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Minnisblað
Yfirferð yfir breytmgatillögur
lögfræðinganefndar v. frumvarps
Stjórnlagaráðs
Hér eru dregin saman þau aðalatriði sem telja má til efnisbreytinga í yfirferð lögfræðinganefndar á
frumvarpi Stjórnlagaráðs og þau sem ekki falla undir verksvið nefndarinnar skv. bókun
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þar sem nefndinni var falið að fara yfir frumvarpið með tilliti til
eftirfarandi atriða:
•

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

•

innra samræmis og mögulegra mótsagna,

•

réttarverndar miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum

•

málsóknamöguleika gegn ríkinu

Farið hefur verið yfir allt frumvarpið með þetta í huga, en aðallega efnisbreytingar, sem ekki stóð til
að yrðu í yfirferð lögfræðiteymisins. Útdrátt úr þeirri vinnu er að finna í viðhengi 1 hér að neðan.
Einnig var rætt við Pál Þórhallsson, formann lögfræðiteymisins til að fá hans sýn á þau atriði sem
gætu talist til efnisbreytinga, til að fá aukna innsýn í vinnu teymisins og frekari útlistingar á ástæðum
ákveðinna breytinga - sérstaklega 14.-16. greina frumvarpsins.
Það skal hér tekið fram að efnisbreytingar geta verið stórar í minni háttar orðalagsbreytingum eða
litlar í stórum breytingum, og jafnvel algerri uppstokkun á orðalagi. Því skal líka haldið til haga að
hugtakið efnisbreyting er teygjanlegt og hægt að halda því fram með jafn gildum rökum að minnsta
orðalagsbreyting sé efnisbreyting og að alger umorðun eða útstrikun kafla sé ekki efnisbreyting. Því
er hér fyrst og fremst litið til innihalds - eða anda tillagnanna og reynt að sneyða hjá breytingum sem
ekki skerða inntak frumvarpsins.

Helstu breytingar
Hér er ekki ætlunin að sýna tæmandi lista yfir efnisbreytingar eða hugsanlegar efnisbreytingar, en
áréttaðar mikilvægustu breytingar sem þurfa nauðsynlega að ganga til baka eða skrifaðar á annan
hátt aftur inn í frumvarpið til að það haldi upprunalegum anda sínum og megininnihaldi, sem var
samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta kjósenda 20. október síðastliðinn. Hægt væri að ganga mun
lengra í átt til innihalds frumvarps Stjórnlagaráðs, en það verður ekki gert hér til að halda einbeittum
fókus á aðalatriði málsins. Það skal þó tekið fram að vel færi á því að farið verði sérstaklega yfir
orðalagsbreytingar og stíl frumvarpsins hvað varðar alþýðlega tungu til móts við lögtæknilega og stíl
hins upprunalega frumvarps yfirleitt, til dæmis vísanir í aðrar greinar (sjá td. breytingu á 9. gr.) og
breytingu hugtaksins „þingmál" yfir í „frumvarp til laga eða tillögu til þinsályktunar" og breytingu
kaflaheitisins „Skyldur borgaranna" í „Gildissvið", svo eitthvað sé nefnt.

Ekki eru hér gerðar athugasemdir við þær breytingar sem eru gerðar með vilja Stjórnlagaráðs eftir
marsfundinn svokallaða eða vegna tilvísunar til mannréttindasáttmála sem Ísland hefur skuldbundið
sig til að framfylgja, enda í verkahring lögfræðingateymisins skv. bókun Stjórnskipunar- og
eftirlitsnefndar.

