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Punktar vegna fundar með allsherjarnefnd 3. desember 2012.

Ragnhildur Helgadóttir

Með tölvupósti 27. nóvember var ég beðin að koma á fund nefndarinnar og ræða ríflega 30 
tilgreind ákvæði í frumvarpi til stjórnskipunarlaga, sem snerta fyrst og fremst mannréttindi, 
embættismenn og dómstóla.

Margt í frumvarpinu um þessi efni er til bóta. Hins vegar þarfnast margar tillögurnar — hver fyrir 
sig — mikillar yfirlegu þannig að unnt sé að vera viss um áhrif þeirra, m.a. miðað við núverandi 
framkvæmd mannréttindaákvæða. Sá tími sem til stefnu var dugði ekki til að lesa greinargerð og 
bakgögn; vinna þá vinnu og skrifa umsögn.

Hér á eftir er því farin sú leið að benda í stuttu máli á spurningar sem vakna og vafaatriði. Þessi 
listi er ekki tæmandi úttekt á atriðum sem þarf að skoða.

Nokkur almenn atriði þarf að benda á:

• Eins og lögfræðihópurinn bendir á þarf að hugsa vel hvað menn vilja hafa í stjórnarskrá.
Mikið af nýmælum í frumvarpinu eru ýmist meginreglur sem nú gilda (t.a.m. um að hæfni 
og málefnaleg sjónarmið skuli ráða við skipun í embætti) eða tekin úr almennum lögum.
Er ástæða til að færa þau í stjórnarskrá? Þá bera einstök ákvæði þess merki að teknar eru í 
stjórnarskrá meginreglur eða markmið, m.a. sem komið hafa upp á þjóðfundi eða komið 
fram í erindum til stjórnlagaráðs. Í langflestum tilvikum er um að ræða efnisatriði sem 
flestir geta verið sammála um (t.d. að fara eigi vel með dýr). Hins vegar er spurning hvort 
og þá hvernig eigi að hafa slík ákvæði í stjórnarskránni.

• Eins og ég benti stjórnlagaráði á á sínum tíma eru tillögurnar margar hverjar of orðmargar 
(hér má t.d. nefna 10. gr.)og bera þess of skýr merki að brugðist sé við einstökum málum 
(sjá t.d. 96. gr.) Hér má minna á að stjórnarskrár eru settar til langs tíma og það að 
bregðast mjög skýrt við einstökum málum styttir tímann sem þær hafa þýðingu.

• Greinargerð er löng og á köflum óaðgengileg. Þá er á nokkrum stöðum tekin upp lýsing 
stjórnlagaráðs sem byggir á misskilningi og hann svo leiðréttur í athugasemdum sem 
fylgja. Þetta er villandi. Það þarf að vera hægt að byggja á greinargerðinni um beitingu og 
merkingu ákvæðisins eða a.m.k. treysta því að greinargerðin sé ekki tvísaga og stangist 
ekki á við ákvæðið sjálft.

• Í greinargerð (utan kafla um forseta og ríkisstjórn) vantar meiri tilvísanir til framkvæmdar, 
sérstaklega dómaframkvæmdar, og það skiptir miklu í umfjöllun um mannréttindin. Þegar 
ætlunin er að byggja á þeim praxís sem fyrir er að hluta eða öllu þyrfti það að vera skýrt.



Athugasemdir um einstakar greinar

4. gr. um ríkisborgararétt

5. gr. um gildissvið

• Vegna ákvæða um einkaréttaráhrif er áríðandi að greinin fái nánari skoðun. Mér gafst ekki 
tími til þess.

6. gr. um jafnræði

• Auðvitað á bann við mismunun að taka til allra þeirra þátta sem þarna eru nefndir. En 
borgar sig að telja þá alla? Það ýtir undir það (sem er alveg ljóst að er ekki ætlunin) að 
aðrar hugsanlegar ástæður skipti minna máli.

• Er tekið á samspili 1. og 2. mgr.?

