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Til stjórnskupunar- og eftirlitsnefndar Alþingis.

Góðan dag.

Fyrst vil ég mótmæla stuttum umsagnarfresti vegna frumvarpsins. Hann er styttri en gefinn er vegna 
veigalítilla lagafrumvarpa en hér er verið að fjalla um grundvallarlög þjóðarinnar.

Það er margt gott í tillögum  stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá, t.d. hvernig reynt er að 
aðskilja betur framkvæmdavald og löggjafarvald með því að ráðherrar víki af þingi. En þar er 
einnig margt sem orkar tvímæ lis að mínu mati og sumt stangast beinlínis á innbyrðis.

Fyrst og frem st er það þó klúðurslegur aðdragandi og aðferðafræ ði við þessa vinnu sem veldur því að 

þetta er ekki unnið nógu vel og í þeirri sátt sem þarf að ríkja um stjórnarskrá sem á að gilda á langan 

tíma, m iklu lengur en núverandi stjórnm álam enn verða við völd og jafnvel hérna megin m óðunnar 

m iklu. Stjórnlagaþing var valið með einstaklingskosningum  sem klúðruðust og það gefur vísbendingu 

um að tillögur um einstaklingskjör til A lþ ingis séu illfram kvæ m anlegar. Stjórn lagaþingskosningar voru 

dæ mdar óg ildar en þá var sama fó lk  einfald lega skipað í ráðgefandi stjórn lagaráð! Nokkuð einsle itur 

hópur sem einungis þriðjungur þjóðarinnar tók  þátt í að velja í ó löglegri kosningu. Það þarf m iklu 

m eiri sátt og bre iðari samstöðu um svona veigam ikið mál.

Það sem mér finnst þó fáránlegast er þessi kosning eða skoðanakönnun sem haldin var og var 
kölluð þjóðaratkvæðagreiðsla. Þar hefur einhver tekið sér það vald að velja fimm efnislegar 
spurningar úr öllum 114 greinum stjórnarskrárdraganna! A f hverju þessi fimm atriði? Hvað 
með öll hin stóru málin í drögunum? A f hverju eru þau ekki borin undir almenning? Og að 
kalla þetta þjóðaratkvæðagreiðslu er þvæla. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru alltaf bindandi. Þetta 
er ekkert annað en rándýr skoðanakönnun um fimm útvalin atriði. Skoðanakönnun sem 
enginn er bundinn af. Tillögur stjómlagaráðs og niðurstaða „þjóðaratkvæðagreiðslunnar“ er 
ekki bindandi fyrir Alþingi. Þess utan er miklum vafa undirorpið hvort boðað hafi verið til 
„þjóðaratkvæðagreiðslunnar“ með lögmætum hætti.

Það eru nokkur efnisleg atriði sem ég við gera athugasemdir við í frumvarpi til 
stjórnskipunarlaga. Athugasemdirnar gætu verið mun fleiri ef eðlilegur frestur væri gefinn:

1. Lög um rík isborgararétt eru nokkuð m ikill bálkur. A f hverju er e itt atrið i úr þeim lögum 

pikkað út og sett í 4 gr stjórnarskrárdraganna? Það eru engin rök til þess.

2. Í 20 gr. draganna tók  stjórn lagaráð m eðvitaða ákvörðun um að taka út heim ild til að leysa 

upp sam tök sem hafa ólögmæ tan tilgang. Þarna hverfur t.d. he im ild in  til að banna 

g læ pasam tök eins og Hells Angels. Heim ild sem nú er ræ tt um að nýta. Þetta brýtur einnig í



bága við alþjóðasam ninga sem skylda ríki til að banna sam tök sem hafa þjóðern ishatur sem 

m arkm ið. Ef þetta verður svona í stjórnarskrá geta íslensk stjórnvöld ekki leyst upp 

nasistaflokk með það að m arkm iði að útrýma ákveðnum  kynþáttum , en ríki erum 

skuldbundin til að gera það samkvæ mt alþjóðasamningum .

3. Í 21 gr. eru breytingar sem ég óttast, t.d. er tekið þar út að menn megi safnast saman 

vopnlausir. O rðið „vopn laus ir" er tek ið  út en orð ið „m ó tm æ li" sett inn auk annarra breytinga.

4. Ákvæði um forsetakjör í 78 gr. draganna eru furðu leg og án fordæm is. Þar á fó lk  að fara í 

e inhverja vinsæ ldakosningu í stað beins forsetakjörs. Til hvers?

5. Í drögunum  er gert ráð fy rir að forsetinn sé ekki h luti löggjafarvaldsins he ldur e inhvers konar 

h luti framkvæ m davaldsins. Samt er í 82 gr. gert ráð fyrir að fo rseti A lþ ingis sé staðgengill 

forseta Íslands. Þetta er algjört innbyrðis ósamræmi. Einnig að lög öð list ekki gildi fy rr en 

forseti und irriti þau. Er hann þá ekki h luti löggjafarvaldsins?

6. Í 13 gr. um eignarrétt tekur stjórnlagaráð m eðvitaða ákvörðun um að fe lla út heim ild sem er 

í g ildandi stjórnarskrá um að takm arka megi rétt útlendinga til að eiga atv innufyrirtæ ki eða 

faste ign ir (land!) á Íslandi. Þetta helgast kannski af m iklum  áhuga Sam fylkingarinnar á að 

selja du larfu llum  Kínverja með furðu leg áform  stór landflæmi. Þarna er vísað í 

alþjóðasam ninga en sömu alþjóðasam ningar v irðast ekki tru fla  aðrar þ jóð ir innan ESB og EES 

í að setja slíkar takm arkan ir á rétt útlendinga til að eignast faste ign ir og land.
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