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Ragnhildur Helgadóttir

Margt í frumvarpinu um þessi efni er til bóta. Hins vegar þarfnast tillögumar — hver fyrir sig — 
mikillar yfirlegu þannig að unnt sé að vera viss um áhrif þeirra, m.a. miðað við núverandi 
framkvæmd. 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 heldur aðeins listi yfir atriði sem sáust við 
skjótan lestu.

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), hefðir sem nú gilda (samráð við 
sveitarfélög), skyldur skv. þjóðréttarsamningum eða tekin úr almennum lögum. E r 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 o f orðmargar 
(hér má t.d. nefna 10. gr.)og bera þess o f 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. Það finnst mér ekki alveg komið hér. Þá kemur of oft fyrir að 
grg. staðhæfir að frumvarpið geri eitthvað, án þess að það endilega geri það (bæði 
yfirlýsingar um að styrkja sveitarstjórnarstigið og að yfirlýsing um náttúru íslands sem 
undirstöðu lífs í landinu sé ekki innantóm yfirlýsing).



33. gr. Náttúra Íslands og umhverfi

Efni
o

o

Annað
o

o

o

Samkvæmt greinargerð er skýrt að ákvæði 4. mgr. 33. gr. á að breyta 
hagsmunamatinu þegar lýstur saman rétti almennings til að fara um „landið 
í lögmætum tilgangi með virðingu fyrir náttúru og umhverfi“ og eignarrétti. 
Með hliðsjón þarf að skoða nánar hvort ákvæðið er of afdráttarlaust; t.d. 
segir þar ekkert um friðhelgi einkalífs náungans.
Orðalagsbreyting í 3. mgr. („rétti náttúru og komandi kynslóða“ breytt í 
„gildi náttúrunnar og hagsmunir komandi kynslóða“) finnst mér vera til 
hins verra. Hagsmunir hefur oft einkum fjárhagslega skírskotun og því 
getur þetta virkað þrengra en ætlað var.

Greinargerð er óskýr á köflum: Tekið er upp úr skýringum stjórnlagaráðs 
og þær svo betrumbættar og skýrðar eða beinlínis talað gegn því sem þar 
kemur fram.
Þá er spurning hvort greinargerð dragi svo mikið úr vægi 2. mgr. (með því 
að tala um að eingöngu sé átt við „að hver maður eigi rétt til þess að hluti 
náttúrunnar sé skilinn eftir eins óspilltur og aðgengilegur almenningi og 
verða má“) að mjög lítið standi eftir.
Ég tel greinina þarfnast nánari skoðunar.

34. gr. Náttúruauðlindir.
• Hér liggur mikil saga á bak við sem ég hef ekki náð að kynna mér í þessari umferð.

Þær athugasemdir sem hér fylgja eru því mjög almennar.
o Greinin er augljóslega hugsuð út frá fiskveiðum. Það þarf að meta hvort 

hún geti, eins og hún er formuð, átt við um aðrar auðlindir. Þarf má 
sérstaklega nefna raforku og olíu. Það verður að tryggja að ákvæðið sé 
nógu almennt til að eiga við einnig um aðrar auðlindir en þær sem við 
eigum núna.

o Tilvísunin til eignarnámsbóta, sem í því felst að taka „fullt gjald“ fyrir 
nýtingu auðlinda kann að vera óheppileg. Þetta var nánar skýrt á fundi og 
byggist á því að hér er gert ráð fyrir að gjaldið verði ekki hærra en svo að 
unnt sé að byggja upp greinina og einhver arður verði eftir. Það óttast ég að 
gjaldfelli „fullt verð“ við eignarnám.

o Ég tel greinina þarfnast nánari skoðunar.

35. gr. Upplýsingar um umhverfi og málsaðild
• Efni:

o Þessi grein byggir að mestu leyti á Árósasamningnum. Hún gefur tilefni til 
að hugsa vel hvað eigi að vera í stjórnarskrá og hversu nákvæm 
stjórnarskrá eigi að vera, sjá athugasemd í upphafi.

• Annað
o Hér þarf að vinna skýringar frekar

36. gr. Dýravernd



• Efni :
o Efnisatriði þessa ákvæðis eiga flest klárlega að vera (og eru) í lögum en er 

ástæða til að hafa þau í stjórnarskrá? Það er lögbrot og siðferðilega hræðilega 
rangt að ofnýta dýrastofna og fara illa með dýr. En á það að vera 
stj órnarskrárbrot?

o Hvað snertir síðari hluta greinarinnar er verið að taka skuldbindingar sem 
þegar hvíla á ríkinu í stjórnarskrána. Er ástæða til þess?

