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UM FRUMVARP TIL STJÓRNSKIPUNARLAGA.

Með vísan til bréfs atvinnuveganefndar Alþingis dags. 28. nóvember 2012 er óskað umsagna 

um nánar tilteknar greinar í frumvarpi til stjórnarskipunarlaga (415. mál). í eftirfarandi texta 

verður fjallað um hverja einstaka grein á grundvelli þeirra fimm spuminga sem fram eru 

bornar, en þær eru þessar:

1. Er um breytingu að ræða frá gildandi stjómarskrá?

2. Er um nýmæli að ræða?

3. Er efni í skilabréfi sérfræðihópsins sem nefndin þarf að kanna eða taka afstöðu til?

4. Em ákvæði nógu skýr og em skýringar í greinargerð nógu skýrar?

5. Efnislegar athugasemdir varðandi ofangreind atriði og efni ákvæða.

Fyrst kemur til skoðunar eignarréttarákvæðið í 13. gr. frumvarpsins.

Ákvæðið hljóðar svo:

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta a f  hendi eign sína nem a alm enningsþörf krefji. Þarf til 

þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.

1. Eignarréttarákvæðið er óbreytt úr gildandi stjórnarskrá.

2. Þar em því engin nýmæli.

3. I skilabréfi sérfræðingahópsins er ekkert það efni sem nefndin þarf að taka afstöðu til.

4. Ákvæðið er nægilega skýrt, svo og skýringar í greinargerð.

5. Engar efnislegar athugasemdir em gerðar sem lúta að ofangreindum atriðum. Hafa 

verður í huga að ákvæðið er óbreytt úr gildandi stjómarskrá og á sér þar langa sögu. 

Að baki því Iiggur löng dómaframkvæmd þar sem ákvæðið hefur verið nánar skýrt, 

meðal annars um eðli og takmörk eignarréttar.

Þá skal vikið að atvinnufrelsisákvæðinu í 25. gr.

Það hljóðar þannig:

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.



í gildandi stjómarskrá, sbr. 75. gr., eins og henni var breytt með 13. gr. stjórnarskipunarlaga 

nr. 97/1995, hljóðar ákvæðið þannig:

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu seni þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum, enda 

krefjist alm annahagsm unir þess.

í lögum skal kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu.

1. Hér er fyrsti málsliður óbreyttur úr gildandi stjórnarskrá, en annar málsliður felldur 

brott. Um rök fyrir því skal vísað til greinargerðar og geri ég ekki athugasemdir.

2. Eins og sjá má eru í annarri málsgrein laganna nokkur nýmæli og hún því ýtarlegri en 

í gildandi stjórnarskrá. Þar er tekið mið af mörgum alþjóðasáttmálum sem ísland er 

aðili að. I almennum lögum er víða tekið á þeim nýmælum sem eru í ákvæðinu, en þó 

væri rétt að huga að því hvort það væri gert með fullnægjandi hætti, ef stjórnarskrá 

yrði breytt á þennan veg.

3. Skilabréf sérfræðingahópsins sýnir að hópurinn hefur lagt til að annar málsliður fyrstu 

málsgreinar yrði felldur brott eins og gert var. Aðrar breytingar eru þar ekki lagðar til 

svo að í skilabréfínu er ekki efni sem þarf að kanna sérstaklega eða taka afstöðu til.

4. Nokkuð virðist skorta á að ákvæði 25. gr. séu næglega skýr ef marka má það sem 

segir í greinargerð um ákvæðið og er m.a. á þessa leið: „í 2. mgr. er einnig kveðið 

sérstaklega á um að öllum skuli tryggður réttur til sanngjarnra launa, en í því felst 

einkum bann við mismunun og krafa um að lágmarkslaun dugi til sómasamlegrar 

lífsafkomu.“

Þessu næst er vitnað til skýringa stjórnlagaráðs á banni við mismunun í tengslum við 

réttinn til sanngjarnra launa þar sem sagði:

Einnig var fjallað um hvort kveða ætti á uni að allir skuli njóta sömu launa fyrir sömu störf. Var þetta 

hugsað í ljósi þess launam unar sem ríkir milli karla og kvenna, fatlaðs og ófatlaðs fólks og innlendra og 

erlendra starfsmanna. Ekki náðist samstaða um slíkt ákvæði, enda þætti erfitt að kom ast að sanngjam ri 

niðurstöðu um sömu laun fyrir sömu störf þvi að þar lægju m argar breytur undir, svo sem aldur, 

menntun og starfsreynsla, auk þess sem vinnuafköst gætu verið m isjafnlega mikil og því spum ing 

hvenær væri verið að tala um sömu vinnu.

Síðan var haldið áfram í greinargerðinni:
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Þó gat ráðið um það að með lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, væri 

kveðið á um að konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skyldu greidd jöfii laun og að þau 

skyldu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðm æt störf. Ummæli stjóm lagaráðs eru byggð á nokkrum 

misskilningi á eðli réttarins til jafnra launa og kjara fyrir sömu eða jafnverðm æ t störf, en 

jafhlaunarétturinn er ekki óháður þeim breytum sem ráðið nefndi. Þær kom a því til mats áður en slegið 

er föstu hvort brotið hafi verið gegn réttinum. Þá er ísland skuldbundið að þjóðarétti til að tryggja jöfn 

laun fyrir sömu eða jafriverðm æ t stö rf án tillits til mismunarástæðna.

