindum veitt refsivernd og einstaklingar sem verða 
fyrir mannréttindabrotum frá einkaaðilum geta sótt skaðabætur til þeirra á grundvelli 
almennra laga, þar á m.e. 26. gr. skaðabótalaga sem vísað er til í greinargerð. Bætir 2. mgr. 5. 
gr. engu við það.

Minnt er á að í skilabréfi sínu tekur SH fram að með 2. mgr. 5. gr. verði stigið 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 áhrif á ýmsum sviðum í samskiptum manna og einkaaðila. Þau áhrif hafa ekki verið 
metin með skipulögðum hætti, hvorki af stjórnlagaráði né sérfræðingahópnum.

Lagt er til að 5. gr. frumvarpsins verði felld niður

Um 6. gr. -  Jafnræði
Eftir að almenna jafnræðisreglan bættist inn í stjórnarskrána 1995 í 65. gr. hefur hún haft 

veruleg og bein efnisleg áhrif í dómsmálum þar sem lagt er mat á hvort um ræðir ólögmæta 
mismunun í tilgreindum tilvikum eða málefnalegan greinarmun á milli manna sem hvílir á 
almennum og hlutlægum sjónarmiðum og stefnir að réttmætu markmiði.

Aðalbreytingin hér er að nokkrum nýjum atriðum er bætt inn í upptalningu sem bannað 
er að byggja mismunun á til að ná fram táknrænum áhrifum, án sýnilegrar ástæðu fyrir því
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hvers vegna þau eru valin og án þess að leggja á þau rökstutt mat. Eftir sem áður er þessi 
talning ekki tæmandi. Til dæmis bætist á listann „arfgerð" á grundvelli innsends erindis, án 
þess að reynt sé á nokkurn hátt að skilgreina til hvaða aðstæðna því sé ætlað að ná í raun. 
Tilvísun til „stjórnmálatengsla" er einnig ómarkviss, en virðist vera ætlað að sporna við 
spillingu og þó einkum því að menn njóti forréttinda í gegnum klíkuskap. Í skýringum 
kemur fram að hugtakið „stjórnmálatengsl" skuli sæta rúmri túlkun. Enga útskýringu er þó 
að finna um hvernig jafnræðisreglunni verði beitt á þetta atriði. Í skýringum segir að til 
aðgreiningar frá „skoðunum", þ.m.t. stjórnmálaskoðunum, sé áhersla lögð á að hugtakinu sé 
ætlað að ná til fleiri tengsla en þeirra sem byggjast á flokkspólitískum skoðunum. Því sé ekki 
síður ætlað að ná til vina- og ættartengsla og þátttöku í margs konar félagsstarfi, eða skorts á 
því sama. Vísun til „stjórnmálatengsla" á sér ekki fyrirmynd í alþjóðasamningum né öðrum 
stjórnarskrám, en virðist vera beint gegn séríslensku vandamáli, sem þó er ekki stutt neinum 
rökum.

Sum nýrra atriða sem bætast við vekja upp óvissu um ófyrirsjáanlegar afleiðingar, s.s. 
tilvísun til búsetu og hvort jafna þurfi í öllu tilliti aðstöðumun þeirra sem búa utan 
Reykjavíkur, sem er óframkvæmanlegt. Þetta getur t.d. mögulega þýtt kostnaðarlegar klyfjar 
fyrir sveitarfélög. Í dómaframkvæmd eru skýr dæmi um að mismunun vegna búsetu geti þó 
verið brot á jafnræðisreglu, jafnvel fyrir tilkomu 65. gr. með stjskl. 97/1995. Dæmi um það má 
sjá í Hrd. 1996, bls. 706 og 714 (Haffjarðará) þar sem mismunun í skattlagningu byggð á 
búsetu var talin andstæð eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Ýmislegt í skýringum 
stjórnlagaráðs við þessa nýju jafnræðisreglu er illskiljanlegt. Ekki er færi á því að fara ofan í 
öll atriði því tengd.

Lagt er til að talning atriða um bann við mismunun í 1.mgr. verði endurskoðuð og 
stytt í samræmi við framangreindar skýringar. 

Um 7. gr. -  Réttur til lífs
Greinin er nýmæli en lagt er til að festa í stjórnarskrá hluta ákvæðis sem finna má í helstu 
alþjóðasamningum og forsendu allra annarra mannréttinda, réttinn til lífs. Við undirbúning 
breytinga á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar 1995 var tekin rökstudd afstaða til 
þess hvers vegna sjálfsögð undirstöðuréttindi á Íslandi s.s. réttur til lífs og bann við 
þrælahaldi voru ekki skrásett á þeim tíma. Ekki er tekið fram hvers vegna þess er sérstaklega 
talin þörf nú, en þó er bara tekinn inn hluti alþjóðlegra ákvæða um slík grundvallarréttindi, 
þ.e. aðeins hluti 2. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Undantekningar frá réttinum til lífs eru 
ekki nefndar í 7. gr. en í greinargerð við ákvæðið er tekið fram að menn verði ekki deyddir 
nema í ýtrustu neyð, svo sem í sjálfsvörn.

Ummælum í skýringum stjórnlagráðs er m.a. ætlað að taka af skarið um hvernig eigi að 
túlka ákvæðið með tilliti til fóstureyðinga, en fram til þess hefur ekki ríkt vafi hér á landi 
hvort íslensk lög og framkvæmd eru andstæð alþjóðasamningum um rétt til lífs að þessu 
leyti. Þá er vafasamt eins og segir í greinargerð að skýrt sé að stjórnarskrárvernd hefjist við 
fæðingu. Þess má geta að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ekki viljað slá neinu föstu um 
það hvernig beri að túlka 2. gr. Mannréttindasáttmálans að þessu leyti. Þetta ákvæði 
frumvarpsins og þau einkum skýringarnar með því eru hins vegar til þess fallin að búa til 
vafa að ófyrirsynju. Verði ákvæði um rétt til lífs bætt inn í stjórnarskrá á annað borð þarf að 
ígrunda mun betur að hverju er stefnt, sérstaklega í vandmeðförnum og siðferðilegum 
spurningum sem tengjast bæði upphafi og endalokum lífs.

Þá blasir við að ákvæði um bann við dauðarefsingum ætti heima í sömu grein og réttur 
til lífs enda tvær hliðar á sama rétti, frekar en að staðsetja það í ákvæði um bann við
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ómannúðlegri meðferð eins og er gert er í 29. grein tillagnanna. Sjá um þetta fylgiskjal I með 
tillögu að breyttri uppröðun.

Um 8. gr. -  Mannleg reisn
Hugtökin „mannleg reisn" og „margbreytileiki mannlífsins" eru matskennd og koma 
einkum til skoðunar í tengslum við nautn annarra réttinda. Þau bæta engu efnislegu við 
mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar en eru markmið sem vert er að stefna að. Eigi að 
tilgreina þau á annað borð í stjórnarskránni ættu þau heima í inngangsorðum. Reyndar er 
margbreytileiki þegar nefndur þar, sem áður segir, en hægast væri að vísa þar einnig til 
mannlegrar reisnar og fella þessa grein þar með niður.

Lagt er til að 8. gr. frumvarpsins verði felld niður 

Um 9. gr. -  Vernd réttinda
Í 1. mgr. 9. gr. er endurtekið efnislega það sem kemur fram í 1. mgr. 5. gr. og geymir þá 

óumdeildu reglu að á stjórnvöldum hvíli jákvæðar skyldur til að tryggja mannréttindi og 
verði hugsanlega dregin til ábyrgðar fyrir að vanrækja þær skyldur. Áður hefur verið lagt til 
að 1. mgr. 5.gr. verð felld brott og er það áréttað hér. Enn er hér að finna í skýringum langan 
fræðilegur rökstuðning um hugtökin bein og óbein einkaréttaráhrif og hefur skýringum 
stjórnlagaráðs verið breytt í verulegum atriðum í meðförum SH. Þær eru óþarfar enda löng 
hefð fyrir því í íslenskum rétti að túlka lög í samræmi við mannréttindaákvæði 
stjórnarskrárinnar í einkaréttarlegum úrlausnarefnum og mætti telja þar til fjölmörg dæmi.

Verði á annað borð sett ákvæði í mannréttindakafla um hverjar skyldur stjórnvalda eru 
gagnvart mannréttindum, væri rökrétt að það stæði fremst í kaflanum sem almenn regla og 
undirstaða alls sem kemur á eftir. Einfalda má framsetninguna til að ná kjarna málsins. Leita 
má fyrirmynda, t.d. í tillögum um ný stjórnarskrárákvæði sem nú eru til umfjöllunar í norska 
stórþinginu. Þær má sjá í ítarlegri skýrslu frá 11. desember 2011 (Rapport til Stortinges 
presidentsap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven). 
Upphafsákvæði nýs mannréttindakafla skv. þeim tillögum mælir einfaldlega fyrir um að 
stjórnvöldum beri að virða og tryggja mannréttindi. Í þessu felst í hnotskurn að ákvæðið 
leggur bæði neikvæðar og jákvæðar skyldur á stjórnvöld til þess að menn geti notið 
mannréttinda til fulls.

Í 2. mgr. er sennilega ein veigamesta efnisbreytingin um mannréttindi sem lagt er til að 
komi inn í nýja stjórnarskrá. Henni var bætt inn í frumvarpið í meðförum SH sem alla jafna 
túlkaði umboð sitt mjög þröngt og frá lagatæknilegu sjónarhorni. Þetta var auk þess gert þótt 
hugmyndinni um ákvæði af þessum toga hafi verið hafnað í vinnu stjórnlagaráðs

Lögð er til alveg ný nálgun á heimildum til að takmarka mannréttindi. Í stað þess að 
skilgreina í hverju og einu réttindaákvæði hvaða markmið geti réttlætt takmarkanir á 
mannréttindum er aðeins tilgreint að mannréttindi megi skerða í þágu almannahagsmuna 
eða réttinda annarra sem samræmist lýðræðishefðum, en sum réttindi verða þó ekki 
undanþegin. Þó verður að gæta meðalhófs og ekki má vega að „kjarna" þeirra réttinda sem 
um ræðir. Í skýringum SH í greinargerð er m.a. vísað til fyrirmyndar í svissnesku 
stjórnarskránni og nýrri réttindaskrá ESB.

Hér getur skipt höfuðmáli hvernig eigi að skilgreina „kjarna" réttinda en svo virðist sem 
takmarkanir megi aldrei höggva að honum. Vísun til kjarna réttinda, er hugtak sem er 
framandi íslenskri réttarhefð en þrátt fyrir mikilvægi þessa nýmælis er ekki leitast við að 
skýra hugtakið nánar í greinargerð. Í þessu hlýtur að felast að handhöfum ríkisvalds er veitt 
vald til að skilgreina inntak mannréttinda út frá tvenns konar mælistikum, þ.e. þann hluta
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þeirra sem telst til kjarnans og svo hins hlutans sem heimilt er að skerða og hugsanlega verða 
takmörkunarheimildir túlkaðar rýmra á því sviði en nú yrði talið innan ramma stjórnarskrár. 
Auk þess er í þessu almenna takmörkunarákvæði felld út bein tilvísun til atriðis sem nú er að 
finna í nokkrum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, þ.e. að „nauðsyn" eða „brýna 
nauðsyn" þurfi til takmörkunar þótt vísun til meðalhófs komi að einhverju leyti í þess stað í 
hinu nýja ákvæði.

Loks er nýmæli að ræða um „skerðingu" réttinda 2. mgr. 9. gr., þegar hefð er fyrir því í 
stjórnarskránni og dómaframkvæmd að ræða um „takmarkanir" mannréttinda. Þá er rökrétt 
að almennt ákvæði af þessum toga sé staðsett aftast í mannréttindakafla á eftir talningu 
réttindanna. Því er lagt til að það verði skilið frá 1. mgr. sem lýsir yfir vernd réttinda og sett í 
í sérstaka grein, aftast í kaflanum (sjá fylgiskjal I).

Miklar efasemdir eru um nytsemi þessarar almennu heimildar til að takmarka 
mannréttindi og ekki er fallist á ummæli í greinargerð um að ákvæðið setji öllum slíkum 
takmörkunum skýr mörk. Best færi á því að láta takmörkunarheimildir halda sér í 
einstaka mannréttindaákvæðum eins og í núgildandi stjórnarskrá. Verði einhverju breytt 
í þeim efnum, er rétt að sækja beina fyrirmynd í takmörkunarheimildir ákvæða 
Mannréttindasáttmála Evrópu til að tryggja fullt samræmi þar á milli.