13. gr.
Eftirfarandi setning felld er út: „Eignarrétti fylgja skyldur,svo og takmarkanir í samræmi við lög." Í
skýringum Stjórnlagaráðs segir að ráðið telji „nauðsynlegt að nefna og skýra þær takmarkanir sem í
framkvæmd eru á nýtingu [eignarréttarins]."
Röksemd lögfræðiteymisins um niðurfellingu málsgreinarinnar var eftirfarandi: „Vegna upptöku
almenns skerðingarákvæðis í 2. mgr. 9. gr. var [...] tillaga stjórnlagaráðs að 2. mgr. felld niður"
Í fyrsta lagi er hér um mikilvægt atriði að ræða sem varðar anda nýju stjórnarskrárinnar í kjölfar
þeirra atburða sem ollu hruni efnahagskerfisins. Fjármunir (eignir) voru primus motor í öllum
gjörðum þeirra sem hér réðu ríkjum og engar skyldur virtust fylgja þeirri ábyrgð. Þetta ákvæði er til
að styrkja þá skoðun ráðsins að réttindum fylgi ábyrgð. Það er torvelt að koma efnahagsumbótum í
stjórnarskrá, en það má færa rök fyrir því að í það minnsta þrjú meginatriði í frumvarpi Stjórnlagaráðs
taki með beinum hætti á afleiðingum hrunsins. Í fyrsta lagi því að eignum fylgi skyldur. Í öðru lagi
aukið gegnsæi í stjórnsýslu og í þriðja lagi frelsi fjölmiðla og ritstjórnarfrelsi. Öll þessi atriði eiga undir
högg að sækja í tillögum lögfræðiteymisins og þarf að endurvekja í frumvarpinu, en á hinum verður
tekið hér að neðan.
Röksemd lögfræðiteymisins heldur að öðru leyti ekki vatni, því þar er ekki minnst einu orði á skyldur,
heldur aðeins skerðingu (takmarkanir). Það má því, samkvæmt 2. mgr. 9 gr. skerða eignarréttinn að
vissum skilyrðum gefnum, en það þýðir ekki að honum fylgi skyldur - það er einfaldlega allt annað
mál.

14.-16. gr.
Þessar greinar eru hér teknar sem ein heild því lögfræðiteymið varpaði innihaldi á milli þeirra og þær
eru einnig illaðskiljanlegar á margan annan máta. Hér eru listaðar upp breytingar á efni þessara
greina sem nauðsyn er að snúa aftur til upprunalegrar merkingar, sé hægt að segja að efni
mannréttindagreina stjórnarskrárinnar sé það sama fyrir álit lögfræðiteymisins og eftir:
1. „Open by default" - Eitt af meginmarkmiðum 14.-16. greina var að auka gegnsæi í kerfinu
þannig að almenningur og fjölmiðlar hafi tafarlausan og auðveldan aðgang að öllum
opinberum gögnum, sem aftur mundi stuðla að meira aðhaldi við valdhafa og upplýstari
umræðu. Til þess að hægt sé að útfæra það með sóma er nauðsynlegt að breyta stöðu
opinberra skjala í „open by default", eins og það var í upphaflegu frumvarpi Stjórnlagaráðs, í
stað „closed by default", þannig að öll skjöl séu aðgengileg almenningi án undandráttar. Í
frumvarpi Stjórnlagaráðs segir: „Upplýsingar og gögn í fórum stjórnvalda skulu vera tiltæk án
undandráttar og skal með lögum tryggja aðgang almennings að öllum gögnum sem opinberir
aðilar safna eða standa straum af [...] Um gögn sem lögbundin leynd hvílir yfir skulu liggja
fyrir upplýsingar um ástæður leyndar og takmörkun leyndartíma." Þessu er breytt í „Allir hafa
rétt til aðgangs að opinberum gögnum [...] Taka skal afstöðu til upplýsingabeiðna eins skjótt
og auðið er og skal synjun um aðgang rökstudd". Þetta er gróf efnisbreyting því orðfærið
„Taka skal afstöðu til upplýsingabeiðna" vísar í að afstaða sé ekki tekin fyrr en beiðni liggur

fyrir. Þetta er í algerri mótsögn við að ástæður leyndar skuli liggja fyrir (án umsóknar) og
þýðir í raun að gögnin eru lokuð þangað til annað er ákveðið. Þetta hamlar beinlínis á móti
því að gögn fari beint inn á opinbera vefi þegar þau eru tilbúin til birtingar, sem er
grafalvarlegt mál.
2.