Eftir að rakin höfðu verið ákvæði úr mörgum alþjóðlegum sáttmálum og stjórnarskrá 

Islands sem lúta að jafnlaunarétti er niðurstaðan þessi:

Væri réttur til jafnra launa fyrir jafnverðm æ t og sam bærileg stö rf sérstaklega undanþeginn gildissviði 2. 

mgr. 25. gr. frum varpsins væri því um að ræða allt í senn innra ósamræmi í frum varpinu, afturfor frá 

núgildandi réttarvernd og andstöðu við þjóðréttarlegar skuldbindingar íslands. Verður jafnlaunarétturinn 

því talinn ná til sanngjarnra launa skv. 2. mgr.

Eins og rakið hefur verið náðist ekki samstaða í stjómlagaráði um ákvæði að allir 

skyldu njóta sömu launa fyrir sömu störf.

Þó hafi ráðið getið þess að með lögum nr. 10/2008 væri svo mælt að konum og körlum 

sem starfa hjá sama atvinnurekanda skyldu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir 

jafnverðmæt störf.

í greinargerðinni er þetta talið reist á nokkrum misskilningi um eðli réttarins til jafnra 

launa fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, en jafnlaunaréttur sé háður þeim breytum sem 

ráðið hafi nefnt.

I greinargerðinni vrðist sú afstaða birtast,að stjórnlagaráðið hafi talið að ekki ætti að 

gefa gaum aldri, menntun og starfsreynslu, auk vinnuafkasta við ákvörðun á því að 

jöfn laun skyldu greidd fyrir sömu eða sambærileg störf, en í því fælist að réttur til 

jafnra launa fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf væri sérstaklega undanþeginn 

gildissviði 2. mgr. 25. gr. Erfitt er að skilja þessa túlkun á afstöðu stjómlagaráðs. Þótt 

ekki næðist samstaða um þær breytur sem getið er í skýringum stjómlagaráðs er ekki 

heimilt að álykta að alls ekki eigi að gefa neinum slíkum breytum gaum. Vísan til laga 

nr. 10/2008 útiloka alls ekki að þær eigi að hafa áhrif við ákvörðun launajafnréttis..

Niðurstaðan í greinargerðinni er sú að jafnlaunarétturinn verði taldinn ná til réttarins til 

sanngjarnra launa. En þá liggur beint við að spyrja: Hvers vegna ekki að hafa þetta 

skýrt í texta ákvæðisins, eða sérstöku ákvæði?
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5. Mælt er með því að endurskoða 25. gr. eða setja sérstakt skýrt ákvæði um 

launajafnrétti og endurskoða athugasemdimar sem fylgja greininni.

Loks skal vikið að auðlindaákvæðinu í 34. gr.

Það hljóðar svo:

Auðlindir í náttúru íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru sam eiginleg 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 þ jóðare ignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og  aðrar auðlindir  hafs og  hafsbo tns innan íslenzkrar 

lögsögu utan netlaga, vatn og  önnu r  ná ttúrugæðisem  ekki eru háð e inkae ignarré tti ,  svo sem vatnsafl, 

jarðhit i  o g ja rð e fn i  í þ jóð lendum . í e ignarlöndum  takm arkast réttur e igend a  til auð linda  undir  yfirborði 

ja rða r  við venjulega  hagnýtingu  fasteignar.

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og alm annahag að leiðarljósi.

Stjóm völd bera, ásam t þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vemd þeirra. Stjórnvöld geta á grundvelli 

laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra takm arkaðra alm annagæða, gegn 

fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tínia í senn. Slík leyfi skal veita á jafnræ ðisgrundvelli og þau leiða 

aldrei til eignar eða óafturkallanlegs forræðis.

Við þetta ákvæði hef ég sitt hvað að athuga.

Sérstaklega tel ég óheppilegt að nota orðið þjóðareign. Merking þess er svo óljós að 

orðið er ónothæft í lagatexta. Auk þess er hætta á að það sé notað sem skálkaskjól 

fyrir frjálslega meðferð valds -  jafnvel spillingu. í lagatexta ber að nota orðið í 

lögfræðilegri merkingu og það hefur verið gert í almennri umræðu. En þá ber svo við 

að í ákvæðinu er hugtakið svipt helztu heimildum sem í í eignarrétti felast og 

auðlindunum fengin áþekk staða og sjálfseignarstofnunum. í þessu felst mótsögn og 

þess vegna á ekki að nota orðið eign í þessu samhengi og því síður tengja það við þjóð. 

Annars vísa ég til nánari útlistunar í ritgerð mína í Úlfljóti, tímariti laganema við 

Háskóla íslands í 1. tbl. 65. árg. 2012 sem ber heitið Hugtakið þjóðareign og ég geri 

ráð fyrir að nefndarmenn hafi fengið í ljósriti. Einnig má nefna ritgerð eftir okkur 

Þorgeir Örlygsson: Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra sem 

birtist í ritinu Auðlindanefnd. Áfangaskýrsla með fylgiskjölum. Marz 1999. Benda má



á fleiri ritgerðir í þeirri skýrslu og ekki síður ritgerðir í skýrslu með sama heiti 

birtist í september 2000.
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Reykjavík 4. desember 2012.

Sigurður Líndal.