Um 10. gr. -  Vernd gegn ofbeldi
Eigi að tiltaka sérstaklega vernd manna gegn hvers kyns líkamlegu ofbeldi eða 
ómannúðlegri meðferð væri nærtækara að tengja það efnislega við bann við slíkri meðferð 
sem finna má 29. gr. tillagnanna, sbr. 1. mgr. 68. gr. núverandi stjórnarskrár. Hefur 
Mannréttindadómstóll Evrópu einmitt túlkað 3. gr. sáttmálans um bann við pyndingum og 
ómannúðlegri og vanvirðandi meðferð þannig að skyldur hvíli á stjórnvöldum að bregðast 
við brotum á þessum réttindum, hvort heldur kynbundnu ofbeldi eða öðru, með virkri 
rannsókn og veita jafnframt raunhæf úrræði til þolenda. Auk þess eru heimildir í núverandi 
71. gr. stjórnarskrárinnar til að takmarka friðhelgi heimilis vegna réttinda annarra en slíkar 
takmarkanir eru útfærðar í löggjöfinni, t.d. lögum um nálgunarbann nr. 85/2011.

Hin sérstaka tilgreining á vernd fyrir kynferðisofbeldi og heimilisofbeldi, svo og 
umfjöllun í skýringum um kynbundið ofbeldi er dæmi um þröngt sjónarhorn sem brugðið er 
á þetta efni í tillögum stjórnlagaráðs. Þar með falla í skuggann aðrar tegundir alvarlegs 
ofbeldis og ómannúðlegrar meðferðar svo og aðstæður þar sem hætta skapast á ofbeldi sem 
er einnig mikilvægt viðfangsefni ýmissa alþjóðasamninga um mannréttindi. Sem dæmi má 
nefna meðferð fanga og annarra frelsissviptra manna eða manna í viðkvæmri stöðu, s.s. 
sjúklinga. Sjá má í þessu sambandi sérstakt verndarákvæði um mannúðlega meðferð 
frelsissviptra manna í 10. gr. samnings SÞ um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 
reyndar fleiri alþjóðasamþykkta sem Ísland er aðili að. Í skýringum er ekki heldur vísað til 
neinna alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að um vernd þessa hóps manna í viðkvæmri 
aðstöðu gagnvart ofbeldi. Aðeins er vísað til alþjóðsamninga sem tengjast vernd kvenna svo 
og til ákvæða stjórnarskráa Suður-Afríku, Kólumbíu og Brasilíu.

Um 11. gr. -  Friðhelgi einkalífs
Þetta er eitt fárra ákvæða sem stendur því sem næst óbreytt í eftir skoðun stjórnlagaráðs, en 
orðalagsbreytingar gerðar. Þær fella út orðin „allir" og „manns" til að draga úr „karllægu" 
yfirbragði ákvæðis. Þessar breytingar eru algerlega þarflausar og rökin ótæk, enda er orðið 
„allir" notað víða annar staðar í tillögunum.
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Þegar þetta efnislega óbreytta ákvæði er skoðað í samhengi við næstu ákvæði á eftir 
birtist dæmi um slagsíðu í áherslum ráðsins, sem lýsir skorti á innsýn í mikilvægi friðhelgi 
einkalífs og þróun þeirra réttinda undanfarin ár. Þannig er hér hvergi vikið að mikilvægi 
persónuupplýsinga sem þætti í einkalífi og persónuverndar. Á hinn bóginn var mikil áhersla 
í skýringum stjórnlagaráðs á frelsið til að safna og miðla upplýsingum, óheftan aðgang að 
upplýsingatækni og internetinu svo og sérstaka stjórnarskrárvernd heimildamanna og 
uppljóstrara, sbr. 14.-16. gr. sem nánar verður vikið að hér á eftir. Að vísu breyttust þær 
skýringar í meðförum SH á tillögum ráðsins, en þessi ákvæði endurspegla þessar áherslur 
engu að síður. Hér hefur gleymst að upplýsingarfrelsið hefur tvær hliðar og hætta er á að 
það skerði friðhelgi einkalífs. Mjög skýr þróun er í þá átt að efla mannréttindavernd til að 
sporna við söfnun og vinnslu persónuupplýsinga, bæði á alþjóðavettvangi og í nýrri 
stjórnarskrám enda fara ógnir sem steðja að friðhelgi einkalífs manna í nútímasamfélagi 
stöðugt vaxandi m.a. vegna örrar tækniþróunar. Sjá sem dæmi 8. gr. réttindaskrár ESB, 10. 
gr. finnsku stjórnarskrárinnar og einnig 103. gr. í tillögum að nýjum mannréttindakafla 
norsku stjórnarskrárinnar.

Lagt er til að nýrri málsgrein verði bætt við 11.gr. frumvarpsins svohljóðandi:
„Allir eiga rétt til verndar eigin persónuupplýsinga. Nánar skal mælt fyrir um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga með lögum".

Um 13. gr. - Eignarréttur
1.mgr. 13. gr. er samhljóða núgildandi 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hins vegar gerir 
frumvarpið ráð fyrir niðurfellingu á núverandi 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar sem veitir 
löggjafanum heimild til að takmarka með lögum rétt útlendinga til að eiga fasteignir eða hlut 
í atvinnufyrirtæki hér á landi. Í upprunalegum skýringum stjórnlagaráðs sagði: „þessi 
málsgrein þykir stangast á við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga sem 
Ísland er aðili að" en þó taldi ráðið að löggjafinn gæti áfram takmarkað fjárfestingar 
útlendinga. Þessi lagalegi misskilningur er leiðréttur í meðförum SH. Eftir stendur sú 
skýring SH að þrátt fyrir brotfall ákvæðisins sé heimild til að takmarka fjárfestingar 
útlendinga enn þá til staðar. Upprunalega markmið þess að fella regluna úr stjórnarskrá er 
hins vegar ekki lengur fyrir hendi. Þá er ekki hægt að líta svo á að takmörkunarheimildi falli 
efnislega undir hið nýja almenna takmörkunarákvæði í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins, enda er 
réttur til fjárfestinga í raun ekki efnisþáttur í eignarréttindum, heldur sérstök takmörkun á 
athafnafrelsi manna. Eins og frumvarpið er búið eru engin skýr markmið að baki því að fella 
niður heimildir til að takmarka fjárfestingar útlendinga. Afleiðingar þessarar breytingar eru 
ófyrirsjáanlegar. Engin ástæða er til að skapa óvissu um þetta atriði að ófyrirsynju.

Hér er rétt að taka fram að það er mikilvægur þáttur í fullveldi hvers ríkis að setja 
sérreglur um fjárfestingar útlendinga og slík ákvæði er að finna í stjórnarskrám margra 
Evrópuríkja, m.a. þeirri dönsku (2. mgr. 44. gr.) sem er fyrirmynd þessa stjórnarákvæðis. Á 
þessum grundvelli hvíla lög nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna sem aldrei hafa 
verið vefengd fyrir íslenskum dómstólum eða á alþjóðlegum vettvangi. Íslenska ríkið getur 
síðan gert samninga við önnur ríki um ýmsar tilslakanir eða afnám takmarkana gagnvart 
borgurum þeirra ríkja.

Hér er lagt til að 2 . mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár verði látin standa óbreytt í 
stjórnarskrá sem 2. mgr. ákvæðis um eignarréttindi, svohljóðandi.

„Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í 
atvinnufyrirtæki hér á landi"
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Um 71. gr. -  Skattar
Vegna náinna tengsla við eignaréttarákvæðið er rétt að víkja hér að þeirri tillögu 
frumvarpsins að flytja ákvæði um skattamál sem nú stendur í 77. gr. úr 
mannréttindakaflanum inn í kafla um Alþingi í 71. gr., meðal ákvæða um fjárstjórnarvaldið 
og sameina hana núverandi 40. gr. stjórnarskrárinnar. Eindregið er lagst gegn þessari tillögu. 
Það undirstrikar mikilvægi 77. gr. um að skatta skuli leggja á með lögum og bann við 
afturvirkni að ákvæðið standi inni í mannréttindakaflanum. Frá því að 77. gr. var breytt í 
veigamiklum atriðum 1995 hefur ákvæðið haft umtalsverð áhrif í dómaframkvæmd, einkum 
í málum tengdum banni við afturvirkni skattalaga. Bann við afturvirkni laga á þessu sviði 
eru þannig ótvírætt mannréttindi.

Það yrði hins vegar til bóta að breyta staðsetningu núverandi 77. gr. innan 
mannréttindakaflans þannig að hún komi á eftir eignarréttarákvæðinu, enda um náskylt efni 
að ræða. Skattlagning er vissulega ein veigamesta almenna og viðurkennda takmörkunin 
sem gerð er á eignarrétti manna og er m.a. nefnd sérstaklega í eignarréttarákvæði 
Mannréttindasáttmála Evrópu, þ.e. í 2. mgr. 1. gr. 1. viðauka við sáttmálann. Lagt er til að 2. 
og 3. mgr. 71. gr. frumvarpsins verði flutt í mannréttindakafla í sérstakri grein næst á eftir 
eignarréttarákvæðinu sem yrði svohljóðandi:

„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."

Um 14. gr. -  Tjáningar- og upplýsingarfrelsi
Sú breyting að bæta upplýsingafrelsi inn í tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrár er til bóta 

og samrýmist vel alþjóðasamningum, en það hefur reyndar verið talið falla undir víðtækt 
ákvæði 73. gr. í núgildandi stjórnarskrár.

Hér er hins vegar lýst sérstökum áhyggjum af brottfalli takmörkunarákvæðis um 
tjáningarfrelsi sem nú stendur í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Það hefur gegnt 
lykilhlutverki í túlkun íslenskra dómstóla um skilyrði þess að takmörkun á tjáningarfrelsi 
þurfi að vera nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. Þetta hefur einatt ráðið úrslitum um hvort 
brotið er gegn tjáningarfrelsi og dómstólar gera strangar kröfu um að sýnt sé fram á slíka 
nauðsyn. Í því sambandi hafa íslenskir dómstólar m.a. tileinkað sér aðferðir 
Mannréttindadómstóls Evrópu. Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að sýnt sé fram að 
þetta skilyrði sé uppfyllt, sbr. athugasemdir við 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins að framan. Það 
vekur ugg um að heimildir til að takmarka tjáningarfrelsi verði rýmri en nú. Þetta lýsir í 
hnotskurn vandanum við að setja eitt almennt orðað takmörkunarákvæði um öll 
mannréttindi, því sérstök stjórnarmið gilda um takmarkanir á tjáningarfrelsi miðað við flest 
önnur mannréttindi, þar sem bæði markmið takmörkunar, sem nú eru talin í 3. mgr. þ.e. 
allsherjarregla, öryggi ríkisins, heilsa og siðgæði eru sérgreind, en um leið og þau eru felld 
undir hið víðtæka hugtak „almannahagsmunir" í 2. mgr. 9. gr. opnast möguleiki á að fella 
margvísleg fleiri markmið undir það hugtak.

Um 15. gr. -  Upplýsingaréttur
Samkvæmt íslenskum lögum er tryggður réttur til aðgangs að upplýsingum, sbr. 
upplýsingalögin nr. 50/1996. Dómstólar hafa túlkað rétt til aðgangs að upplýsingum rúmt og 
undantekningar þröngt, sbr. t.d. dómur Hrd. 2002, bls. 1024 (minnisblað um öryrkjamál) með 
hliðsjón af meginreglum um tjáningarfrelsi í 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr.
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Mannréttindasáttmála Evrópu. Er þessi þróun í fullu samræmi við framkvæmd 
Mannréttindadómstólsins og er Ísland meðal þeirra ríkja þar sem þessi réttur er best 
tryggður.

Hér gefst ekki færi á að kryfja hverja málsgrein og leggja mat á áhrif ýmissa nýmæla 
vegna hins stutta tíma sem er til stefnu til að gera athugasemdir þessar. Aðalatriðið er að 
ákvæðið leggur í senn fortakslausar en jafnframt sem næst óframkvæmanlegar skyldur á 
stjórnvöld til að útbúa og viðhalda lista yfir öll mál og gögn í vörslu hins opinbera, uppruna 
þeirra og innihald sem virðist ekki þjóna neinum hagnýtu markmiði. Það er a.m.k. óhóflega 
viðhlutamikil skylda í ljósi þeirra hagmuna sem stefnt er að. Skýringar á nytsemi þessa eru 
ekki sannfærandi Þá er ákvæðið of nákvæmlega orðað og í engu samræmi við önnur ákvæði 
í tillögunum. Það ætti mestu leyti heima í almennum lagatexta upplýsingalaga ef á annað 
borð er ráðist í þessi nýmæli. Draga má efni þessarar greinar saman í meginregluna í 1.mgr. 
málsgrein sem smávægilegum viðbótum. Slík regla er nægilega rúm til að ná utan um 
prinsippið að baki réttinum til aðgangs að upplýsingum, og jafnframt er veitt eðlilegt 
svigrúm til að inntak þess þróist frekar án þess það breyta þurfi stjórnarskrá í hvert skipti. 
Gott dæmi um það má t.d. sjá í hinu nýlega ákvæði í norsku stjórnarskránni.