Um VII. kafla.

Almennt um kaflann:

• Í greinargerð kemur skýrt fram að hér sé staða sveitarfélaga styrkt. Það er ég ekki viss 
um, m.a. vegna þeirra efasemda sem ég hef um þýðingu 106. gr. Með þeim fresti sem 
gefinn er er ekki tími til að fara í þetta á dýptina, en ef ætlunin er að styrkja 
sveitarstjórnarstigið eða skýra og skerpa stöðu sveitarfélaga þarf að athuga nánar hvort 
það tekst með ákvæðunum eins og þau eru. Í öllu falli þarf að hugsa hvort nauðsynlegt 
sé að festa í stjórnarskrá framkvæmd sem hefur verið við lýði (m.a. um samráð og 
kosningu sveitarstjórna). Það hefur þá fyrst og fremst táknrænt gildi (en breytir ekki 
réttarástandi og það dettur held ég engum í hug í alvöru að það þurfi að 
stjórnarskrárbinda sveitarstjórnarkosningar til að þær verði ekki afnumdar ) og það er 
æskilegt að það verði metið hvað menn vilja ganga langt í að hafa mikið af slíkum 
ákvæðum í stjórnarskránni.

• Í greinargerð kemur sömuleiðis fram að kaflinn sé byggður á óskum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og nokkuð fjallað um það. Á þetta heima í greinargerð. Er þetta 
til aðstoðar við skýringu?

105. gr. Sveitarfélög

• Efni
o 2. mgr. er að því leyti skrýtin að ekkert sambærilegt er nokkurs staðar sagt um 

ríkið eða ríkisstofnanir. Hér vaknar spurning um hvort hugmyndin sé að þessa 
(t.a.m. tekna) sé hægt að krefjast fyrir dómstólum? Hér má minna á að orð í 
stjórnarskrám hafa áhrif og að stjórnarskrá Íslands er mikið notuð fyrir 
dómstólum. Vilja menn hér opna leið sem ekki er til staðar fyrir aðrar stofnanir 
/önnur stig? Landspítalinn eða háskólarnir geta ekki byggt það á stjórnarskrá 
að fjármagn til þeirra skuli duga til að sinna lögboðnum verkefnum.

• Annað
o Í greinargerð um 1. mgr. 105. gr. virðist byggt á vantrausti stjórnlagaráðs á 

Alþingi. Þarf ekki frekari skýringar?
o Nánari skýringa er þörf um venjubundna heimild sveitarfélaga til að innheimta 

þjónustugjöld (sjá lokamálsgrein greinargerðar um 105. gr.)
o Ég tel greinina þurfa nánari skoðun.

106. gr. Nálægðarregla

• Efni



o Eins og greinin er formuð er óvíst hvort hún hafi mikla merkingu, þar sem hún 
segir fyrst og fremst að telji Alþingi þjónustu best komið hjá sveitarfélögum 
skuli hún lögð þangað. Það er engin breyting á núverandi réttarskipan. E f 
þingið metur aðstæður svo, að einhverri þjónustu sé best komið fyrir hjá 
sveitarfélögum færir það hana að sjálfsögðu þangað. Hverju bætir greinin við? 

o Hér þarf einnig að hugsa samspil við jafnræðisreglu og mannréttindaákvæði.
Er réttlætanlegt að grundvallarþjónusta sé mjög mismunandi eftir 
sveitarfélögum (eins og hefur verið t.a.m. með sérkennslu)? 

o Þá er mjög skrýtið að nefna aðeins opinbera þjónustu í ákvæðinu en ekki
ákvörðunarvald. Í greinargerð segir að ákvæðið megi hafa til hliðsjónar við 
ákvörðun um hvar ákvörðunarvald eigi að vera. 

o Orðalagsbreyting sérfræðingahópsins er til bóta.
o Ég tel greinina þurfa nánari skoðun.

107. gr. Kosning sveitarstjórna og íbúalýðræði

• Efni:
o Hér þarf enn að hugsa hvað sé ástæða til að hafa í stj órnarskrá.
o Afmörkunin á efni kosninga vekur spurningar. Ætti að hafa heimildina

almennari?

108. gr. Samráðsskylda

• Athugasemdir.
o Samráð er nú haft í fleiri tilvikum en þarna er gert ráð fyrir. Þarna er því aðeins

verið að stjórnarskrárbinda hluta núverandi framkvæmdar. 
o Getur samráðsskyldan hvílt á starfsfólki Alþingis fyrir hönd þingmanna, eins

og gert er ráð fyrir í greinargerð ?


