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Jón Valur Jensson:
Bráðabirgðaumsögn um frumvarp um nýja stjórnarskrá.

1. Fráleitt var að gefa umsagnaraðilum 10 daga frest til að skila umsögnum um frumvarp um 
svo afgerandi stórmál, breytingar á stjórnarskrá Íslands, sem í þessu tilviki er jafnvel stefnt að 
því að umbylta í fjölmörgum atriðum, jafnvel með því að tefla sjálfu fullveldi landsins í mikla 
hættu. Þess vegna er það krafa mín (sem er einn af frambjóðendum til stjórnlagaþings og hef 
fylgzt gerla með málinu alla tíð), að um sagnarfresturinn verði lengdur fram  í m iðjan janúar 
eða þar til á lit Feneyjanefndarinnar lig g u r fyrir, og áskil ég mér sem öðrum rétt til að senda 
inn ýtarlegri umsögn.
2. Kosningin til stjórnlagaþings var ógilt af Hæstarétti Íslands 25. jan. 2011 af mjög 
málefnalegum ástæðum, af fullskipuðum rétti og í flestum atriðum með einróma úrskurði 
dómaranna, sbr. hér:

Einróma ákvörðun dómara
• Telja óhjákvæmilegt að ógilda kjörið

Hæ stiréttur teku r undir flest kæ ruatrið i varðandi fram kvæ m d kosninga til stjórn lagaþings og te lu r óh jákvæ m ilegt 

að ógilda kosninguna. Mál þriggja kæ renda voru sam einuð og um þau fja llað sem eitt. Voru dóm ararnir einróma 

um flest atriði. Helstu annm arkar voru þessir að mati Hæ staréttar:

• Veru leg ir annm arkar á númerun kjörseðla og dreifingu þeirra. Braut í bága v ið  ákvæ ði um leynilegar kosningar.

• Pappaskilrúm  tö ldust ekki kosningaklefar í skilningi laga þar um.

• Lagaákvæ ðum  ekki fy lg t m eð því að banna kjósendum  að brjóta kjörseðlana saman eftir að þeir voru fylltir út.

Tveir dóm arar voru á annarri skoðun.

• K jörkassar uppfylltu ekki skilyrði laga um að unnt væ ri að læsa þeim.

• Veru legur annm arki að fram bjóðendur fengu ekki að hafa um boðsm ann viðstaddan kosninguna sjálfa og síðan 

talningu.

• Talningin fó r ekki fram  fyrir opnum  dyrum. (Ú tdrá ttu r M orgunblaðsins, á forsíðu 26. jan. 2011.)

3. Ég tek undir það álit Gunnars Helga Kristinssonar, prófessors í stjórnmálafræði, í viðtali 
við Morgunblaðið í dag*, 13. des. 2012, að "stjórn lagaráð var a lg jörlega um boðslaus 
samkunda. Hún var ekkert lík þjóðinni hvað varðar bakgrunn, menntun eða annað. Kosningin 
var með þeim hætti að ekki er hægt að segja að byggt hafi verið á neinum málefnagrunni,"
(feitletrun mín), og hef ég fleiri ástæður fyrir því áliti mínu en Gunnar Helgi, sjá hér næstu liði, 
nr. 4-6. —  * Sbr. líka styttri gerð viðtalsins við hann á Mbl.is, hér: 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/12/13/halfklaradur bautasteinn/
4. Að hvöt Illuga Jökulssonar sniðgengu 30 alþingismenn úrskurð Hæstaréttar um ógildingu 
kosninganna til stjórnlagaþings. Þetta var að vilja æðstu ráðamanna ríkisstjórnarinnar, sbr. hér 
um afstöðu Jóhönnu forsætisráðherra:

Þrír kostir í stöðunni

Jóhanna S igurðardóttir forsæ tisráðherra sagði í ræðu sinni á A lþ ingi að nokkrir kostir væ ru í stöðunni varðandi 

fram hald ið og nefndi þrjá:

» A ð  hætta v ið  stjórn lagaþingið.