Aðgangur að netinu - Lögfræðingteymið tók út setninguna „Óheimilt er að skerða aðgang að
netinu" með vísan í að skerðingarákvæði 2. mgr. 9. greinar taki á málinu á fullnægjandi hátt:
„að takmarkanir séu lögbundnar og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur í þágu
almannahagsmuna og réttinda annarra." Stjórnlagaráði fannst hins vegar sérstök ástæða til
að taka á netfrelsi í stjórnarskrá í ljósi td. skýrslu Mannréttindastofnunar Sameinuðu
þjóðanna þar sem hnykkt er á muninum á internetinu og öðrum miðlum: „Unlike any other
medium, the Internet enables individuals to seek, receive and impart information and ideas
of all kinds instantaneously and inexpensively across national borders." Þessir eiginleikar
netsins gerir það sérlega viðkvæmt fyrir ritskoðun, því það er bæði fjölmiðill, gagnagrunnur
og gjallarhorn - og því sérstök ástæða til að tryggja því sess í mannréttindakafla
stjórnarskrárinnar, til að leggja áherslu á mikilvægi miðilsins sem einstakt verkfæri:
„"Enabler" of other human rights, the Internet boosts economic, social and political
development, and contributes to the progress of humankind as a whole."
Ritskoðun á internetinu hefði mun alvarlegri afleiðingar en ritskoðun á nokkrum öðrum miðli,
og því er nauðsynlegt að tryggja sérstöðu þess í grunnlögum landsins, eins og Stjórnlagaráð
leggur til. Það hefur í versta falli engar afleiðingar að halda ákvæðinu inni í stjórnarskránni, en
í öllu falli skapar það veigamikla tryggingu gegn ritskoðun á þessu mikilvægasta lýðræðistæki
samtímans og ef til vill framtíðarinnar.

3.

Vernd á trúnaðarsambandi í stað verndar blaðamanna, heimildarmanna og uppljóstrara Það er grundvallarmunur á því að tryggja samband tveggja aðila eða því að vernda
blaðamenn sem starfsstétt og heimildamanna þeirra annars vegar og uppljóstrara hins vegar.
Það er hvergi minnst á uppljóstrara minnst í frumvarpsdrögum lögfræðiteymisins, og er það
klár efnisbreyting. Það að verja samband tveggja aðila í stað þess að vernda aðilana sjálfa er
skerðing réttinda. Það er nauðsynlegt að uppljóstrarar fái réttindi í stjórnarskrá, sem og að
allur vafi sé tekinn af vernd blaðamanna og heimildamanna, hvernig sem sambandið er þeirra
á milli.

4.

Ritstjórnarlegt sjálfstæði - Lögfræðingateymið fellir út með öllu ákvæði um ritstjórnarlegt
sjálfræði fjölmiðla. Í stað þess er lagt til að tryggja skuli „með lögum frelsi og sjálfstæði
fjölmiðla." Þetta tekur ekki á ritstjórnarlegu sjálfstæði miðla, heldur einungis sjálfstæðis
miðlana sjálfra. Þannig er fjarlægt sjálfstæði ritstjórna fjölmiðla td. gagnvart eigendum sínum,
en á því er veruleg þörf á Íslandi, eins og dæmin sanna.

34. gr
Breytingar lögfræðiteymis innan sviga:
Auðlindir í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu (háðar einkaeignarrétti), eru sameiginleg
og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar (þær) eða réttindi tengd
þeim, til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.
Almennt er viðurkennd þjóðareign á fiskimiðunum sjálfum. Öðru máli gegnir um nýtingarréttinn, þ.e.
aðgöngumiðann. Áhöld eru um hvort hann sé háður einkaeignarrétti eða ekki. Þó skýrt standi í lögum
um fiskveiðar að úthlutun veiðiheimilda hafi hvorki í för með sér eignarétt né ævarandi forræði hafa

