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Ágæta Alþingi, undirritaður vill koma að nokkrum ábendingum um frumvarpið sem lagt hefur 
verið fyrir þingið að því varðar nokkrar alþjóðlegar hliðar þess. Í greinargerð með frumvarpinu 
segir að í frumvarpinu sé ekki „fjallað um utanríkismál, gerð milliríkjasamninga eða framsal 
valdheimilda í þágu alþjóðasamstarfs.“ Þar af leiðandi sé þar ekki að finna tillögur til breytinga 
á 21. gr. stjómarskrárinnar Þetta er ekki fullkomlega rétt staðhæfing eins og rakið verður hér á 
eftir. Í þessari umsögn verða gerðar athugasemdir við mismunandi hugtakanotkun á 
alþjóðasamningum í 9. og 17. gr. frumvarpsins og atriði er tengist 17. gr. frumvarpsins að því 
snertir birtingu alþjóðasamninga,

Milliríkjasamningar, alþjóðasamningar og þjóðréttarsamningar
Í núgildandi 21. gr. stjómarskrárinnar segir að „forseti lýðveldisins geri samninga við önnur 
ríki“ . Eins og þekkt er þá sér utanríkisráðherra fyrst og fremst um slíka samningsgerð. 
Undirstrika verður orðalag ákvæðisins: „samninga við önnur ríki“ . Orðalag ákvæðisins á rætur 
sínar að rekja til þeirra tíma þegar gerendur á alþjóðavettvangi voru nær einvörðungu ríki. Með 
breyttum tímum og fjölgun alþjóðastofnana hefur sá skilningur verið lagður í ákvæðið að það 
taki jafnframt til samninga við alþjóðastofnanir.

Í frumvarpinu er á tveimur stöðum notað hugtakið „þjóðréttarsamninga“, þ.e. í 9. og 17. gr., en 
ekki „samninga við önnur ríki“ . Hugtökin milliríkjasamningar og alþjóðasamningar birtast svo 
í greinargerðinni með frumvarpinu. Það eru því notuð þrenns konar hugtök í frumvarpinu og 
greinargerð um væntanlega sama fyrirbærið; Þjóðréttarsamningar, alþjóðasamningar og 
milliríkjasamningar. Fyrir í stjómarskránni er svo orðalagið „samninga við önnur ríki“ .

Ekki er útskýrt í greinargerð með frumvarpinu hvað sé átt við með „þjóðréttarsamninga“ eða 
hvers vegna samræmis sé ekki gætt á milli 21. gr. núgildandi stjómarskrár og 9. og 17. gr. 
frumvarpsins.

Orðalagsmunurinn skiptir máli. Ástæðan er sú að hugtakið þjóðréttarsamningur er víðtækara en 
orðalagið samningar við önnur ríki. Þjóðréttarsamningar eru ekki einungis gerðir á milli ríkja, 
heldur einnig á milli ríkja og annarra þjóðréttaraðila t.d. alþjóðastofnana, sbr. 
Vínarsamningurinn frá 1986 um alþjóðasamninga milli ríkja og alþjóðastofnana eða milli 
alþjóðastofnana.

Spyrja verður hvaða merkingu ber að setja í þennan hugtakamun? Ein leið væri að líta fram hjá 
honum með vísan til þess að sennilega sé gengið út frá því að um sömu merkingu sé að ræða, 
þ.e. að þjóðréttarsamningar og samningar við önnur ríki merki það sama. Önnur nálgun er að 
líta svo á að stjómarskránm hafi verið breytt að þessu leyti. Hún innihaldi nú víðtækara hugtak 
um alþjóðasamninga. Því verði að skýra 21. gr. í því ljósi. 21. greinin taki því einvörðungu til 
samninga við önnur ríki eins og texti ákvæðisins ber skýrlega með sér. Þar með geti ráðherra
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ekki samið beint við aðra þjóðréttaraðila en ríki. Það væri óheppileg niðurstaða og varla tæk. 
Að mati undirritaðs þarfnast þetta frekari skýringa.

Í þessu samhengi skal vakin athygli á að samkvæmt leitarvél lagasafnsins á vef Alþingis kemur 
hugtakið „alþjóðasamningar“ fyrir í 80 lögum, „milliríkjasamningar“ í 44 lögum og 
„þjóðréttarsamningar“ í 11 lögum. Þar sem hugtakið „alþjóðasamningar“ er notað í u.þ.b. 60% 
tilvika, „þjóðréttarsamningar“ í 8% tilvika og þar sem hugtakið „alþjóðasamningur“ er nær 
málvitund almennings (samkvæmt reynslu undirritaðs) leggur undirritaður til að Alþingi geri 
þá breytingu á 9. og 17. gr. frumvarpsins að hugtakið „alþjóðasamningar“ komi í staðinn fyrir 
„þjóðréttarsamningar“ í frumvarpinu. Með því væri hugtakanotkun í stjórnarskránni í meira 
samræmi við lög Alþingis og málvitund almennings en ef hugtakið „þjóðréttarsamningar“ fær 
að standa.