» A ð  leiðrétta ágallana á fram kvæ m dinni og kjósa aftur með þeim kostnaði sem  því fylgdi.

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/12/13/halfklaradur_bautasteinn/


» A ð veita A lþ ingi heim ild m eð lögum  til að kjósa 25 fulltrúa á stjórn lagaþingið, m ögulega þá sömu og þjóðin hefði 

þegar kosið, mæti A lþ ingi lýðræ ðislegt um boð þeirra fullnæ gjandi.

(M orgunblaðið, á forsíðu 26. jan. 2011 .)

Vitaskuld var "lýðræðislegt umboð" þeirra ekki "fullnægjandi", þegar það var ógilt. Kostur 2 var 
þarna sá eini rétti miðað við gildandi lög. Stjórnlagaþingslögin voru þá enn í fullu gildi, er 
þingmennirnir gerðu hinum 25 kjörbréfasviptu það tilboð að setjast í nefnd í umboði 30 
þingmanna, þ.e. „stjórnlagaráð“. Þrátt fyrir skýrt ákvæði stjórnlagaþingslaganna og almennra 
kosningalaga um uppkosningu, þegar kjör til stjórnlagaráðs reyndist stórgallað og ógilt, þá var 
kosningin ekki endurtekin! Þetta mun trúlega hafa staðið í tengslum við, að vart færri en 10 af 
hinum 25 voru eindregnir ESB-innlimunarsinnar og að Samfylkingunni hafi þótt öll meðul, 
jafnvel hrein lögleysa, brúkanleg ti að koma Íslandi í Evrópusambandið (enda varð henni að 
von sinni með 111. grein "ráðsins").

5. Þá var hinum 25 jafnhliða gert dæmalaust tilboð, eins og til að liðka til fyrir þátttökunni: að 
sitja í 3 -4  mánuði á fullum alþingismannslaunum í stað tveggja, eins og verða átti um 
stjórnlagaþingið (sjá um það stóralvarlega mál og ólögmæta ferli sem fer eins nærri m útum  og 
verða má í stjórnsýslu nokkurs lands: jvj.blog.is/blog/jvi/entry/1263312/ ).