núverandi kvótahafar hótað skaðabótamálum ef nýtingarrétturinn verði af þeim tekinn. Vísað er í
þessu sambandi til kvótakaupa og hefðarréttar.
Í ljósi þessa gætu margir litið svo á að fiskiauðlindin sjálf sé einmitt háð einkaeignarrétti. Og gæti þá
samkvæmt þessari orðalagsbreytingu hafnað utan skilmarka á auðlind í þjóðareigu.
Þar sem þjóðareign á fiskimiðunum er þegar óumdeild og meira að segja lögfest í 1. grein laga um
fiskveiðar er óbreytt orðalag mun skýrara og í takt við þá kröfu þjóðarinnar að fiskimiðin skuli vera
stjórnarskrárvarin í þjóðareign.
Einnig er óþarfi í 2. gr. að vísa sérstaklega til 1. gr., sérstaklega ef orðalagið „háðar einkaeignarétti"
heldur sér - enda gæti 1.málsgreinin undanskilið fiskveiðiauðlindina samkvæmt fyrri rökstuðningi.
Orðfærið „Lögsaga utan netlaga" er einnig óþarfi sem og þjóðlendur þar sem þau teljast til
einkaeignaréttar og eru því augljóslega undanskilin samkvæmt fyrstu málsgreininni „ekki í einkaeigu".
Því má svo við bæta að betur færi á að halda almennu orðfæri í stað lögfræðilegs, til að gera plaggið
auðlæsilegra fyrir almenning.

51. gr.
Orðið „jafnóðum" þarf að halda sér inni til að tryggja að fjárframlög yrðu kunngerð fyrir kosningar,
ekki eftir á til að kjósendur geti tekið upplýsta afstöðu. Stjórnlagaráð bendir á í greinagerð sinni að
þetta sé sérstaklega mikilvægt í ljósi aukins persónukjörs í takti við nýja stjórnarskrá - enda eru
frambjóðendur sjálfir einnig háðir þessu ákvæði.
Daði Ingólfsson - dadi@1984.is - s. 611 6622

Viðhengi 1 - Heildaryfirlit yfir breytingar lögfræðiteymis
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Umsögn um skýrslu lögfræðinganefndar um frumvarp til nýrrar stjórnarskrár
Orðalagsbreyting
Athugasemdir
eða efnisbreyting?
A mörkunum
Engin sýnileg lagatæknileg réttlæting. „Ríki“ er
Aðfaraorð
einfaldara en „réttarríki“ (eða „félagslegt réttarríki“
eða „velferðarríki“).
2. gr.
Skárri fyrirsögn væri „Uppspretta og handhöfn
Orðalag
ríkisvalds“ . Annaðhvort er eitt orð, ekki tvö. Og
skárra væri e.t.v. að hafa „Allt ríkisvald á upptök
sín hjá þjóðinni“ frekar en „Allt ríkisvald sprettur
frá þjóðinni.“
Efnisbreyting í 1. mgr. Þrenging réttinda í báðum mgr.
4. gr.
Efnisbreyting í 2. mgr.
5. gr.
Viðbót við 2. mgr. er óþörf. Fyrirsögn frv. SLR
Orðalagsbreyting
„Skyldur borgaranna“ er skýrari en „Gildissvið“ og
kallast á við fyrirsögn greinarinnar næst á undan
um réttindi. Ekki fer vel á að vísa í númer kafla eða
greina, og því er síðasta setningin stílbrot.
Orðalagið „eftir því sem við á“ er ómarkvisst.
Engin haldbær lagatæknileg réttlæting.
Orðalag
Sameining skerðingarákvæðanna í 2. mgr. er ekki
Orðalag
og
efni
9. gr.
nógu vel heppnuð, þar eð (a) skerðingarheimildin
er almenn og því ekki lengur bundin við þau
ákvæði, þar sem frv. SLR veitir heimild til
skerðingar, og (b) textinn er stagl, einkum
númeraupptalningin á greinunum, en slíkan texta er
hvergi annars staðar að finna í frumvarpinu. Frv.
SLR segir: Aðeins má skerða a, b, c. Nefndin segir:
Öll réttindi má skerða nema x, y, z. Efnislega
kemur þetta í sama stað niður. Það er smekksatriði,
hvorn háttinn menn vilja heldur hafa á
framsetningunni. Viðbótin „Gæta skal meðalhófs
og þess að ekki sé með takmörkuninni vegið að
kjarna þeirra réttinda sem um ræðir“ er e.t.v. til
bóta, þótt orða megi hana betur.
Engin lagatæknileg réttlæting.
Orðalag
10. gr.
Orðalag
Skárra að hafa skerðingarákvæðið kyrrt á sínum
11. gr
stað.
Efnisbreyting
Nefndin fellir burt ákvæðið: „Eignarrétti fylgja
13. gr.
skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög.“
Orðið „skyldur“ kemur ekki fyrir í hinu almenna
skerðingarákvæði , og því er um verulega
efnisbreytingu að ræða.
Þrenging réttinda. Engin lagatæknileg réttlæting á
Orðalagsbreyting í 1.
14. gr.
mgr.
bak við brottfellingu ákvæðisins: „Stjómvöld skulu
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Orðalag og efni

aðstæður til opinnar og upplýstrar umræðu.
Óheimilt er að skerða aðgang að netinu og
upplýsingatækni nema með úrlausn dómara
og að uppfylltum sömu efnisskilyrðum og
eiga við um skorður við tjáningarfrelsi.“
Umtalsverð þrenging réttinda án lagatæknilegar
réttlætingar. Klúðurslegt orðaval, þegar „Meðferð
opinbers valds og hagsmuna“ er sett inn í staðinn
fyrir „Stjómsýsla“ . Lokamálsgrein um
þagnarskyldu er þó e.t.v. til bóta.
Þrenging réttinda, vernd blaðamanna og
uppljóstrara felld niður. Ákvæði um þagnarskyldu í
15. gr. er ætlað að koma í staðinn fyrir vernd
uppljóstrara. Orðalagsbreyting er þó e.t.v. sumpart
til bóta, einkum „Tryggja skal fjölbreytni og
fjölræði í fjölmiðlun.“ Síðan kemur ambaga: „ ...
og aðstæður að öðru leyti sem . . “
Fyrirsögnin væri skárri svona: „Trúar- og
sannfæringarfrelsi.“ E.t.v. til bóta, að í stað „réttur
til trúar“ komi „réttur til trúar, lífsskoðunar og
sannfæringar“ .
„Kirkjuskipan“ fer skár en “Kirkjuskipun“ líkt og
„Skipan dómsvaldsins“ í 98. gr.
Hér er numið brott og fellt undir almenna
skerðingarheimild 9. gr. ákvæðið: „Með lögum má
þó kveða á um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt
til að
félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna
almannahagsmuna eða réttinda annarra“^
Hér er numið brott og fellt undir almenna
skerðingarheimild 9. gr. ákvæðið: „Réttur þessi
skal ekki háður öðrum takmörkunum en þeim sem
lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu
þjóðfélagi.“
Villa í fyrirsögn, sem á að vera „Heilsa og
heilbrigðisþjónusta.“
Virðist vera sprottin af samlestri við
mannréttindasáttmála og samræmast umboði
nefndarinnar.
Hér er numið brott og fellt undir almenna
skerðingarheimild 9. gr. ákvæðið: „Réttur þessi
skal ekki háður öðrum takmörkunum en þeim sem
lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu
þjóðfélagi.“
Þrenging réttinda felst í breytingunni úr „réttlátrar
og skjótrar málsmeðferðar“ í „réttlátrar
málsmeðferðar innan hæfilegs tíma“ . Orðið
„útlendingar“ er ekki heppilegt. Óþarflega
nákvæm útlistun á hvaða hælisleitendur skulu fá

réttláta málsmeðferð. Þeir ættu allir að fá réttláta
málsmeðferð, en frv. vísar í mannréttindasamninga
annars staðar, og því er óþarft að tilgreina slík
skilyrði. Með gagnályktun mætti ætla, að þeir sem
ekki ættu á hættu að sæta dauðarefsingu o.s.frv.,
ættu EKKI rétt á réttlátri málsmeðferð innan
hæfilegs tíma. Bagalegt.
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Efni og orðalag

Efnisbreytingin virðist vera sprottin af samlestri
við mannréttindasáttmála og samræmast umboði
nefndarinnar.

Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012.
Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012. Staldra við orðin „utan netlaga“ . Þau mega
ekki fela í sér, að Alþingi geti sett netlög, sem ná út
í miðja fiskveiðilögsögu, og girt þannig fyrir
þjóðareign á fiskimiðum. Kanna þarf, hvort
þessari skírskotun til netlaga kunni að vera ofaukið.
Breytingin úr „sem ekki eru í einkaeigu“ í „sem
ekki eru háðar einkaeignarrétti“ er dæmi um óþarfa
breytingu daglegs máls í lagatexta. Allar
einkaeignir eru háðar einkaeignarrétti, svo að
merkingin helst óbreytt, og breytingin er því óþörf
-- og þeim mun bagalegri sem hún kemur fyrir
tvisvar í stuttum texta. Ganga þarf úr skugga um,
að breytingin úr „sem ekki eru í einkaeigu“ í „sem
ekki eru háðar einkaeignarrétti“ feli ekki í sér
efnisbreytingu.
Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012.
Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012.

Orðinu „jafnóðum“ er ætlað að tryggja, að framlög
yrðu kunngerð fyrir kosningar, ekki eftir á.

Löggjafinn þarf að geta látið ívilnandi lög gilda
afturvirkt í sumum tilvikum.
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Breytingin úr „þingmál“ í „frumvarp til laga eða
tillögu til þingsályktunar“ er dæmi um óþarfa
breytingu daglegs máls í lagatexta, auk þess sem
efnisbreyting slæðist þá inn í textann. Ætlun SLR
var ekki , að 2% kjósenda geti lagt fram frumvörp
til laga, heldur aðeins að koma málum á dagskrá,
enda þarf skv. frumvarpi SLR 10% kjósenda til að
leggja fram frumvörp. Því yrði um innra
ósamræmi að ræða, ef þessi breytingartillaga næði
fram að ganga.
Ekki vel heppnuð breyting: „tímafrest“ er að vísu
skárra en „tímalengd“, en ætti heldur að vera
„frest“ .

Óþarft að birta eiðstafinn. Frv. SLR sleppir
merkjum á borð við sviga og skástrik. Þessi
breytingartillaga er lýti á textanum og stílbrot.
Fyrirsögnin er ekki mjög nákvæm miðað við þá
efnisbreytingu, sem lögð er til.
Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012.
Hér er óljós viðbót: „Forsætisráðherra ákveður
með reglum fyrirkomulag staðgöngu þurfi hann
sjálfur að víkja sæti eða geti ekki gegnt störfum
tím abundið“

Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012.
Í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í mars
2012.

Breytingin úr „best þykir fyrir komið í héraði“ í
„best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjóm
þeirra“ er dæmi um óþarfa breytingu daglegs máls í
lagatexta.

Þetta er að nokkru leyti þrenging, þar sem frv. SLR
ætlast til, að það væri með sérstökum gjörningi/
viljayfirlýsingu löggjafans sem viðkomandi
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sáttmálar fengju „lex superior“ stöðu. Sé þessi
breyting gerð, gæti hún fælt þingið frá því að
lögfesta mannréttindasáttmála, sem annars væru
innleiddir sem almenn lög. Það getur verið flókið
að skilgreina hvað séu „mannréttmdasáttmálar“, og
því væri heppilegra að hafa þetta sjálfstæða
heimild frekar en altæka reglu.
Brottfelling ákvæðisins „Hafi 5/6 hlutar þingmanna
samþykkt frumvarpið getur Alþingi þó
ákveðið að fella þjóðaratkvæðagreiðsluna
niður og öðlast þá frumvarpið gildi engu að
síð u r“ er í samræmi við skilabréf fulltrúa úr SLR í
mars 2012. Athygli vekur, að nefndin leggur til
strangari reglur um breytingar á II. kafla
stjórnarskrárinnar en á öðrum köflum hennar. Það
kann að vera til bóta.