7. gr. um rétt til lífs

8. gr. um mannlega reisn

9. gr. um vernd mannréttinda

• Það þarf að skoða hvort 9. gr. heimilar margar þær takmarkanir sem nú eru heimilar, t.d. 
takmarkanir á tjáningarfrelsi varðandi klám og þagnarskyldu um ríkisleyndarmál. Teljast 
þær vera vegna ”réttinda annarra”? Ég hef ekki haft svigrúm til að skoða þetta.

• Í 3. mgr. núgildandi 71. gr. er gert ráð fyrir „sérstakri“ lagaheimild til að takmarka. Er 
verið að víkka þá heimild?

• Áríðandi er að ákvæðið fái nánari skoðun.

10. gr. um vernd gegn ofbeldi

• Greinin er orðmörg — dæmið og ítrekun á því að verndin gildi inni á heimili eins og 
annars staðar bæta litlu við. Þau gera hins vegar kannski engan skaða heldur.

11. gr. um friðhelgi einkalífs

• Sjá aths. við 9. gr.: Í 3. mgr. núgildandi 71. gr. er gert ráð fyrir „sérstakri“ lagaheimild til 
að takmarka. Er verið að víkka þá heimild?

13. gr. um eignarrétt

• Fullyrðingar um að hægt sé að takmarka eignarrétt útlendinga án þess að þess sé getið í 
stjórnarskrá náði ég ekki að skoða. Hvernig stendur það gagnvart jafnræðisreglu?

14. gr. um tjáningarfrelsi

• Það þarf að skoða hvort 9. gr. heimilar þær takmarkanir sem nú eru heimilar, t.d. klám og 
þagnarskyldu um ríkisleyndarmál. Teljast þær vera vegna ”réttinda annarra”? Ég hef ekki 
haft svigrúm til að skoða þetta.



16.-21. og 26.-32. gr. náði ég ekki að skoða. Þar vísa ég því bara til þeirra athugasemda sem ég 
gerði við frumdrög stjórnlagaráðs sumarið 2011 að því leyti sem þau eiga enn við.

Þau eru aðgengileg á
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Ragnhildur umsogn.pdf?ITEM ENT ID=34726&I 
TEM VERSION=1&COLLSPEC ENT ID=127 (um mannréttindakaflann eins og 
hann stóð þá) og
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Minnisbla%C3%B0+C+21.6+RH.pdf?ITEM ENT 
ID=34767&ITEM VERSION=1&COLLSPEC ENT ID=127 (m.a. um dómsvaldið).

24. gr. um menntun

• Merking hugtaka virðist vera óljós og greinargerð er óljós.

96. gr. um skipun embættismanna

• Það virðist óljóst hvaða embætti er nú átt við, en þau eru tiltölulega fá og talin í 
starfsmannalögum. Það er gert ráð fyrir að ráðherra og önnur stjórnvöld geti skipað í 
embætti, sem bendir til að þeim eigi að fjölga.

• Þetta hefur m.a. áhrif í 2. mgr: Eiga hæfni og málefnaleg sjónarmið ekki að gilda almennt 
um ráðningar hjá ríkinu? Þau gera það nú þegar skv. meginreglu stjórnsysluréttar. Er rétt 
að stjórnarskrárbinda það varðandi 100 embættismenn eða svo en ekki aðra?

• Sjá aths. um 3. mgr. sem er að finna í kaflanum um dómendur. Það er ósamræmi milli 3. 
og 4. mgr. Við skipun dómara / saksóknara geta ráðherra og forseti hunsað nefndina ef 
þeir eru sammála, án þess að þá þurfi að fara til Alþingis. Nefndarálitið er skilið eftir í 
lausu lofti. Þar með eru kröfur um að farið sé eftir hæfni minnkaðar en ekki auknar.

• Aðkoma Alþingis skv. 3. og 4. mgr. Skil röksemd á bak við 2/3 (stjórnarmeirihluti dugi 
ekki) en vilja menn hafa meiri kröfur þarna heldur en til að setja mjög íþyngjandi lög? 
Dugar ekki sú opinbera umfjöllun, sem það að fara með þetta fyrir þingið kallar á, til þess 
að koma í veg fyrir misnotkun? Hefði það ekki stoppað dæmin sem þetta er byggt á? Má 
semsé setja lög sem heimila takmarkanir á mannréttindum með einföldum meirihluta en 
ekki skipa forstjóra ríkisstofnunar sem er talinn nr. 2 í hæfisröð nema með 2/3.