6. Umboð "ráðsins" var í raun ekkert nema þeirra 30 lögbrjótandi þingmanna sem buðu þeim 
sætin þvert gegn lögum og fre is tuðu  þeirra um leið með (allt að —  og í reynd:) tvö fö ldun  
setulauna, ef hinir kjörbréfasviptu 25 frambjóðendur tækju tilboðinu. Hér kastaði tólfunum, að 
ráðandi hluti þingmanna bryti ekki einungis landslög, heldur reyndu að fá hina kjördæmasviptu 
ti að bera með sér sökina.
7. Sífellt fleiri sjá ástæðu til að gagnrýna það stórámælisverða framferði stjórnlagaráðs að 
hafa laumað með í tillögur sínar fu llve ld isfram sals-heim ildar-ákvæ ði í 111. grein sinni. 
Samkvæmt því gæti t.d. naumur meirihluti, þess vegna með eins atkvæðis meirihluta, í 
þjóðaratkvæðagreiðslu veitt slíka opna og fulla heimild, jafnvel þótt kjörsóknin yrði ekki nema 
55-50% (hún var um 49% 20. október). —  Hér er gott að bera saman við ákvæði 
Sambandslaganna 1918 um hliðstæða, byltandi breytingu á stjórnarhögum ríkisins, þ.e. um 
uppsögn þess samnings um sambandið við Dani. Til að sú þjóðaratkvæðagreiðsla (sem fór 
svo fram í reynd 20.-23. maí 1944) skyldi teljast gild, var áskilið í Sambandslögunum, að 
kjörsókn yrði að vera a.m.k. 75% og að ekki minna en 75% kjósenda yrðu að greiða því 
atkvæði að segja upp sambandinu við Dani. Þetta felur í reynd í sér, að lágmark kjósenda 
með slíkri uppsögn varð að vera 75% af 75 prósentum allra kosningabærra manna, þ.e.a.s. 
56,25%. —  Með ekki minni lágmarksstuðningi var þannig ákveðið 1918, að bylta mætti 
stjórnskipan Íslands. Fyllilega hliðstæð umbylting, en frá sjálfstæði og frá fullveldi í 
löggjafarmálum, vill hins vegar hið ólögmæta "stjórnlagaráð", sem setið var að a.m.k. 2/5 
hlutum af hreinum ESB-innlimunarsinnum (!), ég endurtek: hliðstæð umbylting (en í ófarsæla 
átt: til ósjálfstæðis!) vildu og vilja þeir þar, að átt geti sér stað með um það bil HELMINGI 
MINNI STUÐNINGI kjósenda og þvert gegn vilja nánast jafnstórs hluta kjósenda sem vilja ekki 
fullveldisframsalið! (gæti munað einu atkvæði!). —  Hvernig þá? Jú, það er auðvelt að sjá fyrir 
sér, að kjörsókn yrði um 56,25% eða minni, og þar með myndi vera boðið upp á, að einungis 
28,125% kosningabærra manna eða jafnvel færri (við minni kjörsókn) ákvæðu að fyrirgera 
fullveldi Íslands!
8. Ekki verður þessi vilji stjórnlagaráðs, nema síður sé, sagður tryggja stefnumörkun 
þ jóðfundarins 2010, en hann var a fdráttarlaus í a fstöðu s inn i til fu llve ld is  Íslands og 
sagði bæði í upphafsorðum  og n iðurstöðum  að stjó rnarskrá in  æ tti að vera sáttm áli sem 
tryggð i fu llve ld i og s já lfstæ ði þ jóðarinnar. Þessi afstaða stjórnlagaráðs er því hneisa
9. Með næsta sviksamlegum hætti kýs "stjórnlagaráðið" að fjarlæ gja eftirfarandi ákvæði 2. 
töluliðar 72. greinar stjórnarskrár lýðveldisins: "Með lögum  má takm arka rétt erlendra aðila 
til að eiga faste ignarréttind i eða h lu t í a tv innu fyrirtæ ki hér á landi." Þetta 
stjórnarskrárákvæði hefur verið helzta lagastoð innanríkisráðherrar í viðnámi hans gegn 
landvinningaáformum fjárfestingafélags Huang Nubos og annarra Kínverja. Með sér hefur

http://jvj.blog.is/blog/jvj/entry/1263312/


ráðherrann þorra þjóðarinnar, en fullveldisframsalsheimildar-"stjórnlagaráðið" laumaðist eins 
og þjófur að nóttu að þjóðarhagsmunum í þessu efni, og það á líka við þá vörn, sem í þessu 
ákvæði er fólgin, gegn uppkaupum erlendra útgerðarmanna á íslenzkum 
sjávarútvegsfyrirtækjum. Próf. Björg Thorarensen hefur því varað við afleiðingum brottnáms 
þessa stjórnarskrárákvæðis.

