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Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. 

Alþingishúsinu við Austurvöll,

Reykjavík.

B.t. formanns, Jóns Þórs Ólafssonar, alþm.

Virðulega Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis.

Nú mun vera komið á ykkar borð, til umfjöllunar, frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, 
forsætisráðherra, þskj. 787 frá 21.1. 2021, um breytingar á stjórnarskránni nr. 33/1944. Það er 
fjarri mér að gera lítið úr nokkru ákvæði stjórnarskrárinnar, en vil nefna, að þessa stundina finnst 
mér 1. greinin mestu skipta, en þarsegir, ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn, 
Framkvæmd þessarar greinar sker úr um það, hvort ísland er lýðveldi, eða eitthvað allt annað, 
svo sem veldi minni hluta þingmanna, sem beita skipulögðu málþófi.

Af þessu tilefni vil ég upplýsa að ég hef tvisvar að undanförnu haft mig í frammi opinberlega 
vegna þessarar 1. greinar. í fyrra skiptið með auglýsingu á bls 11 í Morgunblaðinu 9. febrúar 
2021. Auglýsingin fylgir hjálagt. í síðara skiptið með bréfi mínu, dags. 11. febrúar 2021, til æðstu 
embættismanna löggafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds lýðveldisins. Afrit bréfsins 
fylgir.

í framhaldi af síðasttöldu bréfi vil ég óska eftir að Stjórnskípunar- og eftirlitsnefndin hlutist til um 
að farið verði yfir framkvæmd 1. greinar stjórnarskrárinnar, með tilliti til þess að þjóðin sjálf hefur 
ekki átt beina aðkomu að stjórnarskránni og breytingum á henni síðan 1944, þrátt fyrir 
lýðveldisáskilnaðinn í 1. grein. Alþingismenn hafa í staðinn notað stjórnarskrána sem bitbein 
sitt.



Tómas Gunnarsson, kt. 24.09.37- 7199,
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Hr. Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis,

frú Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra,

hr. Benedikt Bogason, forseti Hæstaréttar íslands.

Virðulegu opinberu em bæ ttism enn.

Um breytingaákvæ ði stjórnarskrárinar nr. 33/1944.

Hátt í 65 ár hefur lögfræðin og stjórnarskráin okkar fylgt mér, einkum í námi og starfi og enn 
er ég ekki laus. Það er 1. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, ísland er lýðveldi með 
þingbundinni stjórn, sem sækir á, sérstaklega lýðveldishugtakið. Ekki má rjúfa tengsl 
þjóðarvilja og stjórnarskrár! Valdhafar hér 1944 báru gæfu til að hafa þjóðina með við 
lýðveldisstofnunina í þjóðaratkvæðagreiðslu og með hátíð á Þingvöllum.

Nú, 77 árum síðar, hefur ýmislegt breyst í stjórnarskránni. Alþingismönnum hefur fjölgað, 
kjördæmaskipan hefur verið breytt, Alþingi starfar nú í einni málstofu, kosningaréttaraldur hefur 
lækkað svo og kjörgengisaldur. Mannréttindakaflinn hefur verið endurgerður og kirkjuskipan 
ríkisins má nú breyta með almennum lögum, en þá skal leggja það mál undir atkvæði allra 
kosningabærra manna í landinu, til samþykktar eða synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera 
leynileg. Allar þessar breytingar á stjórnarskránni hafa verið gerðar án aðkomu þjóðarinnar og 
þjóðin hefur sjálf ekki átt beina aðkomu að stjórnarskárbreytingum síðan 1944. Virðist jafnvel 
fræðilegur möguleiki á, að einfaldur meirihluti Alþingis geti á tveimur þingum, aðskildum með 
alþingiskosningum, fellt stjórnarskrána úr gildi í heild sinni, þrátt fyrir að þingmenn hafi allir unnið 
eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni. Þótt örfáir embættismenn, aðrir en þingmenn, komi 
að stjórnarskrárbreytingum er ástæðulaust og rangt að opna með þessum hætti möguleika á 
óhæfilegan þrýsting á þá.

Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar, sem ráðgerð var 1944, hefur enn ekki náðst.

Mín niðurstaða er sú, að ótækt sé, í nútíma lýðræðisríki, að alþingismenn geri hvoru tveggja 
að setja nánast einir stjórnarskrá og vinna síðan eftir henni, nánast einir, með almennri 
lagasetningu. Hér þarf þjóðin sjálf að koma að sem raunverulegur stjórnarskrárgjafi.

Breyta þarf 1. mgr. 79. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944.

Virðingarfyllst,

Tói 'sson

Afrit send ýmsum.



Ný þjóóarstjórnarskrá
í fullu samræmi við lýðveldismarkmið 1. greinar þjóðarstjórnarskrár- 
innar, nr. 3 3 /1 9 4 4 , er nauðsyn. Þingmanna- og málþófsstjórnarskrá 
með lægsta málefnasamnefnara verður ekki framsækin.

Æ skilegt er, að sjálfstæð opinber stofnun, tengd embætti forseta 
íslands, annist val sérfræðinga, innlendra sem erlendra, og val tillagna 
um einstök ákvæði nýju stjórnarskrárinnar til að bera undir skuldbind- 
andi þjóðaratkvæði. Það yrði nýmæli fyrir áttræ tt fó lk og yngra.

Tómas Gunnarsson, 
áhugamaður um þjóðmál, kt. 240937-7199