Um 16. gr. -  Frelsi fjölmiðla
Hér er mikilvægur þáttur tjáningarfrelsisins tekin út í sérstöku ákvæði um frelsi fjölmiðla. Í 
engu þó vikið að ábyrgð þeirra og skyldum sem þeir bera sem fylgja þeirri sérstöku stöðu 
sem fjölmiðlar hafa í lýðræðisþjóðfélagi. Til þess hefur ítrekað verið vísað í 
dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, auk þess sem vísað er til ábyrgðar og 
skyldna í 2. mgr. 10. gr. Mannréttindasáttmálans.

Sérreglan í 2. mgr. 16. um vernd blaðamanna er sama marki brennd, þ.e. vísað er til 
réttinda án skyldna, en hún snýr auk þess sérstaklega að vernd heimildarmanna og 
uppljóstrara. Þá eru ekki dregnar skýrar línur um hverju ákvæðinu er ætlað að breyta um 
núverandi framkvæmd.

Sameining 14. til 16. gr. um tjáningarfrelsi, upplýsingafrelsi, fjölmiðla o.fl.
Samantekið þarfnast tillögurnar í þessum greinum ítarlegri greiningar, bæði með tilliti til 
markmiða og afleiðinga. Efni 14.-16. gr. er allt af sama toga og tengist ýmsum hliðum 
tjáningarfrelsis í víðtækasta skilningi. Hægt er að koma kjarna þessar nýmæla saman í 
hnitmiðaðar og skýrar meginreglur, aðra um aðgang að upplýsingum og hina hugsanlega 
um fjölmiðla, í tvær síðustu málsgreinar einnar greinar sem fjallar um tjáningarfrelsi. 
Fyrirmynd í þessum efnum gæti t.d. sem fyrr segir verið 100. gr. núgildandi stjórnarskrár 
Noregs um tjáningarfrelsi sem var tekin til gagngerrar endurskoðunar árið 2004.

Um 17. gr. -  Frelsi menningar og lista
Hér er nýmæli sem er fyrst og fremst stefnuyfirlýsing sem verður túlkuð í samhengi við 
ákvæði um tjáningarfrelsi. Álitamál hvort það bætir nokkru við eða ætti heima inni í 
tjáningarfrelsisákvæði. Ekki er tilefni til sérstakra athugasemda.

Um 18. gr. -  Trú- og sannfæringarfrelsi
Ýmsar orðalagsbreytingar eru lagðar til hér frá núverandi stjórnarskrárákvæðum 63. og 64. 
gr. að hluta til með vísan til 9. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og 18. gr. 
mannréttindayfirlýsingar SÞ. Til bóta er að trúfrelsi flyst inn í mannréttindakaflann í stað
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þess að standa inni í kafla um þjóðkirkjuna eins og nú og er sameinað frelsi til sannfæringar 
enda um náskyld réttindi að ræða.

Ýmsar orðalagsbreytingar eru gerðar, m.a. tilvísun til réttarins til lífsskoðunar. Ekki er 
ljóst hvaða áhrif það hefur þ.e hvort óheimilt verður að gera greinarmun á trúfélögum sem 
njóta sérstakrar lagalegrar stöðu og stuðnings stjórnvalda, sbr. lög um trúfélög nr. 108/1999 
og lífsskoðunarfélaga. Ef það er markmið ákvæðisins er um grundvallarbreytingu að ræða 
sem þarf að skoða betur, þ.á m hvað er átt við með lífsskoðunarfélögum.

Ekki er ljóst hvers vegna lagt er til að fella út núgildandi 1. og 2. mgr. 64. gr. 
stjórnarskrárinnar, m.a. að þurfa ekki að greiða gjöld til trúfélags sem maður á ekki aðild að 
en þau fela í sér mikilvæga réttarvernd. Eðlilegt er að þessi ákvæði standi áfram inni í 
stjórnarskrá í tengslum við trúfrelsisákvæðið, hugsanlega sem 3. mgr. 18. gr. sem væri þá 
svohljóðandi.

„Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir 
trúarbragða sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri þegnskyldu. 
Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til trúfélags sem hann á ekki aðild 
að."

Um 19. gr. -  Kirkjuskipun
Hér eru engar breytingar á núgildandi ákvæðum 62. gr. Það er til bóta að sameina hér 
ákvæði um kirkjuskipun við ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslu vegna breytinga, sem nú er í
2. mgr. 79. gr.

Um 20. gr. -  Félagafrelsi
Hér eru lagðar til þarflausar orðalagsbreytingar frá því sem nú er í 74. gr. stjórnarskrárinnar 
um félagafrelsið. Þeim er m.a. ætlað að auka skýrleika samkvæmt skýringum en hafa í raun 
öfug áhrif. I fyrsta lagið er það fallið til að veikja félagafrelsið að taka út upphafsorðin „Rétt 
eiga menn til að stofna félög..." og breyta í „Öllum skal tryggja rétt....". Markmið skv. 
upphaflegum skýringum stjórnlagaráðs var að taka út karllægan blæ af orðinu menn en á 
sama tíma verður mikilvæg eðlisbreyting á réttindunum. I núverandi orðalagi er gengið út 
frá því að rétturinn sé til staðar sem sjálfsögð réttindi, í nýja orðalaginu felst að stjórnvöld 
verði að grípa til aðgerða svo hann verði virkur. Rétt er láta þetta óhreyft því breytingin er til 
hins verra.

Þá er ekki hægt að fallast á rök að baki því fella út bann sem nú kemur fram í 2. mgr. 74. 
gr. um að banna megi starfsemi félags sem talið er hafa ólöglegan tilgang enda er sú breyting 
vanhugsuð.

Um 21. gr. -  Fundafrelsi
Hér gildir það sama og lýst var um orðlagsbreytingar á félagafrelsisákvæði. Núverandi 3. 
mgr. 74. lýsir með meira afgerandi hætti þessum réttindum, þ.e. „..Rétt eiga allir", en veikara 
er að segja að öllum skuli „ .try g g ja  rétt". Mælt er með óbreyttum upphafsorðum.

Í skýringum er lýst markmiðum um ýmsar efnislegar breytingar en þó tekið fram að um 
sér að ræða áréttingu á ákvæði sem þegar er í gildi. Ekki er lagt mat á hvar skortir upp á 
vernd samkvæmt núverandi skipan eða könnuð dómaframkvæmd innlendra dómstóla eða 
Mannréttindadómstóls um fundafrelsið. Tekið er mið af orðalagi finnsku og þýsku 
stjórnarskránna. Með breyttu orðalagi er stefnt að því að draga úr svigrúmi stjórnvalda sem 
eru sögð hafa óþarflega víðtækar túlkunarheimildir samkvæmt núverandi ákvæði. Því er 
felld út tilvísun til viðveru lögreglu og skilyrði verndar ákvæðisins að fundir séu vopnlausir
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og ekki sé uggvænt um óspektir. Þessi rök eru ekki sannfærandi enda eru engin merki um að 
þessu svigrúmi hafi verið misbeitt í framkvæmd. Sett eru ströng skilyrði í lögreglulögum og 
lögum um meðferð sakamála um að lögregla skuli fylgja meðalhófsreglunni í 
valdbeitingaraðgerðum s.s. við handtökur í tengslum við óspektir eða heimildir til að leysa 
upp óeirðafundi. Mikilvægur prófsteinn á þetta var m.a. þegar lögregla þurfti að takast á við 
víðtækar mótmælaaðgerðir og óeirðir á útifundum fyrri hluta ársins 2009 í svokallaðri 
búsáhaldabyltingu.

Enginn greinarmunur er gerður í ákvæðinu á útifundum og öðrum fundum, né heldur 
einkafundum og almennum samkomum. Það breytir verulega eðli ákvæðisins frá því sem nú 
er og gerir það ómarkvissara, en þörf á vernd fundafrelsis er einkum raunhæf í tengslum við 
almenna fundi undir berum himni eins og núverandi ákvæði tiltekur. Þótt það sé ekki 
markmiðið, virðist stefnt að efnislegri breytingu með því að lýsa að ekki þurfi leyfi fyrir 
fundum, hér undir eiga því líka útifundir sem eðlilegt er að kunni að verða háðir leyfi t.d. 
svo lögregla geti gert ráðstafanir vegna umferðar.

Um 24. gr. -  Menntun
Hér er lagt til að tvær nýjar málsgreinar, 2. og 3. mgr. bætist við núgildandi ákvæði um 

menntun sem stendur í 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar og jafnframt að eitt 
stjórnarskrárákvæði verði helgað réttinum til menntunar. Í skýringum er vísað til viðeigandi 
ákvæða alþjóðasamninga þar sem fjallað er um menntun, s.s barnasáttmálann og samningi 
SÞ um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi.

Nýmæli í 2. mgr. um menntun án endurgjalds til barna á skólaskyldualdri hefur verið 
talin fólgin í núgildandi almennu ákvæði um rétt til almennrar menntunar, en nokkurra 
undantekninga frá þessum rétti er þó getið í skýringum. Hér hefði þurft að fá ítarlegri 
greiningu á hvort stefnt er að efnislegum breytingum og mat lagt á t.d. dómaframkvæmd og 
álit umboðsmanns þar sem inntak núverandi 2. mgr. 76. gr. hefur komið til umfjöllunar.

Í 3. mgr. er nýmæli sem felur í sér markmiðssetningu. Óljóst er hvort þarna er enn þá átt 
við almenna menntun eða menntun á skólaskyldustigi sbr. 1. og 2. mgr. Mætti taka af skarið 
um það. Markmiðið að menntun skuli miða að vitund um t.d. „lýðræðisleg réttindi og 
skyldur" er reyndar æði fortakslaust og á tæpast alltaf við. Það sama má að nokkru leyti 
segja um hin atriðin sem talin eru í 3. mgr. 24. gr.

Þótt verksvið sérfræðingahópsins hafi verið einskorðað við lögtæknileg atriði bætir 
hópurinn hér inn nýju efnislegu ákvæði í 4. mgr., þ.e. nýmæli um rétt foreldra til að tryggja 
að menntun barna þeirra sé í samræmi trúar- og lífsskoðanir þeirra sækir fyrirmynd í 1. 
viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu, sem samþykktur var fyrir 50 árum og tekur ekki 
mið af breyttum viðhorfum og nýrri alþjóðaskuldbindingum um sjálfstæðan rétt barna í 
þessum efnum. Mætti hér t.d. taka mið af 14. gr. barnasamnings SÞ frá 1989 sem mælir fyrir 
um að virða skuli rétt og skyldur foreldra, eftir því sem við á, til að veita barni leiðsögn við 
að beita rétti sínum frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar á þann hátt sem samræmist 
vaxandi þroska þess.

Um 26. gr. - Dvalarréttur og ferðafrelsi
Í 1. og 2. mgr. eru efnislega sömu ákvæði og í núverandi 3. og 4. mgr. 66. gr. Breyting á 

orðalagi í 2. mgr. og að setja þar ákvörðun „dómstóla" í staðinn fyrir „dómara" er til hins 
verra. Í 1. mgr. 27. gr. um persónufrelsi er ávallt rætt um ákvörðun dómara, þ.e. maður er 
leiddur fyrir dómara þegar óskað er úrskurðar um gæsluvarðhald og er engin ástæða til að 
skapa ósamræmi í hugtakanotkun hér
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Tilvísun til réttinda flóttamanna og hælisleitenda til réttlátrar málsmeðferðar í 4. mgr. 26. 
gr. er samkvæmt skýringum ætlað að hnykkja á alþjóðaskuldbindingum um réttindi 
flóttamanna sem nú kom koma fram í ákvæðum útlendingalaga. Tekið er fram að þetta þýði 
engar efnisbreytingar. Með þessu nýja ákvæði um hælisleitendur verður til óþörf skörun við 
önnur mannréttindaákvæði. Hugtakið réttlát málsmeðferð felur almennt í sér tilvísun til 
meðferðar máls fyrir dómstólum (e. fair trial) en sá réttur er verndaður í 28. gr. frumvarpsins 
(núverandi 70 .gr. stjórnarskrárinnar). Þar er einnig verndaður rétturinn til að fá úrlausn 
máls innan hæfilegs tíma fyrir dómstólum.

Ekki verður fallist á þörf á því að stjórnarskrárbinda í þessu ákvæði rétt eins hóps manna 
sem eiga mikilvæg mál undir stjórnvöldum, þ.e. hælisleitenda í tiltekinni stöðu, til skjótrar 
málsmeðferðar í stjórnsýslunni og lýsir en þröngu sjónarhorni í tillögunum. Fjölmörg mál 
eru til úrlausnar í stjórnsýslunni þar sem oft eru jafn mikilvægir eða persónulegir hagsmunir 
einstaklinga undir, s.s. útlendinga sem ekki eru hælisleitendur. Allir eiga rétt á því að 
ákvarðanir í málum þeirra séu teknar svo fljótt sem unnt er, sbr. málshraðareglu 9. gr. 
stjórnsýslulaga.

Samkvæmt gildandi stjórnarskrárákvæðum njóta hælisleitendur ótvírætt stöðu sinnar 
vegna, sérstakrar verndar bæði samkvæmt 68. gr. núgildandi stjórnarskrá (29. gr. tillagna) og 
3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu til að verða ekki vísað brott til ríkis þar sem þeir eiga á 
hættu að verða fyrir pyndingum og ómannúðlegri meðferð. Ekki er fallist á að stjórnarskráin 
þurfi að tryggja þeim sérmeðferð í stjórnsýslumálum umfram aðra útlendinga eða aðra 
borgara yfirleitt. Verði á annað borð sérregla um þessar aðstæður hlýtur að þurfa að taka 
tillit til annarra útlendinga en hælisleitenda, t.d. sakamanna sem á að framselja til annars 
ríkis. Dæmi um slíkt má sjá í nýlegri réttindaskrá ESB sem er svohljóðandi:

„Ekki má flytja mann á brott, vísa honum brott eða framselja hann ríki ef veruleg hætta 
er á að hann verði látinn sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri ómannlegri eða 
vanvirðandi meðferð eða refsingu."

Um 27. gr. -  Frelsissvipting
Ákvæðinu er ætlað að vernda persónufrelsi. Yfirskriftin, ólíkt öllum öðrum ákvæðum í 
tillögunum, endurspeglar þó ekki réttindin heldur þvert á móti aðeins alvarlegustu 
takmörkun á réttindum manns. Rétt er að breyta fyrirsögn ákvæðisins í „Persónufrelsi" sbr. 
einnig 5. gr. MSE.

Ákvæðið er efnislega hið sama og núverandi 67. gr. með orðalagsbreytingum þó með 
einni efnislegri breytingu. Tekið er undir að fella megi út orðið „varðhald" í 3. málsl. 3. mgr. 
enda er búið að fella þá viðurlagategund út úr íslenskum lögum. Hér væri rétt að leita 
samræmis við ákvæði núgildandi sakamálalaga sem ganga reyndar lengra í vernd 
persónufrelsis en núgildandi 67. gr. að þessu leyti. Þá gæti 3. málsl. 3. mgr. 27. gr. tillagnanna 
tekið mið af 3. mgr. 95. gr. sakamálalaga og verið svohljóðandi:
„Gæsluvarðhaldi má ekki beita ef sýnt þykir að brot, sem maður er sakaður um, muni 
aðeins hafa í för með sér sektir eða skilorðsbundna fangelsisrefsingu miðað við 
aðstæður."

Í 27. gr. er ráðgerð sú breyting frá núverandi 67. gr. að fella niður heimild til að láta 
sakborning lausan gegn tryggingu með vísan til „óskýrrar réttarstöðu þar sem henni hefur 
aldrei verið beitt" og hættu á því að hún mismuni á grundvelli efnahags. Þessi rök eru mjög 
lítt ígrunduð enda er hér um vægari takmörkun að ræða en gæsluvarðhald. Við 
endurskoðun sakamálalaga 2008 var auk þess tekin rökstudd afstaða til þess að heimildin 
skyldi halda sér í almennum lögum og orðalagi hennar breytt til að laga hana að
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nútímaaðstæðum, sbr. 101. gr. sakamálalaga. Er því mælst til að reglan standi óbreytt í 
ákvæðinu.

Loks má geta þess að orðalagsbreytingin í 4. mgr. er óþörf, enda vísar hún til annarra 
ástæðna sem ætti að greina gildissvið hennar nægilega frá 3. mgr. sem tekur einungis til 
rannsóknar sakamála. Orðið „sakamál" kemur þó ekki fyrir í 3. mgr.

Um 28. gr. -  Réttlát málsmeðferð
Hér væri skilmerkilegra að hafa fyrirsögn meira lýsandi og í samræmi við 6. gr. MSE en þá 
yrði hún: „Réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi".

Hér vekur einnig upp efasemdir niðurfelling á takmörkunarákvæði sem nú er að finna í 1. 
mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar, en samkvæmt því má dómari aðeins loka þinghaldi til að 
gæta velsæmis, allsherjarreglu og öryggis ríkisins svo og vegna hagsmuna málsaðila. 
Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins er sem áður segir lögð til almenn regla um 
takmarkanir mannréttinda og mun dómara þá nægja að vísa til almannahagsmuna þegar 
hann vill loka þinghaldi í dómsal, en slík heimild til að takmarka aðgang að réttarhöldum 
verður mun opnari en nú gildir. Til að flækja málið enn, þá er réttur almennings til aðgangs 
að réttarhöldum í raun ekki einstaklingsbundinn réttur þar sem venjuleg sjónarmið um 
takmarkanir mannréttinda eiga við, heldur skipan sem komið er á vegna almannahagsmuna 
til að veita dómstólum aðhald og stuðla að réttlátri málsmeðferð. Þessi breyting er til hins 
verra og vekur upp óvissu um rýmri heimildir til að loka dómsal. Ítrekuð er tillaga um að 
takmörkunarheimildir á mannréttindum verði færðar til fyrra horfs, í stað þess að hafa eitt 
almennt takmörkunarákvæði í 2. mgr. 9. gr. frv.

Í meðförum SH var bætt inn nýju ákvæði í 3. mgr. um að enginn skuli „eiga á hættu að 
sæta opinberri málsmeðferð eða refsingu að nýju fyrir sama brot og hann hefur þegar verið 
sakfelldur fyrir eða sýknaður af með endanlegri úrlausn". Hér kemur inn ný efnisregla með 
mikilvægum nýmælum sem hvergi kom til umræðu í vinnu stjórnlagaráðs. Þó telur SH sér 
heimilt að setja inn nýtt ákvæði með vísan til 4. gr. 7. gr. viðauka MSE, sem þó er öðruvísi 
orðað og hefur mun víðara gildissvið samkvæmt orðanna hljóðan. Það er einnig víðtækara 
en t.d. í þýsku stjórnarskránni sem vísað er til sem fyrirmyndar í greinargerð. Hér skiptir 
höfuðmáli að lagt er bann við nýrri „opinberri málsmeðferð" sem er óþekkt lagahugtak úr 
íslensku sakamálaréttarfari og óljóst hvað átt er við með því í þessu samhengi. Þetta hugtak 
hefur til þessa verið notað í allt annarri merkingu, þ.e. til að lýsa opnum þinghöldum fyrir 
dómstólum. Þannig kemur t.d. fram í 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu að maður 
eigi rétt til „opinberrar málsmeðferðar" (e. public hearing) fyrir dómstólum. Í því samhengi 
sem orðið er notað hér skapast óvissa en væntanlega má álykta að því sé ætlað að vera rýmra 
heldur en að skírskota aðeins til sakamálarannsóknar. Einnig er vísað til maður hafi 
sýknaður eða sakfelldur með „endanlegri úrlausn", en samkvæmt íslenskum rétti verða 
sakborningar eingöngu sakfelldir eða sýknaðir með „dómi" og því er þetta orðalag mjög 
sérstætt eða misvísandi. Loks er orðalagið að enginn skuli „eiga á hættu" að sæta opinberri 
málsmeðferð óljóst og óvenjulegt í samanburði við orðalag annarra mannréttindaákvæða. 
Ekki er vikið að þýðingu þess í greinargerð.

Svo virðist sem hér sé leitast við að færa út orðalag ákvæðis sem stendur í 4. gr. 7. viðauka 
við Mannréttindasáttmála Evrópu (svokölluð ne bis in idem regla) til að endurspegla bæði 
flókna og reyndar misvísandi dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu um efnið á 
síðustu árum. Það er á skjön við framsetningu annarra stjórnarskrárákvæða sem sett eru að 
fyrirmynd ákvæða Mannréttindasáttmálans, og myndi t.d. kalla á að endurskrifa 1. mgr. 28. 
gr. um réttláta málsmeðferð frá grunni ef fylgja á þessari stefnu af samkvæmni. Það sést af
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greinargerð með þessu nýja ákvæði að markmiðið er ekki aðeins að „veita vernd gegn 
endurteknum dómum vegna sama brots, heldur einnig því álagi og óþægindum sem ný 
málsmeðferð hefur í för með sér." Mestu áhrifin af þessar grein eru hún mun mögulega 
hindra eða búa til vafa um hvort hægt er að hefja lögreglurannsókn á ný vegna gruns um 
refsivert brot, hafi rannsókn um það áður verið lokið án þess að ákæra væri gefin út. Lok 
fyrri rannsóknar geti þá talist „endanleg úrlausn" í skilningi ákvæðisins eða einhvers konar 
jafngildi sýknu, þegar rýnt er í túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu á fyrrgreindri 4. gr. 7. 
viðauka.

Verði orðalag þetta óbreytt þarf að kanna hver verða möguleg áhrif hins nýja ákvæðis á 
rannsókn sakamála í íslenskum rétti og hvaða breytingar þarf að gera á sakamálalögum, í 
ljósi þess að bannið sé efnislega víðtækara en það sem 4. gr. 7. viðauka 
Mannréttindasáttmála Evrópu mælir fyrir um.

Verði ákvæði af þessu tagi bætt í stjórnarskrá er eindregið lagt til að stuðst verði við sama 
orðalag og í fyrrnefndu ákvæði Mannréttindasáttmálans 4. gr. 7. viðauka en það er 
svohljóðandi:

„Enginn skal sæta lögsókn né refsingu að nýju í sakamáli fyrir sama brot innan 
lögsögu ríkisins sem hann hefur þegar verið sýknaður af eða sakfelldur um með 
endanlegum dómi."

Um 29. gr. -  Bann við ómannúðlegri meðferð
Til samræmis við samhljóða ákvæði alþjóðasamninga um sama efni væri rétt að fyrirsögn 
ákvæðisins væri „Bann við pyndingum".

Eindregið er hér lagt til að ákvæði 1. mgr. 29. gr. um bann við dauðarefsingum verði 
flutt í ákvæði um rétt til lífs eins og lýst var í umfjöllun um 8. gr. tillagnanna að framan eða 
þá í 30. gr. tillagna sem fjallar um kröfur sem gerðar eru um refsiheimildir, en þar stendur 
reglan í dag. Sjá nánar fylgiskjal I með tillögu að nýrri uppröðun mannréttindaákvæða.

Betri kostur væri þó að 68. gr. núgildandi stjórnarskrár (2. og 3. mgr. 29. gr.) stæði 
einfaldlega óbreytt.

Um 30. gr. Bann við afturvirkni refsiákvæða.
Fyrirsögn ákvæðisins er of þröng og lýsir aðeins hluta gildissviðs þess. Réttilega ætti hún að 
vera sú sama eða sambærileg við 7. gr. MSE sem er: „Engin refsing án lagaheimildar"

Engin þörf er á orðalagsbreytingu sem er lögð til í niðurlagi ákvæðisins enda er hún ekki 
skýrari en lokamálsliður 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar þar sem ákvæðið stendur nú.

Um 31. gr. -  Bann við herskyldu
Stjórnarskrárbinding banns við herskyldu er nýmæli en samkvæmt greinargerð sækir það 
m.a. stoð í túlkun á viðhorfi þjóðfundar gegn þátttöku í hernaði. Bannið við herskyldu er lítið 
ígrundað en virðist ætlað að skapa landinu ákveðna ímynd út á við. Þá eru bollaleggingar 
um að borgarar hljóti að sjálfviljugir að leggja hönd á plóg við varnir landsins ekki 
sannfærandi.

Í greinargerð er ekki vikið að þróun stjórnarskrárinnar um varnarskyldu og þess að árið 
1995 var einmitt fellt niður úr stjórnarskrá ákvæði um skyldu vopnfærra manna til að taka 
þátt í vörn landsins. Var það rökstutt sérstaklega í greinargerð með stjskl. 97/1995 að brottfall 
reglunnar kæmi ekki í veg fyrir að sett yrðu, ef þörf krefði, almenn lög þar sem yrði mælt 
fyrir um skyldu til að verða við herkvaðningu og taka til vopna. Ekki eru færð fram rök fyrir
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breyttri afstöðu. Þótt erfitt sé að sjá fyrir aðstæður þar sem reynir á skyldu manna til að verja 
landið, eða nauðsynlegt verði að leggja á þegnskyldur af svipuðum toga er ekki hægt að 
útiloka að þær skapist og lýsir þessi tillaga skammsýni að því leyti.

Lagt er til að 31. gr. frumvarpsins verði felld niður. 

Um 32. gr. -  Menningarverðmæti
Þetta ákvæði er nýmæli sem ekki hefur komið til álita fyrr að bæta inní stjórnarskrá. Hér er 
fjallað um dæmigerða almannahagsmuni sem augljóslega geta skert einstaklingsbundin 
réttindi, einkum eignarréttindi manna. Af þessu ákvæði sést vel hversu illa fer á því að 
blanda saman í kafla ákvæðum um einstaklingsbundin mannréttindi og ýmsum 
þjóðarhagsmunum sem réttlæta einmitt takmarkanir á mannréttindum. Er því lagt til að 
þetta ákvæði ásamt 33. - 36. gr. standi í sérstökum kafla um ýmsa þjóðarhagsmuni, sjá um 
það uppsetningu ákvæða í fylgiskali I.

Ekki verður betur séð en að með ákvæðinu sé stjórnarskrárbundin talsvert opin heimild 
fyrir löggjafann til að takmarka eignarréttindi manna sem nú kunna að vera til staðar í því 
sem skilgreint sem „dýrmæt þjóðareign" í 32. gr. þótt tekið sé fram í greinargerð að þar sé 
ekki átt við eignarréttarhugtak í hefðbundnum skilningi. Hér gildir því ekki almenna 
takmörkunarheimildin í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins heldur kemur fram sérregla um 
takmarkanir á eignarréttindum sem gengur lengra þegar menningarverðmæti af þessum 
toga eru annars vegar. Samkvæmt ákvæðinu má hvorki eyðileggja né afhenda til eignar eða 
varanlegra afnota, selja eða veðsetja dýrmætar þjóðareignir sem heyra til íslenskum 
menningararfi, svo sem þjóðminjar og fornhandrit. Í 32. gr. er þó ekki skilgreint hvað telst 
til svo dýrmætra þátta menningararfsins að falli undir þjóðareignarhugtakið, en meginreglur 
um mat á því geta almenni löggjafinn og stjórnvöld í tilteknu falli leitt af þeim dæmum sem 
talin eru í skýringunum.

Auk þess segir í greinargerðinni: "Samkvæmt framangreindu felur ákvæðið í sér skyldu 
á hendur almenna löggjafanum til að setja lög sem tryggja vernd dýrmætra þátta 
menningararfsins, þ.m.t. menningarminja, sögu og tungu og búa svo um að þeim sé skilað 
óskemmdum til komandi kynslóða. Stjórnvöld fara aftur á móti almennt með handhöfn 
hinna dýrmætu þjóðareigna sem tilheyra íslenskum menningararfi. Ákvæðið leggur þeim 
með beinum hætti á herðar hinar skilgreindu hömlur þjóðareignarhugtaksins, þ.e. bann við 
eyðileggingu, sölu, veðsetningu og afhendingu til eignar eða varanlegra afnota.

Mjög óljóst er af þessari greinargerð hver yrðu áhrif ákvæðisins á verðmæti sem nú eru í 
mögulega einkaeign og falla undir hugtakið menningarminjar, sem dæmi má nefna 
fornminjar sem finnast á eignarlandi manns í framtíðinni og gætu verið skilgreind með 
lögum sem dýrmæt þjóðareign. En eins og ákvæðið er sett fram má í raun jafna því til 
sérstakrar eignarnámsheimildar, enda heimilar það sviptingu á ráðstöfunarrétti mögulegra 
eigenda að verðmætum sem falla undir það. Þótt ákvæðið virðist mæla fyrir um að þessar 
hömlur séu aðeins lagðar á herðar stjórnvalda, er ólíklegt er að ríkið geti verið eigandi allra 
þeirra verðmæta sem ákvæðið á að ná til og fyrirvarinn að stjórnvöld fari „almennt" með 
handhöfn þeirra opnar einmitt á það.

Loks virðist 32. gr. frumvarpsins og greinargerð standa í ákveðnu samhengi við nýleg 
lög um menningarminjar nr. 80/2012 en ósamræmi er í hugtakanotkun. Samkvæmt 2. gr. 
laganna teljast til menningarminja ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 
menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, 
skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um 
menningarsögu þjóðarinnar. Þá eru þjóðminjar og þjóðarverðmæti skilgreind í 2. gr. laganna.
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Víst er að ákvæðið skapar réttaróvissu eins og það stendur nú og greinargerðin veitir 
ekki svör við þeim álitamálum sem hér eru nefnd.

Um 96. gr. -  Skipun embættismanna
Ákvæðið er nýmæli að öllu leyti. Markmið þess eru góð, en leiðirnar til að ná þeim eru 

vanhugsaðar og til þess fallnar að setja í uppnám þá jákvæðu þróun sem orðið í löggjöf og 
framkvæmd við skipanir dómara og æðstu embættismanna á síðustu árum. Rökin fyrir 
sumum grundvallarbreytingum eru afar veik, t.d. segir í greinargerð um 3. mgr. varðandi 
skipun dómara: „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".

Í reglunni um skipun dómara í 3. mgr. er forseta Íslands er falið nýtt hlutverk, þ.e. 
persónuleg heimild, til að neita að fara að tillögu ráðherra og þá í raun endurskoða mat hans 
á því hvort hæfni og málefnaleg sjónarmið ráða vali á umsækjanda um dómarastarf. Með 
þessu kemst los á skipulag sem var komið á með breytingu á dómstólalögum árið 2010 um 
að ráðherra skuli byggja ákvörðun sína á umsögn faglegrar dómnefndar. Er þar tryggð 
aðkoma Alþingis að skipun dómara, fari ráðherra ekki að tillögu dómnefndarinnar. Þessi 
tilhögun hefur gefist vel. Í þessari grein frumvarpsins er lagt til að blanda forseta Íslands inn 
í skipunarferlið og veita honum geðþóttavald í raun, án þess að geta nokkurra skilyrða fyrir 
því að forseti ákveði að synja tillögu ráðherra. Getur forseti til dæmis neitað ef ráðherra vill 
skipa þann sem dómnefnd metur hæfastan en óánægju er lýst af minnihluta þingmanna? 
Eða ef meirihluti þingsins hefur þegar samþykkt tillögu ráðherra um annað en það sem 
dómnefndin lagði til? Þessu er ósvarað? Tillagan um aðkomu forseta að þessu ferli flækir 
enn álitaefni sem fyrir eru um hlutverk, stöðu og ábyrgð forseta Íslands samkvæmt 
frumvarpinu. Hvaða stöðu hefur forseti sem stjórnvald og að hvaða leyti gilda hér ákvæði 
stjórnsýslulaga? Hver er staða umsækjenda gagnvart slíkum ákvörðunum? Hvernig verður 
forsetinn dreginn til ábyrgðar fyrir misnotkun heimildarinnar, á meðan ráðherra ber eftir 
sem áður lagalega ábyrgð á skipun dómara? Þessi tillaga um nýja tilhögun við 
dómaraskipun býr til ófyrirsjáanlega möguleika á pólitískum ágreiningi og ófriði um skipun 
dómara, þar sem ráðherra, þing og forseti blandast allir inn ferlið.

Þá er óheppilegt að skipta reglum um skipun dómara niður á tvo kafla, þ.e. bæði í 102. gr. 
í VI. kafla um dómstóla og svo sérregla 96. gr. um að forseti geti vísað dómaraskipun til 
Alþingis. Reglur um skipun dómara ættu heima inni í dómstólakaflanum eins og nú er enda 
er þar um að ræða veigamikinn þátt í sjálfstæði dómstólanna.

Í 4. mgr. er lögð til ný aðferð við skipun embættismanna. Enn er forseta Íslands veitt nýtt 
persónulegt vald, og hér til að skipa að eigin vali formann nefndar sem á að hafa yfirumsjón 
með skipun allra æðstu embættismanna landsins. Slík nefnd hlýtur óhjákvæmilega að missa 
nauðsynlega sérþekkingu og innsýn í faglega hæfni umsækjenda. Auk þess er sjálfstæði 
nefndarinnar engan veginn tryggt. Eigi að koma slíkri skipan á væri rökréttara að Alþingi 
kysi þessa nefnd en forseta Íslands sé ekki falið jafn víðtækt vald.

Lagt er til að ákvæði 3. - 5. mgr. 96. gr. um aðkomu forseta Íslands að skipun dómara og 
nefndar sem gerir tillögu um skipun æðstu embættismanna verði felld niður.

Loks má nefna að í 2. mgr. er mælt fyrir um að hæfni og málefnaleg sjónarmið skuli ráða 
við skipun í embætti. Reglan bætir engu við það sem þegar leiðir af almennum reglum 
stjórnsýslulaga og leggur engar beinar athafnaskyldur á stjórnvöld til að tryggja það frekar. Í 
tillögum stjórnlaganefndar var gerð tillaga um að löggjafanum bæri að grípa til sérstakra
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ráðstafana sem stefndu að þessum markmiðum við skipun dómara og annarra 
embættismanna og að sett yrði eftirfarandi regla. „Með lögum skal koma á skipan sem 
tryggir að hæfni og málefnaleg sjónarmið ráði við skipun manna í embætti." Lagt er til
2.mgr. 96. gr. frumvarpsins verði breytt í þessa átt.

Um VI. kafla - Dómsvald
Almennt séð eru reglur í VI. kafla frumvarpsins til bóta og bæta inn í afar stuttan 
dómstólakafla núgildandi stjórnarskrár, þörfum ákvæðum sem styrkja stöðu og sjálfstæði 
dómstóla. Má þar sérstaklega nefna 100. gr. um lögsögu dómstóla sem festir í stjórnarskrá 
hina óskráðu stjórnskipunarvenju og hornstein réttarríkisins, að dómstólar geti skorið úr um 
stjórnskipulegt gildi laga. Hér á eftir verða aðeins tekin út ákvæði sem ástæða er talin til að 
gera sérstakar athugasemdir við.

Um 99. gr. -  Sjálfstæði dómstóla
Greinin er nýmæli en hnykkir á gildandi undirstöðum stjórnskipunarinnar að sjálfstæði 
dómstóla sé tryggt. Þegar heildarmynd frumvarpsins er skoðuð vakna hins vegar spurningar 
um hversu vel þeirri stefnu er fylgt í raun. Það samrýmist ekki stjórnskipulegri stöðu og 
hlutverki dómstóla og aðgreiningu þriggja þátta ríkisvaldsins að fela dómstólum margvísleg 
störf sem í eðli sínu eru ekki dómstörf heldur stjórnsýsluathafnir sem ættu að vera á hendi 
framkvæmdarvalds. Í vinnu stjórnlaganefndar kom þetta atriði til sérstakrar umfjöllunar og 
var gerð tillaga um að sett yrði sérstakt ákvæði í stjórnarskrá um þetta atriði. Ástæða er til 
þess að vekja athygli á að stjórnlagaráð hafnaði þessum valkosti og tekur fram að ekki þurfi 
að tilgreina þetta sérstaklega.

Þegar ýmis ákvæði frumvarpsins eru skoðuð sést að þar er einmitt lagt til að fela 
dómstólum ýmis ný störf sem nú falla undir aðra handhafa ríkisvalds, í tengslum við 
kosningar eða búin eru til ný verkefni m.a. um aðkomu Hæstaréttar að frávísun forseta 
Íslands í 83. gr. Í 43. gr. er almennt úrskurðarvald um gildi kosninga lagt í hendur dómstóla 
sem nú er í höndum Alþingis og úrskurðarvald um mál sem er lagt í þjóðaratkvæðagreiðslu 
í 67. gr. er nýtt verkefni sem dómstólum er falið. Lagt er til að fallið verði frá tillögum um að 
bæta þessum verkefnum á dómstóla, því þróun í þessa á er til þess fallin að veikja sjálfstæði 
þeirra til lengri tíma.

Lagt er til að bæta nýjum málslið við 99. gr. frumvarpsins svohljóðandi:
„Dómstólum verða ekki falin störf sem samkvæmt venju eða eðli sínu heyra undir aðra 

valdþætti ríkisins."

Um 101. gr. -  Hæstiréttur Íslands
Til bóta er að tilgreina Hæstarétt Íslands sem æðsta dómstól ríkisins. Óljósara er um 

nytsemi þess að segja sérreglu um Félagsdóm í 2. mgr. ákvæðisins og útloka þar með til 
framtíðar að fleiri sérdómstólar verði stofnaðir um sérhæfð málefni á tilteknum 
réttarsviðum. Lagt er til að að 2. mgr. 101. gr. verði svohljóðandi:

„Með lögum má undanskilja lögsögu hans mál sem sæta úrlausn sérdómstóla á einu 
dómstigi."
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IV. Samantekt
Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður af skoðun ákvæðanna sem fjallað hefur verið 
um að framan um mannréttindi, embættaskipanir og dómstóla verða hér settar fram nokkrar 
meginályktanir.

Um mannréttindaákvæðin
Þótt ráðið verði af greinargerð með frumvarpinu að markmið breytinganna sé að tryggja 
betur rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum virðast ákvæði frumvarpsins leiða til þess að 
heimildir til að takmarka mannréttindi geti í ýmsu tilliti orðið víðtækari en samkvæmt 
núgildandi stjórnarskrá. Eru eftirtalin atriði sérstaklega áréttuð:
■ Nýtt ákvæði í 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins um að einkaaðilar verði bundnir af ákvæðum 

stjórnarskrárinnar getur leitt af sér ófyrirséðar skyldur, íþyngjandi ákvarðanir og 
hugsanlega takmarkanir á réttindum manna og frelsi, sem ekki er mælt fyrir um í 
almennum lögum. Með því getur stjórnarskráin orðið sjálfstæður grundvöllur fyrir 
takmörkunum á mannréttindum sem er grundvallarbreyting frá núverandi skipan.

■ Ný almenn heimild til að skerða mannréttindi í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins án frekari 
tilgreiningar á markmiðum takmarkana annarra en almannahagsmuna eða réttinda 
annarra byggir á nýrri nálgun sem getur leitt til þess að svigrúm stjórnvalda til 
takmarkana á mannréttindum aukist. Sama er að segja um niðurfellingu á kröfu um 
„nauðsyn" takmörkunar sem ræður úrslitum um heimild til að takmarka sum réttindi 
samkvæmt núgildandi stjórnarskrá.

■ Sérstök áhersla í ákvæðum frumvarpsins á rýmkun upplýsingafrelsis, fjölmiðlafrelsi án 
skyldna og á sama tíma alger þögn þeirra um persónuvernd vekur upp óvissu um hvort 
heimilt verður að ganga nær friðhelgi einkalífs einstaklinga þar sem reynir á söfnun og 
vinnslu persónuupplýsinga en samkvæmt núverandi skipan.

■ Ákvæði um dýrmætar þjóðareignir í 32. gr. frumvarpsins virðist fela í sér sérstaka 
heimild löggjafans til að taka eignarnámi verðmæti sem kunna að vera háðar 
einkaeignarrétti, t.d. sveitarfélaga, einstaklinga eða annarra einkaaðila. Óvissa er um 
bótarétt í ljósi þess að um sérreglu er að ræða gagnvart eignarréttarákvæðinu í 13. gr. 
frumvarpsins sem geymir reglu um fullar bætur fyrir eignarnám.

Um embættaskipanir
■ Ákvæði 3. mgr. 96. gr. um hlutverk forseta við dómaraskipanir skapar að óþörfu 

pólitískan átakaferil um skipun í dómaraembætti, þar sem ráðherra, þing og forseti 
Íslands blandast allir inn í meðferð máls. Það er afturför frá þeirri tilhögun sem komið 
hefur verið á um skipun dómara.

■ Ekki verður sé að það bæti fagleg vinnubrögð við skipun annarra æðstu embættismanna 
ríkisins að tillögur um það séu á hendi einnar nefndar þar sem forseti Íslands skipar 
formann.

Um dómstóla
■ Þótt ákvæði VI. kafla um dómsvaldið stefni að því að styrkja sjálfstæði dómstóla miða 

ýmis ákvæði frumvarpsins að því að fela þeim ný verkefni sem ekki eru dómstörf. Til 
lengri tíma er það fallið til að veikja sjálfstæði dómstólanna.
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Tillaga að breyttri röð greina í mannréttindakafla 
og skiptingu II. kafla í tvo kafla

Greinanúmer núverandi frumvarps eru birt í hornklofa

II. KAFLI 
Mannréttindi

6. gr. [9. gr. frv.]
Vernd mannréttinda.

Stjórnvöldum ber ætíð að vernda almenning gegn mannréttindabrotum, hvort heldur sem 
brotin eru af völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.

7. gr. [8. gr. frv.]
Mannleg reisn

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

8. gr.
Jafnræði. [6. gr. frv.]

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.

9. gr. [7. gr. og 1. mgr. 29. gr. frv.]
Réttur til lífs.

Allir hafa meðfæddan rétt til lífs.
Í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.

10. gr. [2. mgr. 29. gr. og 10. gr. frv]
Bann við ómannúðlegri meðferð.

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu.

Öllum skal tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi, svo sem kynferðisofbeldi, innan heimilis 
og utan.

11. gr. [3. mgr. 29. gr. og 31. gr. frv]
Bann við nauðungarvinnu ogherskyldu.[3. mgr. 29. gr. og 31. gr.] 

Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi.
Herskyldu má aldrei í lög leiða.

12. gr. [27. gr. frv.]
Frelsissvipting.

Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum eftir sakfellingu fyrir dómi eða 
vegna annarra refsivörsluástæðna, réttarvörslu, barnaverndar, verndar gegn útbreiðslu
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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.

13. gr. [26. gr. frv.]
Dvalarréttur og ferðafrelsi.

Allir sem dveljast löglega í landinu skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna. 
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.

14. gr. [28. gr. frv.]
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.

15. gr. [30. gr. frv.]
Bann við afturvirkni refsiákvæða.

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.

16. gr. [11. gr. frv.]
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.



17. gr. [14. gr. frv.]
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.

18. gr.[15. gr. frv.]
Upplýsingaréttur.

Allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum.
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 
hagsmunum eða einkahagsmunum. Undir þagnarskyldu falla ekki upplýsingar um lögbrot í 
starfsemi stjórnvalda.

19. gr.[16. gr. frv.]
Frjáls og upplýst þjóðfélagsumræða.

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, gegnsæi 
eignarhalds og aðstæður að öðru leyti sem stuðla að frjálsri og upplýstri þjóðfélagsumræðu.

20. gr. [17. gr. frv.]
Frelsi menningar og mennta.

Tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista.

21. gr. [18. gr. frv.]
Trú- og sannfæringarfrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til trúar, lífsskoðunar og sannfæringar, þ.m.t. 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.
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22. gr. [19. gr. frv.]
Kirkjuskipun.

Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og skal ríkisvaldið að því 
leyti styðja hana og vernda.

Breyta má þessu með lögum.
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Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins skv. 2. mgr. og skal þá leggja það 
mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. 
Atkvæðagreiðslan skal vera leynileg.

23. gr. [20. gr. frv.]
Félagafrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til að mynda félög í löglegum tilgangi, þ.m.t. 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.

24. gr. [21. gr. frv.]
Fundafrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til að safnast saman án sérstaks leyfis, svo sem til fundarhalda 
og mótmæla.

25. gr. [13. gr. frv.]
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.

26. gr. [2. og 3. mgr. 71. gr. frv.]
Bann við afturvirkni skattalaga

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.

27. gr. [25. gr. frv.]
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.

28. gr. [22. gr. frv.]
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.

29. gr. [23. gr. frv.]
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.

30. gr. [12. gr. frv.]
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 varða.
Barni skal tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem það varða og skal 

tekið réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.

31. gr. [24. gr. frv.]
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.

32. gr. [2. mgr. 9. gr. frv]
Skerðing mannréttinda

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 skv. 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.

III. KAFLI 
Þjóðareignir, náttúra og umhverfi

33. 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.

34. 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 gildi 
náttúrunnar og hagsmunir komandi kynslóða séu virt.

Með lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í lögmætum tilgangi með 
virðingu fyrir náttúru og umhverfi.

35. 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 skv. 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
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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.

36. 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.

37. gr.
Dýravernd.

Með lögum skal kveðið á um vernd dýra gegn illri meðferð og vernd dýrategunda í 
útrýmingarhættu.



Stjórnarskrárákvæði um 
stöðu íslenskrar tungu
Björg Ihorarensen

Stjórnlaganefnd fór þess á leit við Björgu Thorarensen, prófessor við laga- 
deild Háskóla íslands ogfulltrúa í stjórnlaganefnd, að húnynni úttekt um 
stöðu íslenskrar tungu samkvæmt stjómarskrá og lögum. Þar yrði lagt mat á 
hvort rétt væri að seija álcvæði í stjómarskrána um þjóðtunguna til að verja 
hana og efla. Þá var óskað eftir samanburði á því hvort og þá með hvaða 
hætti, tungumál annarra þjóða væru varin ístjórnarskrá.

1. SöguJeg atriði um stöðu íslenskrar tungu 
samkvæmt lögum og stjórnarskrá

í stjórnarskrá lýðveldisins íslands nr. 33/1944 er hvergi vikið að 
íslenskri tungu eða stöðu hennar semþjóðtungu eða opinberstungumáls. 
Erukaflaskipan hennar og viðfangsefni í meginatriðum sambærílegstjóm- 
arskránni frá 5. janúar 1874 um hin sérstaldegu málefni íslands, sem var 
sett einhliða af Kiistjáni IX. Danakonungi,

Uppbygging lýðveldissljórnarslcrárinnar frá 1944 ber þess merki að vera 
að stofni til frá 19. öld og einnig að íslendingar áttu lítinn þátt í að semja 
efni hennar, í inngangskaflanum eru aðeins tvö álcvæði, í 1. gr. segir að 
ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn og 1 2. gr. er mælt fyrir um 
þrískiptingu ríldsvaldsins. Engin önnur ákvæði í stjórnarskránni nefna 
berum orðum önnur helstu grundvallaratriði sem íslensk stjórnskipun 
byggist á, svo sem uppsprettu ríldsvaldsins, lýðræðisskipulag eða þing- 
ræði. Ólíkt því sem má sjá í mÖrgum sljórnarskrám tuttugustu aldar hef- 
ur stjórnarskráin ekki heldur nein álcvæði um skilgreiningu ríkisins eða 
einkenni og sameiningartákn íslenslai þjóðarinnar, t.d. um yfirráðasvæði 
ríldsins, ríldsborgararétt, þjóðfána, höfuðborg eða opinbert tungumál. í 
þessu sambandi má reyndar hafa í huga að stjómarskráin hvorki skil- 
greinir né nefnir berum orðum íslensku þjóðina sem slíka. Er þó óbeint 
vísað til þjóðarinnar í noldcrum ákvæðum, t.d. 3. gr. og 31. gr. að forseti 
íslands og alþingismenn slculi vera þjóðkjörnir og rætt er um þjóðarat- 
kvæðagreiðslur í 3. mgr. 11. gr. varðandi lausn forsetafrá embætti. Einnig



er rætt um þjóðkirkju í 62. gr. stj órnarskrárinnar og í 1. mgr. 64. gr. um að 
enginn megi neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir 
sakir trúarbragða sinna.

Að þessu leyti er íslenska stjómarskráin sambærileg þeim stjómarskrám 
sem settar voru í Evrópuríkjum við afnám einveldis upp úr miðri 19. öld- 
inni. Þar sem þjóðtunga eða opinbert tungumál var eldó nefnt í dönsku 
grundvallarlogunum frá 1849 leiddi af sjálfu sér að ákvæði af þeim toga 
kom ekki inn í fyrstu íslensku stjórnarskrána heldur, enda var hún bein 
fyrirmynd stjórnarskrárinnar sem íslandi var sett 1874.

Þótt íslenska tungan fengi eldci sérstakan sess í stjómlögum íslands 
lögðu forystumenn þjóðarinnar á seinni hluta 19. aldar mikla áherslu á að 
íslenska væri notuð í stjórnsýslunni hér á landi og embættismenn sem 
konungur skipaði hér til starfa kynnu tungumálið. Þær krofur komu 
skýrt fram gagnvart dönsku stjórninni í aðdráganda að setningu stjómar- 
skrárinnar 1874. Þetta endurspeglaðist í 1. mgr. 4. gr. stjórnarskrármnar 
frá 1874 að engan mætti skipa embættismann á íslandi, nema „hann hafi 
hin almennu ijettindi innborinna manna og þar á ofan hafi fært sönnur á, 
að hann hafi fullnægt því, sem fyrir er mælt í hinum gildandi ákvörðunum 
um lcunnáttu í máli landsins".