10. Stjórnlagaráðsmenn vildu með gjörð sinni fjarlægja úr 74. gr. stjórnarskrárinnar
heimild yfirvalda til að láta banna hættuleg félög, t.d. glæpasamtök, hrottagengi, 
kynþáttahaturssamtök o.s.frv. Hver var tilgangurinn?
10. Þrátt fyrir yfirlýstan vilja til að leyfa þjóðinni að ráða málum vildu stjórnlagaráðsmenn ekki 
leyfa þjóðinni að segja upp Schengen-samningnum (67. gr. þeirra); þeir vildu ekki leyfa 
þjóðinni að segja upp EES-samningnum (sama grein); þeir vildu hins vegar heimila 
fullveldisframsal og íklæddu það í jafnvel í búning skrúðmælgi ("í þágu friðar og 
efnahagssamvinnu"), svo að klígju setur að sannsýnum (111. gr.); og þeir létu líka í sömu 
111. gr. eins og létt verk væri að afturkalla slíkt —  en eins og Ásmundur Einar Daðason 
alþm. hefur bent á, var stjórnlagaráð einungis að opna á, að þjóðaratkvæðagreiðsla (þar sem 
t.d. 25-30% gætu ráðið úrslitum, ef kjörsókn er svipuð og 20. okt. sl. eða 10% meiri) fari með 
okkur INN Í stórríkið, en EKKI út úr því! 67. grein "ráðsins" bannar einmitt, að nokkuð sé 
hlustað á sjálfvaktar hreyfingar almennings til að krefjast og fá þjóðaratkvæðagreiðslu um 
úrsögn úr Evrópusambandinu —  eina leiðin væri í gegnum Alþingi og tæki raunar nokkur ár 
og væri afar erfið leið, en "stjórnlagaráði" þókknaðist ekki að upplýsa almenning um það!
11. Þjóðaratkvæðagreiðslan 20. okt. sl. var ekki aðeins laus við að vera bindandi, heldur var 
a) afar illa að henni og kynningu málsins staðið, b) takmarkaðar umræður um svo stórt mál 
(t.d. sáralitlar á Alþingi), c) sjálft plaggið frá stjórnlagaráði sent fólki seint og um síðir (í 
kynningarbæklingnum Þjóðaratkvæ ði...), en d) sumir fengu bæklinginn alls ekki, og e) þar að 
auki var textinn ekki einu sinni réttur, því að heilar fimm málsgreinar vantaði þar í 15. 
greinina! (bls. 20 [-21] í kynningarbæklingnum), þ.e. eftirfarandi texta: "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. Listi y fir öll 
mál og gögn í vörslu hins opinbera, uppruna þeirra og innihald, skal vera öllum aðgengilegur. 
-  Söfnun, miðlun og afhendingu gagna, geymslu þeirra og birtingu má aðeins setja skorður 
með lögum í lýðræðislegum tilgangi, svo sem vegna persónuverndar, friðhelgi einkalífs, 
öryggis ríkisins eða lögbundins starfs eftirlitsstofnana. Heimilt e r í lögum að takmarka aðgang 
að vinnuskjölum enda sé ekki gengið lengra en þörf krefur til að varðveita eðlileg 
starfsskilyrði stjórnvalda. -  Um gögn sem lögbundin leynd hvílir y fir skulu liggja fyrir 
upplýsingar um ástæður leyndar og takmörkun leyndartíma." (Textinn hér tekinn úr 
http://stjornlagarad.is/other files/stjornlagarad/Frumvarp med skyringum.pdf , bls. 11.) —  
Spyrja má því: Var fólk að kjósa um þetta, sem það hafði ekki séð?! —  Ekki er undarlegt, að 
Sigurður Líndal skrifaði eftir kosninguna:
"Um hvað snerist þá þessi atkvæðagreiðsla? Um ófullburða plagg sem fullyrða má að 
landsmenn höfðu afar óljósa hugmynd um, hvað fæli í sér. Tæpitungulaust snerist 
atkvæðagreiðslan því ekki um neitt. Hér er unnið í anda sýndarlýðræðis sem er vísastur 
vegur til að rækta jarðveg fyrir pólitíska spillingu, þannig að hún verði stunduð í skjóli 
teygjanlegs lýðræðilegs umboðs sem túlka megi á hvaða veg sem er og réttlæta hvað sem 
er." (Sig. Líndal, 'Merkingarlaus þjóðaratkvæðagreiðsla', Fréttablaðið 22. okt. 2012.)

Þetta er aðeins hluti þeirra alvarlegu athugasemda, sem gera þarf við þetta plagg frá hinu 
ólögmæta stjórnlagaráði.

Reykjavík, 13. desember 2012,

[sign.]

Jón Valur Jensson, Framnesvegi 58, 101 Reykjavík.

http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf

