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Því er haldið fram af ýmsum að frumvarpið sé til orðið eftir langan og vandaðan feril undirbúnings og 
hljóti því að vera gott. Mín spurning er hvort þessi ferill hafi leitt til ásættanlegrar stjórnarskrár. Svar 
mitt við þeirri spurningu er: Nei. Ég leyfi mér því að gera eftirfarandi athugasemdir.

Nokkuð ber á mælgi sem á betur heima í hátíðarræðum en í stjórnarskrá. Af slíku má nefna umfjöllun 
um margbreytileika mannanna á fleiri en einum stað. Þá flokka ég langa upptalningu í grein 6 undir 
mælgi. Löng upptalning bendir til að henni sé ætlað að vera að mestu tæmandi og þá vakna spurningar 
um það sem ekki er talið upp. Telst t.d. háralitur og fótastærð til „stöðu að öðru leyti.

Vel færi á því að sleppa að nefna forseta Íslands í 2. greininni. Samkvæmt frumvarpinu annars hefur 
henn lítil sem engin tengsl við framkvæmdavaldið. Hann er hins vegar eins og grár köttur kringum 
löggjafarvaldið. Sé hugmyndin sú að hann sem hluti framkvæmdavalds hafi eftirlit með 
löggjafarvaldinu, þó án þess að tengjast framkvæmdavaldinu í þeim efnum, virðist mér að frumvarpið 
færi íslenska ríkið nær því sem var á dögum einvaldskonunga og væri það miður.

Víða kemur fyrir orðalagið „skal tryggður“, „tryggja skal“ o.s.frv. þegar rætt er um réttindi ýmis 
konar. Slík réttindi eru þá ekki tryggð samkvæmt stjórnarskrá heldur þarf eitthvað annað að koma til, 
lagasetning eða annað. Með þessu orðalagi hafa réttindi sem nú eru tryggð í stjórnarskrá verið færð út 
úr henni. Ég legg t.d. til að 7. og 8. grein verði sameinaðar í eina grein svohljóðandi: „Allir hafa 
meðfæddan rétt til lífs og rétt til að lifa með reisn.“

Ég legg til að 14. grein orðist svo: „Allir eru frjálsir skoðana sinna, trúar og sannfæringar og eiga rétt á 
að tjá hugsanir sínar.“ Setningarnar um upplýsingar og ritskoðun flytjist í 15. Og/eða 16. grein og 18. 
greinin falli niður. Telji þinmenn að orðin skoðun, trú og sannfæring séu ekki fullnægjandi má skjóta 
orðinu lífsskoðun þarna inn. Ég tel að annað sem stendur í grein 18 sé nægjanlega tryggt annars staðar 
í frumvarpinu.

Grein um alþingiskosningar er ófullnægjandi enda sagt að endanleg ákvæði um þær verði sett með 
öðrum lögum. Þetta og ýmis önnur ákvæði um að vísa málum úr stjórnarskrá í önnur lög, svo og 
ákvæðin um að vísa lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu gefa undir fótinn þeirri hugmynd að sett verði í 
stjórnarskrána ákvæði um að tilteknir flokkar laga taki ekki gildi fyrr en þau hafi verið samþykkt í 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta gæti átt við um lög um Alþingi, ráðherra og stjórnarráð, kosningar til 
Alþingis og embætta í stjórnsýslunni, þjóðaratkvæðagreiðslur, mannréttindamál o.s.frv. Þannig mætti 
einfalda sjálfa stjórnarskrána til muna.

Þá eru það auðlindaákvæðin. Eru einhveijar auðlindir í einkaeign? Og ef svo er, hvernig komust þær í 
einkaeign í upphafi? Hefur þess verið gætt við eigendaskipti á slíkum eignum að meta þær að 
verðleikum? Þegar landnámsmenn helguðu sér land til ábúðar, var þá ekki fyrst og fremst hugsað um 
nýtingarréttinn? Ef svo var, hefur þá ekki það sama gilt um þennan nýtingarrétt og síðar varð með 
nýtingarrétt aflaheimilda hvað varðar eignfærslu og veðsetningu þeirra réttinda? Mér virðist margt 
vera ósagt í þessu sambandi og því rétt að fara varlega með að fullyrða of mikið í þessum ákvæðum en 
segja aðeins það sem menn meina.


