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Efni: Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarp til stjórnskipunarlaga um 
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 501. mál, þskj. 822.

Mannréttindaskrifstofu Íslands hefur borist ofangreint frumvarp til umsagnar. Á 141. löggjafarþingi var 
lagt fram frumvarp til stjórnskipunarlaga sem ekki náði fram að ganga og frumvarp þetta, eins og það er 
lagt fram í þingskjali 822, felur í sér að það hefur verið uppfært með þeim breytingartillögum sem fylgdu 
framhaldsnefndaráliti meiri hluta þáverandi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á þskj. 1111 á tilvitnuðu 
löggjafarþingi.

Skrifstofan fagnar því að frumvarpið er nú endurflutt og þeim breytingum sem gerðar voru á 
mannréttindakafla þess. Það er löngu orðið tímabært að færa núgildandi stjórnarskrá í nútímalegt horf og 
til móts við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar sem Ísland hefur gengist undir. Unnin var mikilvæg 
grunnvinna með úrvinnslu niðurstaðna þjóðfundarins um stjórnarskrá Íslands árið 2010 og af hálfu 
stjórnlaganefndar og stjórnlagaráðs auk þess sem ýmsir sérfræðingar á sviði mannréttinda gáfu umsagnir 
um mannréttindakafla frumvarpsins sem lagt var fram á 141. löggjafarþingi. Í áður tilvitnuðu þskj. 1111 
hefur verið tekið tillit til helstu þeirra athugasemda sem og athugasemda Feneyjanefndarinnar.

Í ljósi þessa hefur MRSÍ litlar athugasemdir fram að færa við efni frumvarpsins. Í greinargerðinni koma 
fram skýringar og nálganir stjórnlagaráðs ásamt því að grein er gerð fyrir öllum þeim leiðréttingum og 
viðbótum sem sérfræðingahópurinn gerði á grundvelli umboðs síns og síðari breytingum á grundvelli 
framkominna umsagna. Þrátt fyrir gagnsemi þessarra upplýsinga og lögskýringargildi þeirra, þá færi jafnvel 
betur á því að skrifa styttri og hnitmiðaðri skýringar með öllum ákvæðum mannréttindakaflans á grunni 
þeirra upplýsinga sem fram koma í greinargerðinni.

Í frumvarpinu er greint frá ástæðum þess að hæfa þótti að fella niður upptalningu mismununarástæðna, sjá 
6. gr. frumvarpsins. MRSÍ hefur talað fyrir slíkum tilgreiningum en telur umfjöllun um 6. gr. frumvarpsins 
um hvaða mismununarástæður geti t.d. fallið hér undir, þ. á m. þær ástæður sem taldar eru upp í 65. g. 
núgildandi stjórnarskrár auk fleiri ástæðna, gefa vilja löggjafans glöggt til kynna. Því gerir MRSÍ ekki 
athugasemdir við ákvæði 6. gr. frumvarpsins en áréttar þó það er að framan greinir um endurskrif skýringa 
við mannréttindakafla frumvarpsins og einstök ákvæði hans.
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