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Efni: Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 115. mál, þskj. 115, 145. löggjafarþing 
2015-2016, tillaga til þingsályktunar um siðareglur fyrir alþingismenn.

I. Um þingmálið.
Laganefnd Lögmannafélags Íslands hefur farið yfir tillögu til þingsályktunar um 
siðareglur fyrir alþingismenn og telur tilefni til að vekja athygli á nokkrum atriðum 
varðandi málið.

Einn helsti tilgangur með setningu siðareglna fyrir tiltekna starfsstétt eða starfshóp er 
að lýsa þeim hátternisreglum sem viðkomandi starfsstétt setur sér út á við gagnvart 
samfélaginu og hefur m.a. þann tilgang að tryggja og viðhalda trúverðugleika í því 
formi að þeir sem reglurnar taki til skuldbindi sig til að lúta þeim og framfylgja. 
Ákvörðun um setningu siðareglna fyrir tiltekna starfsstétt er því mikilvæg ákvörðun 
þar sem æskilegt er að undirbúningur og meðferð við setningu slíkra reglna sé 
vönduð og ítarleg. Ekki er síður mikilvægt að sæmileg sátt sé innan viðkomandi 
starfsstéttar um efni þeirra siðareglna sem verið er að setja.

Í þessu tilviki er um að ræða setningu hátternisreglna sem taka til 63 einstaklinga 
sem allir starfa við eina æðstu stofnun ríkisins, fara með löggjafarvaldið og sækja 
umboð sitt til starfa í almennum kosningum.

Með ofangreint í huga vekur það athygli að umræddar reglur, sem þó hafa verið til 
meðferðar innan Alþingis frá 2013, byggjast að stærstum hluta á siðareglum 
Evrópuráðsþingsins, sbr. greinargerð með þingsályktuninni. Þó vissulega sé rétt við 
setningu siðareglna að styðjast við fyrirmyndir af sambærilegum toga verður að líta til 
þess að þingfulltrúar Evrópuráðsþingsins sækja ekki umboð sitt til kjósenda í 
lýðræðislegum kosningum líkt og á við um alþingismenn, ásamt því að aðstæður eru 
um ýmislegt frábrugðnar í íslensku samfélagi, m.a. með tilliti til smæðar þess. Þessi 
atriði hljóta að eiga að endurspeglast á einhvern hátt í siðareglum fyrir alþingismenn 
óháð slíkum reglum fyrir Evrópuráðsþingið.

Laganefnd hvetur jafnframt til að við meðferð þessa máls séu siðareglur annarra 
starfsstétta á Íslandi kannaðar enda eðlilegt að helstu hátternisreglur í hérlendum 
siðareglum starfsstétta endurspeglist í siðareglum löggjafarvaldsins.

II. Athugasemdir við einstakar greinar
Að mati laganefndar eru umræddar siðareglur frekar almennar og því hætta á að 
ónauðsynlegur vafi geti skapast á því hvort reglurnar hafi verið brotnar eða ekki. 
Þannig mætti ganga lengra í ítarlegri hátternislýsingum og frekari afmörkun á því
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hvað teljist brot á siðareglunum og hvað ekki. Í þessu sambandi má t.d. benda á 5. 
gr. c. lið reglnanna. Þar eru t.d. engin tilvik nefnd um það hvað teljast megi falla undir 
það að kasta rýrð á Alþingi eða skaða ímynd þess. Sama má segja um d. lið sömu 
greinar þar sem reglurnar gefa enga frekari sýn á hvað teljast megi „ábyrgur háttur", 
t.d. mætti þarna bæta við „...með því að taka ávallt almannahagsmuni fram yfir 
einstaklega við rækslu starfs síns...", eða eitthvað þessu sambærilegu. Ítarlegri 5. gr. 
er einnig mikilvæg þegar litið er til vægis hennar skv. 6. gr. reglnanna. Telja verður 
það og í þágu þingmanna ekki síður en almennings að reglurnar séu skýrar og 
nokkuð tæmandi svo ekki komi til þess að siðareglumál gagnvart þingmanni geti 
byggst á grundvelli sem er of matskenndur.

Ætla má að fyrirhuguð siðareglunefnd líti mjög til tilgangs reglnanna þegar kemur að 
mati á því hvort reglurnar hafi verið brotnar eða ekki. Mikilvægt er því að 
tilgangsákvæðið sé vandað og lýsandi og geti talist nokkuð tæmandi. Telur laganefnd 
að gera megi tilgangsákvæðið ítarlegra. T.d. mætti bæta við 1. gr. setningu eins og:

„....Reglur þessar miða að því að koma í veg fyrir spillingu eða aðra óviðeigandi 
hegðun og tryggja að hegðun og framkoma þingmanna sé í einu og öllu í samræmi 
við reglur þessar og stöðu þeirra sem lýðræðiskjörnir fulltrúar á löggjafarsamkomu 
ríkisins. “

Ákvæði 16. gr. mætti eins vera skýrari varðandi það hverjir geti kvartað vegna 
hegðunar, framkomu eða hátternis þingmanna sem talin geti verið siðferðilega 
ámælisverð. Þar segir að:

„Skrifstofa Alþingis tekur við skriflegum og rökstuddum erindum frá „nafngreindum 
aðilum" um meint brot á siðareglum þessum og afhendir þær siðareglunefnd, sbr. 15. 
gr."

Til þess að taka af vafa um tilvísun ákvæðisins til „aðila" þá standi „einstaklingum og 
lögaðilum". Með þessu liggi ótvírætt fyrir hverjir geti lagt fram kvörtun til 
siðareglunefndar. Þarna mætti enn fremur kveða á um að nefndin sjálf taki við 
kvörtunum en ekki skrifstofa Alþingis.

Til þess að reglur sem þessar skapi sem mest traust verður eins, að mati 
laganefndar, að tryggja að siðareglunefnd starfi sem sjálfstæðast og málsmeðferð 
vegna meintra siðareglubrota sé milliliðalaus, eftir því sem kostur er, milli 
siðareglunefndar og kvartanda.

Þá leyfir laganefnd sér að benda á að við setningu siðareglna almennt er æskilegt að 
kveða á um það með beinum og skýrum hætti að setning slíkra reglna geti aldrei 
talist tæmandi talning á því hvað teljast megi siðferðilega rétt þannig að unnt sé að 
skálka í því skjóli að ef ekkert komi fram í siðareglum þá sé tiltekið hátterni eða 
framkoma í lagi, jafnvel þó almannavitund teldi slíka hegðun siðferðilega ranga. Því 
telur laganefnd að setja þurfi lokaákvæði í svona reglur, líkt og gert er t.d. í 
siðareglum ýmissa annarra starfsstétta með eftirfarandi texta:

„Framanskráðar reglur má ekki skoða sem tæmandi taldar um góða hætti 
þingmanna. “

2 I



LAGANEFND L.M.F.Í.

III. Lokaorð.
Með hliðsjón af framangreindum ábendingum telur laganefnd LMFÍ rétt að 
þingályktunartillagan verði skoðuð frekar.

Fulltrúar laganefndar LMFÍ eru reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar til að fara yfir 
umsögn þessa, ef þess verður óskað enda verði hæfilegur fyrirvari á slíkri 
fundarboðun.

Virðingarfyllst, 
f.h. laganefndar LMFÍ

Stefan A. Svensson, hrl., formaður Eiríkur S. Svavarsson, hrl. 
laganefndar

Hildur Ýr Viðardóttir, hdl .
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