Næstu áratugi beindust kröfur íslendinga að því að fá framkvæmdar- 
valdið flutt frá Danmörku inn í landið og jafnframt að hér yrði íslenskur 
ráðherra sem mælti á íslenska tungu og bæri ábyrgð gagnvart Alþingi. 
Sá áfangi náðist árið 1904 eftir að breytingar voru gerðar á stjórnar- 
slcránni með stjskl. nr. 16/1903 þegar framkvæmdarvaldið var flutt til 
Reykjavíkur frá Kaupmannahöfn. Var þar teldð fram að ráðherra skyldi 
tala og rita íslenska tungu. Þegar lagaskóli var settur á fót á íslandi árið 
1908 var enn frekar lagður grunnur að því að tryggja stöðu tungunnar í 
sljórnkerfinu með því að mennta flesta embættismenn landsins á 
íslenskri tungu í íslenskum lögum.

Með sambandslagasamningnum við DanmÖrku og setningu sambands- 
laganna 1918 varð ísland fullvalda ríki og ný stjómarskrá var sett af því 
tilefni með stjskl. nr. 9/1920. Með nýkomnu fullveldi þurfti að skilgreina 
og selja lög um íslenskan ríldsborgararétt. Var þá fellt niður skilyrði um 
að ráðherra og aðrir embættismenn skyldu hafa kunnáttu í máli landsins 
en í staðinn kom það almenna skilyrði inn í 16. gr. stj órnarskrárinnar að 
engan mætti sldpa embættismann nema hann hefði íslenskan ríldsborg- 
ararétt. Þá var gert að skilyrði fyrir kjörgengi og kosningarrétti til Alþing- 
is að maður hefði íslenskan ríkisborgararétt, þótt þeir erlendu ríkisborg- 
arar sem þegar höfðu öðlast slík réttindi héldu þeim áfram.

í lýðveldissljórnarskránni stendur óbreytt sú skipan að íslenskur ríkis- 
borgararéttur sé skilyrði fyrir sldpun í embætti, sbr. 2. mgr. 20. gr., og 
fyrir kjörgengi og lcosningarrétti, sbr. 33. og 34. gr. Auk þess er íslenskur 
ríkisborgararéttur sldlyrði fyrir kjörgengi í Alþingiskosningum og til 
embættis forseta,
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2. Staða íslensku tungimnar
og tillögur um að styi'kja hana

íslenska hefur frá upphafi verið eina tungumál þjóðarinnar. Þegar landið 
var numið fyrirfundust hér engir frumbyggjar sem mæltu á aðra tungu og 
ekki hafa skapast staðbundnir tungumálaminnihlutahópar í landinu með 
sögulega hefð eða sérstök tengsl við landið eða þjóðarbrot sem hafa eigið 
tungumál. Því hafa í raun aldrei skapast bein álitamál um þÖrf á yfirlýs- 
ingu í stjórnarskrá eða almennum lögum um að íslenska skuli vera opin- 
bert tungumál eða að tryggja þuríi rétt þjóðarbrota til eigin tungumáls 
eins og í mörgum öðrum ríkjum,

Engin almenn fyrirmæli eru því í stjórnaskrá eða lögum um að vinnu- 
mál stofnana ríkisins sé íslenska. Að þessu leyti njóta dómstólar þó 
sérstöðu, en í 1. mgr. 10. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 
er mælt fyrir um að þingmálið sé íslenska og sambærilegt álwæði er 
í 1. mgr. 12. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008. Jafnframt 
koma þar fram reglur um að kalla til dómtúlk þegar sá sem gefur 
skýrslu fyrir dómi kann ekki íslensku nægilega vel og er sakborningum 
tryggður réttur til aðstoðar túlks og þýðanda sér að kostnaðarlausu.

StÖrf Alþingis hafa ævinlega farið fram á íslensku og þó einhverjar undan- 
tekningar megi finna frá fyrri öldum þegar ísland var undir erlendu kon- 
ungsvaldi, skipta þær ekki máli fyrir stöðuna nú. Lög hafa allt frá 1859 
verið birt á íslensku þó að frumtextar þeirra hafi verið á dönsku allt til 
þess tíma. Þótt sljórnarskrá eða lög hafi aldrei mælt sérstaklega fyrir 
um að þingstÖrfin skuli fara fram á íslensku hefur verið litið svo á vegna 
ljósrar venju sem talin hefur verið sjálfsögð. Þar sem um starfsemi ríkis- 
ins er að ræða, hefur verið bent á að sij órnskipunarvenja hafi myndast 
um þessa málnotkun sem verði ekki vikið frá nema stjómarskránni sé 
breytt.1

Það sama má segja um íslensku stjórnsýsluna en með skilyrðinu um kunn- 
áttu í íslenskri tungu og síðar íslenskan ríkisborgararétt til þess að vera 
skipaður embættismaður hefur elíki komið til álita að setja þurfi bein 
stj órnarsla'árákvæði um að íslenska slculi notuð í stjómsýslunni eða störf- 
um dómstóla,2

Á síðustu árum hafa umræður vaknað um að rétt sé að treysta undir- 
stöður íslenskrar þjóðtungu með því að binda ákvæði um hana í stjórn- 
arskrá auk þess sem sett verði almenn lög um stððu tungumálsins. 
í tillögu til þingsályktunar sem var lögð fram á Alþingi árið 2003 
var lagt til að forsætisráðherra setti á fót nefnd sem athugaði réttar- 
stöðu íslensku sem þjóðtungu íslendinga og opinbers máls íslands, 
þar á meðal hugsanlegar stjórnarslo'árbreytingar. í greinargerð sem 
fylgdi þingsályktunartillögunni kom m.a. fram að staða þjóðtungunnar í 
stjórnarskrá og almennum logum væri óljós, en það hefði þó ekki komið 
að sök fram til þessa. Aðstæður væru þó að breytast hratt. Alþjóðlegt 
samstarf efldist óðfluga og íslensklöggjöf tengdist sífellt sterkari böndum 
ýmsum alþjóðasamningum og alþjóðastofnunum, Þetta kallaði á skýrari 
ákvæði um stöðu íslensku sem þjóðtungu, en jafnframt lcynni að vera 
þörf á að skilgreina stöðu annarra tungumála í íslensku samfélagi, löggjöf

1 Þór Vilhjábnsson : „Réttarreghir iirn íslenska tungu" í ritinu Líndæla. Sigurður Líndal 
sjötugur (2001), bls. 646,

2 Sjá cinnig um málfar og orðfæri 1 stjómsýslunni: Sigurður Líndal: „Málfar og stjórnar-
far“. Úlfljótur, 1. tbl. 1988, bls. 53.



og stjórnsýslu, Norðurlandamála t.d. og ensku, en e.t.v. einnig annarra 
„alþjóðamála“.3 Varð tillagan ekki afgreidd.

Árið 2005 sldpaði forsætisráðherra nefnd sem var falið að ljúka endur- 
skoðun stjórnarskrárinnar einkum ákvæði I. og II. kafla um forseta og 
framkvæmdarvald en einnig V. kafla um dómstólaskipan og skilaði nefnd- 
in áfangaskýrslu vorið 2007. í starfi hennar var m.a. kallað eftir tillögum 
frá einstaklingum, félagasamtökum og stofnunum í samfélaginu. Komu 
þar fram tillögur um ýmis grundvallarákvæði sem ættu heima í almenn- 
um kafla fremst í stjórnarskránni. Þar má nefna tillögu frá íslensl<ri 
málnefnd um að mælt verði fyrir um það í stjórnarskránni að íslenska 
sé ríkismál íslands. Þá sendi Félag heymarlausra nefndinni ósk um að 
íslenskt táknmál verði viðurkennt sem fyrsta mál heyrnarlausra, heymar- 
skertra og daufblindra íslendinga og tók Öryrkjabandalag íslands undir 
þessa kröfu.4

Loks má geta þess að árið 2009 skipaði menntamálaráðherra nefnd um 
lagalega stöðu íslensku tungunnar og skilaði hún ítarlegri skýrslu um efn- 
ið vorið 2010. Nefndin lagði til að við endurskoðun stjórnarskrárinnar 
slíyldi bætt ákvæði við hana um íslenska tungu til að undirstrika hana 
sem auðkenni þjóðarinnar. Jafnframt lagði hún til að sett yrðu sérstök lög 
um stöðu íslensku tungunnar. Með því yrði stuðlað að því að styrlcja stöðu 
íslensku á öllum sviðum samfélagsins og árétta skyldur stjórnvalda til að 
vinna að varðveislu hennar. Þá yrði í slíkri löggjöf mælt fyrir um réttindi 
þeirra sem nota táknmál til að fá viðeigandi aðstoð og að nánari ákvæði 
um þær skyldur verði settar með lögum einkum á sviði menntamála. 
Ýmsar aðrar tillögur voru settar fram í skýrslunni um leiðir til að efla 
íslenslcu á ýmsum sviðum, m.a. í fjölmiðlum, atvinnulífinu og í tölvuheim- 
um.6

í byijun árs 2011 ltynnti mennta- og menningarmálaráðherra frumvarp 
til laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls sem byggir m.a. 
á tillögum nefndarinnar. Markmið frumvarpsins er að festa í lög stÖðu 
íslenskrar tungu, mæla fyrir um varðveislu hennar, þróun, nothæfi og að- 
gengi og tryggja að allir landsmenn eigi kost á íslenskukennslu. Jafnframt 
gerir frumvarpið ráð fyrir að íslenskt táknmál verði viðurkennt í lögum 
sem fyrsta mál þeirra sem nota það til tjáningar og samskipta. í ákvæðum 
frumvarpsins er mælt fyrir um hvernig þeim skuli framfylgt og hveijir beri 
þá skyldu. Þá em fyrirmæli um notkun íslenskrar tungu innan stjórnkerf- 
is rikisins, Alþingis, dómstóla og stjómsýslu rílds og sveitarfélaga.6
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3 Alþt. 2003-04, A-deild, þslcj. 517, bls. 2357.

4 Alþt. 2006-07, A-deild, þskj. 1293, bls. 6948.

5 Skýi’sla nefndar um lagalega stöðu tungunnar. Mennta- og menningannálaráðuneytið 
2010. Sjá samantekt um tillögur á bls. 8-11.

6 Sjá frétt um efni frumvaipsins á heimasíðu mennta- og menningai-málaráðuneytisins
frá 1. febrúar 2010 á slóðinni -------  ' — — ------- - ‘  ̂ —
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3. Stjórnarskrár annarra ríkja

1) Rök að baki stjámarskrárákvæðum ura stöðu timgumála

ísland nýtur þeirrar sérstöðu í samanburði við önnur ríki að hér hefur 
ríkt mun meiri einsleitni með tilliti til tungumáls en víðast hvar annars 
staðar og hér á landi býr ein þjóð sem hefur frá upphafi átt eitt sameigin- 
legt tungumál. Því hefur það verið talið leiða af sjálfu sér að íslenska sé 
opinbert mál á íslandi og ekki talin þörf á að tilgreina það í stjórnarslcrá 
eða lögum. Þá hefur af sömu ástæðu ekki verið talin þörf á því að festa 
sérstaklega í stjórnarskrá ákvæði um réttindi minnihlutahópa til að nota 
tungumál sittt.d. í samskiptum við stofnanir ríkisins, Fyrst á síðari árum, 
samhliða auloium áhrifum erlendra tungumála á íslenska tungu og einn- 
ig vegna vaxandi fjölda innflytjenda sem hafa annað mál en íslensku að 
móðurmáli, þar á meðal þeirra sem Öðlast íslenskan ríkisborgararétt hef- 
ur vaknað umræða um stöðu íslenskunnar og hvort ástæða sé að tryggja 
hana í sérstöku stj órnarskrárálcvæði.

Örðugt er að bera saman aðstæður á íslandi við aðstæður annarra ríkja. 
í reyndinni er lagalegt umhverfi í tengslum við tungumál afar breyti- 
legt eftir aðstæðum og stjórnarskrárálcvæði um efnið eru hvert með sínu 
sniði séu þau á annað borð fest í stjórnarskrá. í ríkjum þar sem tvö eða 
fleiri tungumál hafa frá öndverðu verið ríkjandi tungumál meðal þjóðar- 
innar eða þar sem tungumálaminnihlutar eru til staðar eru meiri líkur 
á að finna megi stj ómarskrárákvæði um hvert eða hver séu hin opin- 
beru tungumál ríkisins og jafnframt að tungumálaréttindi þjóðernis- 
minnihluta slculi tryggð, Hér ber einnig að hafa í huga að ýmsar skuld- 
bindingar hvíla á rílcjum samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasamning- 
um um að tryggja minnihlutahópum i landinu ákveðin tungumálaréttindi. 
Þar má t.d. nefna 27. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg 
og sljórnmálaleg réttindi sem vemdar sérstaklega réttindi minnihluta- 
hópa, m.a. til að nota tungumál sitt. Á  hinn bóginn hefur ísland ekki gerst 
aðili að helstu alþjóðasamningum um vernd þjóðernisminnihlutahópa (e. 
national minority), en noklcrir slíldr hafa verið gerðir, einkum á vegum 
Evrópuráðsins.

Við skoðun á stjórnarskrám heimsins kemur í Ijós að í meirihluta tilvilca er 
tungumáls landsins getið þar í einhveiju samhengi. Er þar misjafnt hvort 
um ræðir ákvæði sem ætlað er að lýsa yfir stöðu þjóðtungu sem opinbers 
tungumáls, hvort um ræðir tungumálaréttindi af einhverjum toga. Reynd- 
ar er algengt en þó ekki algilt að fjallað sé um báða þætti í sama stjómar- 
skrárákvæði. En af þessu er þó ljóst að ísland er í hópi minnihluta ríkja 
heims þar sem ekki er minnst á tungumál í neins konar samhengi.

2) Stjómarskrár Norðurlanda

í stjómarskrám Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar eru engin ákvæði um 
opinber mál ríldsins né heldur um tungumálaréttindi. Líkt og í íslensku 
stjórnarsla*ánni em þó sett skilyrði um ríkisborgararétt viðkomandi lands 
fyrir því að maður hljóti skipun í æðstu embætti í landinu. Er danska 
stjórnarskrárákvæðið um efnið að finna í 1. mgr. 27. gr. dönsku grund- 
vallarlaganna og í grein 11.9. í sænsku stjórnarskránni er nánar tiltekíð 
hvaða embættismenn dómstóla og stjórnsýslu falla undir álcvæðið. í



norsku stjómarslcránni er mælt fyrir um það í 92. gr., sem stendur enn lítt 
breytt frá setningu laganna árið 1814, að einungis maður sem tali tungu 
landsins verði skipaður í embætti auk nánari skilyrða sem eru sett um 
búsetu hans og ríkisborgararétt.

Bæði í N oregi og Svíþj óð hafa verið sett almenn lög um tungumál og réttindi 
minnihlutahópa í þeim efnum en í báðum ríkjum er að finna 
þjóðernisminnihluta, Sama, sem hafa eigið tungumál. í Noregi 
gilda lög um tungumál nr. 5 frá 1980 (lov om mSlbruk i offentlig 
ijeneste), sem fjalla einkum um málnotkun í stjórnsýslu rílds og sveit- 
arfélaga, en þar segir jafnframt að ríkismálið og nýnorska séu jafh- 
gild form málsins. Þá voru nýverið sett lög um tungumál (sprák- 
lagen) í Svíþjóð sem tóku gildi 1. júlí 2009 en þar er mælt fyrir um að 
sænska sé aðaltunga Svíþjóðar. Þar er einnig íjallað um mál nánar til- 
greindra þjóðernisminnihluta, táknmál og um réttindi þeirra sem eiga 
annað móðurmál.

Af NorðurlÖndunum er Finnland eina ríkið sem sett hefur bæði sérstakt 
ákvæði í stjórnarskrá og almenna löggjöf um opinber tungumál, svo og 
um rétt minnihlutahópa til að nota tungumál sitt og um réttindi þeirra 
sem nota tálcnmál eða þarfnast aðstoðar túlks. Var ákvæði þessa efnis 
fært úr eldri stjórnsldpunarlögum og talsvert rýmkað í nýrri stjórnarskrá 
Finnlands frá 11. júní 1999 sem tók gildi 1. mars árið 2000 og stendur þar 
í 17. gr.7 Samkvæmt ákvæðinu eru opinber tungumál Finnlands finnslca 
og sænska og skal réttur allra til að nota tungumálin tvÖ, fyrir dómstólum 
eða öðrum stjómvöldum og til að fá opinber gögn á hvoru máli sem hann 
kýs, tryggður með lögum, Stjórnvöld skulu sinnajafnt menningarlegum og 
félagslegumþörfumfinnskumælandi og sænskumælandi íbúa landsins. Þá 
er tekið fram að Samar, sem telj ast til frumbyggj a landsins, svo og íbúar úr 
hópi Roma eða úr Öðrum hópum, hafa rétt til að viðhalda og þróa tungu- 
mál sitt og menningu. Loks er réttur þeirra sem nota táknmál og þeirra 
sem þarfnast túlkunar eða þýðingar vegna fötlunar, tiyggður með lögum.

í kjölfar setningar hins nýja stjórnarslcrárákvæðis hafa almenn lög í Finn- 
landi á þessu sviði verið endurslcoðuð og gilda nú um efnið lög nr. 423 
frá 6. júní 2003 (Spráklag). Þar er m.a. áréttað að opinber mál Finnlands 
séu finnska og sænslca og lögunum sé ætlað að útfæra nánar rétt beggja 
tungumálahópa. Ekki er hægt að ráða af finnskri réttarframkvæmd að 
sljórnarskrárákvæðið sem slíkt hafi haft bein áhrif á framkvæmd dóma 
eða stjórnsýslu. Iðulega hefur hins vegar reynt á ýmis ákvæði nýju tungu- 
málalaganna hjá stjórnvöldum og virðist sem ýmis vandkvæði séu á 
því að sænskumælandi íbúar njóti til fulls þeirra réttinda sem þeim eru 
tryggð í stjórnarskrá og lögum. Um 91% þjóðarinnar hefur finnsku að 
móðurmáli en aðeins 5,5% íbúanna sænsku. Þá hafa komið í ljós vand- 
lcvæði við að tryggja bömum með finnskt táknmál lcennslu á táknmáli.8
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7 Sjá nánar um þróun reglna um opinber tungumál í Finnlandi, Pekka Hallbeig: „Den nya 
sprfiklagen i Finland", og Spráklagskommitténs betankande 2001:3 Ny Spraklag. Skýrsla 
útgefin af dómsmálaráðuneyti Finnlands 15. júní 2001, bls. 24.

8 Sjá nánar skýrsluna Statsr&dets beráttelse om tillampningen av spraklagsstiftningen. 
2009, bls. 77.

2 2 2



3) Stjómarskrár nokkurra Evrópuríkja

Hér á eftir verður getið nokkurra dæma um ákvæði í stjórnarskrám ríkja 
þar sem vikið er að tungumálum. Slík ákvæði hafa einkum komið inn í 
sljómarskrár á síðustu áratugum 20. aldar, m.a, í stjórnarskrár ríkja 
Austur-Evrópu settum eftir 1990. Hér verður ekki nánarvikið að almenn- 
um lÖgum sem sett hafa verið í viðkomandi löndum, en slík lÖg hafa verið 
sett í sumum tilvikum.

Austurríki: í 20. gr. stjórnarskrár Austurrílds frá 1920 segir að þýska 
sé opinbert tungumál lýðveldisins án þess að það stefni í hættu þeim 
réttindum sem veitt eru tungumálaminnihlutum í sambandslögum.

írland: í 1. mgr. 8. gr. írsku stjórnarskrárinnar frá 1937 seg- 
ir að írska sé þjóðtungan (national language) og fyrsta opin- 
bera tungumálið (official language). Þá segir í 2. mgr. að enska 
sé viðurkennd sem annað opinbera tungumálið. Loks er tekið 
fram í 3. mgr. að setja megi með lögum sérreglur um notkun 
annars hvors tungumálsins,

Frakkland: í inngangsákvæðum frönsku sljórnarskrárinnar frá 1958,
2. gr. eru talin upp sex atriði sem teljast til þjóðartálcna. Þetta eru 1) að 
franska lýðveldið sé óskipt lýðræðissamfélag 2) að þjóð-
tungan sé franska 3) að þjóðfáninn sé blár, hvít-
ur og rauður 4) að „Marseillaise" sé þjóðsöngurinn
5) að einkennisorð frönsku þjóðarinnar sé „Frelsi, jafnrétti, bráeðra- 
lag“ og 6) að ríkisvaldið komi frá þjóðinni, sé í höndum þjóðarinnar 
og fyrir þjóðina.

Spánn: í l. mgr. 3. gr. sijórnarskrár Spánar frá 1978 segir að kastillí- 
anska sé opinber spænsk ríkistunga. Allir Spánverjar beri þá skyldu að 
þeldcja hana og hafi réttinn til að nota hana. Þá segir í 2. mgr. að önn- 
ur tungumál Spánar séu einnig opinber tungumál á landsvæðum sem 
njóta sjálfstjórnar eftir því sem nánar er mælt fyrir í lögum þeirra.

Sviss: Samkvæmt 4. gr, svissnesku stjórnarskrárinnar frá 1998 eru 
þjóðtungur landsins fjórar; þýska, franska, ítalska og retó-rómanska 
(romansh),

Pólland: í 27. gr. pólsku stjómarskrárinnarfrá 1997 ermæltfyrirum að 
pólska sé opinbert tungumál lýðveldisins, án þess að stefnt sé í hættu 
réttindum sem tungumálaminnihlutahópar njóta samkvæmt sam- 
bandslögum.

Lettland: í I, hluta stjómarskrár Lettlands frá 1998 segir í 3. gr. að 
lettneska sé opinbert tungumál Lettlands auk þess sem þjóðfánanum 
erlýst.

4) Sarnantekt urn. markmið stjórnarskrárákvæða ura tungumál

Af því sem lýst hefur verið hér að framan verður ályktað að markmið þess 
að festa álcvæði um tungumál í stjórnarskrá séu einkum eftirfarandi:

• Tilvísun til þjóðtungu á meðal inngangsákvæða stjómarskrár er 
þáttur í talningu á sameiginlegum auðkennum þjóðarinnar, ásamt



öðrum grunneinkennum t.d. um þjóðsÖng, ríldsborgararétt, 
þjóðfána, höfuðborg o.s.frv. (t.d. franska stjórnarskráin).

Að tryggja jafna stöðu tveggja eða fleiri tungumála sem hafa 
sögulega hefð fyrir því að vera jafnrétthá (t.d. svissneska stjórn- 
arslcráin), eða forgang eins tungumáls ef tvö eða fleiri eru út- 
breidd í landinu (t.d. írska stjórnarslcráin).

• Að tryggja rétt tiltekinna skilgreindra minnihlutahópa í landinu, 
t.d. staðbundinna hópa eða frumbyggjaj til þess að nota tungu- 
mál sitt (t.d. flnnska stjórnarskráin).

Að mæla fyrir um að lög skuli sett um réttindi þeirra sem nota 
táknmál eða þeirra sem þarfnast túlkunar vegna fötlunar 
(finnska stjórnarskráin).

Er 17. gr. finnsku stjórnarskrárinnar víðtækasta ákvæðið af þessum toga 
og telcur til allra þeirra atriða sem hér eru talin. Franska stjórnarsla-áin 
geymir á hinn bóginn mun afmarkaðra ákvæði og lýsir aðeins yfir að 
franska sé meðal grunntákna frönsku þjóðarinnar um leið og því er 1 raun 
hafnað í sama ákvæði að minnihlutahópar séu til staðar í landinu. Algengt 
er að í stjórnarskrárálcvæðum þar sem því er lýst hvaða tungumál sé opin- 
bert mál landsins sé einnig vikið að því að tryggja skuli réttindi tungu- 
málaminnihlutahópa eins og sjá má í pólsku stjórnarskránni, en það er þó 
ekki algilt, eins og dæmi má sjá um í lettnesku stjórnarskránni.

Við mat á því hvort bæta eígi álcvæði í íslenslcu stjórnarskrána um stöðu 
þjóðtungunnar þarf að taka afstöðu til þessara og hugsanlega fleiri þátta, 
s.s, hvort þörf er á því að bæta við ákvæði þessa efnis og í hvaða samhengi 
það verður sett fram.

4. Lokaorð
Það er eðlilegt og í samræmi við þróun stjórnarslíráa í öðrum Evrópuríkjum 
á síðustu áratugum að huga að því að setja stjórnarskrárákvæði um að 
íslenska sé tungumál íslenska ríldsins eða að þjóðtungan sé íslenska. 
Myndi það styrkja stöðu tungunnar, undirstrika mildlvægi hennar og 
styðja við aðgerðir stjómvalda til að efla og varðveita íslenskt tungumál 
með sérstakri loggjöf eða með öðrum aðgerðum,

Ákvæði um íslenslca þjóðtungu gæti átt heima meðal álcvæða stjórnar- 
skrárinnar um helstu undirstöður íslenska ríldsins og þjóðarinnar og 
talningu á sameiginlegum auðkennum hennar í inngangsákvæðum stjóm- 
arslcrárinnar.
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