Birting þjóðréttarsamninga
Í 27. gr. núgildandi stjórnarskrár er að finna grein sem kveður á um að birta skuli lög. Í 17. gr. 
frumvarpsins er stjórnvaldsfyrirmælum og þjóðréttarsamningum bætt við birtingarskylduna:

Birta skal lög, almenn stjórnvaldsfyrirmæli og þjóðréttarsamninga sem ríkið hefur fullgilt. Um 
birtingarháttu og gildistöku fer að landslögum.

Í útskýringum í greinargerð með frumvarpinu segir að með greininni sé lögð til 
orðalagsbreyting á 27. gr. stjórnarskrárinnar til samræmis við gildandi lög og dómaframkvæmd 
og að hún þarfnist ekki frekari skýringa. Í skýrslu Lagastofnunar HÍ, einu af fylgiskjölum 
frumvarpsins, er fjallað um einstakar greinar frumvarpsins. Þar er að finna aðeins ítarlegri 
upplýsingar:

Engar efnisbreytingar verða með breyttu ákvæði 27. gr. stjórnarskrárinnar enda ljóst að bæði 
almenn stjórnvaldsfyrirmæli og þjóðréttarsamningar sem ríkið hefur fullgilt hafa um 
áratugaskeið verið birt í B og C-deild Stjórnartíðinda, sbr. lög nr. 15/2005 um Stjórnartíðindi og 
Lögbirtingarblað. Breytingin horfir til þess að endurspegla með skýrum hætti gildandi rétt.

Það er ekki fullkomlega rétt hjá Lagastofnun að fullgiltir þjóðréttarsamningar hafi um 
áratugaskeið verið birtir í stjórnartíðindum C. Vissulega er það krafa laganna um Stjórnartíðindi 
en miklar brotalamir hafa verið á framkvæmdinni sem ekki er minnst á. Þær geta valdið 
vandræðum eins og rætt hefur verið um á vettvangi Alþingis í tengslum við 
Alþjóðaheilbrigðisreglu-gerðina.

Á síðasta ári bárust fregnir af því að um 300 þjóðréttarsamningar frá árunum 2007-2018 bíði 
þess að vera birtir í C-deild Stjórnartíðinda, þrátt fyrir að hafa verið fullgiltir af íslenskum 
stjórnvöldum og þýddir á íslensku. Í svari utanríkisráðherra við fyrirspurn þingmanns kom fram 
að á síðasta ári hafi verið ákveðið að ráðast í átaksverkefni til að ljúka birtingu uppsafnaðra 
samninga á næstu þremur árum, en aðgerðaáætlun verkefnisins hafi tafist vegna heimsfarald- 
ursins. Nánast ekkert hefur gerst í þessum efnum enn sem komið er.

Þrátt fyrir að fyrirhugað átak skapast hér ákveðið vandamál þar sem verið er að færa þá skyldu 
að birta þjóðréttarsamninga úr almennum lögum yfir í stjórnarskrá. Eins og þekkt er kveður 
núgildandi stjórnarskrá einungis á um að birta skuli lög. Björg Thorarensen hæstaréttardómari 
hefur bent á í fræðiskrifum sínum að farist birting fyrir á lögum vegna ásetnings ráðherra eða 
stórkostlegs hirðuleysis hans eða ef óhæfilegur dráttur verður á birtingu laga af sömu orsökum, 
geti það varðað viðkomandi ráðherra ábyrgð samkvæmt ákvæðum laga um ráðherraábyrgð. E f 
umrætt stjórnarskrárfrumvarp nær í gegn verður að spyrja hvort sömu sjónarmið eigi ekki við
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um vanrækslu vegna birtingu þjóðréttarsamninga. Þar sem stjórnkerfið er meðvitað um þessa 
vanrækslu er þá hægt að bíða í nokkur ár með birtingu án þess að ráðherra sæti ábyrgð? 
Sérstaklega í ljósi þess að tæknilega er hægt að birta umrædda samninga fljótt og örugglega.

Að lokum vill undirritaður óska Alþingi velfarnaðar í komandi vinnu og umræðum um málið.

Virðingarfyllst,
Dr. Bjarni Már Magnússon prófessor við lagadeild HR
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