• Miðstýringin í 3. og 4. mgr. er ekki endilega heppileg. Það er svolítið óljóst hvað nefndin 
á að gera. Greinargerð segir hana ekki eiga að meta, en engu að síður er tillagan hennar. 
Þar segir líka að nefndin eigi ekki að fara með skipunarvald heldur yfirfara ferla. Samt á 
hún greinilega að meta einhvern hæfastan. Það heldur tæpast vatni. Þá virðist ábyrgð á 
ráðningu óljós.

• Greinin þarfnast nánari skoðunar við. einkum upp á innra samhengi

Ákvæði 98.-104. gr. frumvarpsins um dómsvald.

• Hlutinn um sjálfstæði dómstóla þarf að skoðast í samhengi við 28. gr. Hér þarf að athuga:
o Hvort ætti að víxla röð greina 98 og 99?

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Ragnhildur_umsogn.pdf?ITEM_ENT_ID=34726&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Ragnhildur_umsogn.pdf?ITEM_ENT_ID=34726&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Minnisbla%C3%B0+C+21.6+RH.pdf?ITEM_ENT_ID=34767&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Minnisbla%C3%B0+C+21.6+RH.pdf?ITEM_ENT_ID=34767&ITEM_VERSION=1&COLLSPEC_ENT_ID=127


o Hvort ætti að sameina ákvæði um skipan dómsvalds, líkt og gert er um skipan 
ákæruvalds?

Hlutinn um hlutverk dómstóla:
o ATH: að það afmarkast af gr. 100, en líka 43. 67 og 83. gr. frumvarps. 
o Það þarf að skoða hvort 2.mgr.100. gr. erof takmarkandi. Í grg. rætt hvort eigi að 

samrýmast stjórnarskrá eða stjórnskipulegt gildi og ákveðið að nota síðarnefnda 
því víðara. Ég hef áhyggjur a f að ”lög” sé of takmarkað, sbr. Hrd. Þar sem 
dómvenja um útreikning skaðabóta var talinn fara í bága við stjórnarskrá. 

o Einstakir kaflar í greinargerð eru villandi. Í greinargerð er þannig vitnað í
greinargerð stórnlagaráðs en skáletraði textinn virðist ganga lengra en ætlunin er. 
Mörg mál eru einmitt svona (sektir hjá lögreglu o.fl.) þó maður geti alltaf látið 
reyna á úrlausn fyrir dómi. Það er svolítil hætta á að þessi texti teljist útiloka slíkar 
lausnir.

■ „Ákvæði 1. og 2. mgr. er ekki að finna í núgildandi stjórnarskrá en eru 
byggð á tillögum stjórnlaganefndar. Í 1. mgr. er valdheimildum dómstóla 
lýst í grundvallaratriðum og tryggt að öörum stofnunum en dómstólum sé ekki 
fa liö  að leysa úr réttarstóöu manna skv. lögum, skera úr um sekt og ákveða viðurlög. 
Greinina ber einnig að skoða í ljósi 70. gr. núgildandi stjórnarskrár um rétt 
manna til að bera mál undir dómstóla.“.

Er 96. gr. of nákvæm um skipun dómara, sbr. líka aths. í skilabréfi sérfræðingahóps?
Verið að stjórnarskrárfesta fyrirkomulag sem er líkt því sem nú er en ekki alveg eins og 
núverandi fyrirkomulag er ekki komin mikil reynsla á. Og Alþingi hefur reynst treystandi 
til að kveða á um þetta svo etv. óþarfi. Ath. að inntak krafna um sjálfstæði dómstóla 
hefur breyst gegnum tíðina (aukist) — hér þarf þá að breyta stjórnarskrá til að ganga 
lengra.


