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Ágætu fulltrúar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis.

Stjórnarskrárfélagið fagnar því að ofangreint frumvarp sé enn á ný lagt fram á 
Alþingi. Staðfest kröfugerð 43.423 Íslendinga á kosningaaldri, sem 
forsætisráðherra veitti móttöku á 8 ára afmæli þjóðaratkvæðagreiðslu um 
tillögur að nýrri stjórnarskrá, sýna að landsmenn hafa ekki gleymt og ætla 
ekki að gleyma því að þeir hafa sjálfir samið sér nýja stjórnarskrá. 
Framlagning frumvarpsins er því raunsætt og rökrétt skref. Málið er ekki 
flókið. Allt sem þarf til að ljúka því eru heilindi fulltrúa á Alþingi gagnvart 
þjóðinni og virðing fyrir lýðræðislegum grundvallarreglum og stjórnarháttum.

Stjórnarskrárfélagið telur ekki óskynsamlegt að gera eins og hér er gert, að 
leggja frumvarpið fram eins og skilið var við það í mars 2013. Það getur 
reynst farsælt að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið. Þó þarf að hafa 
í huga að frumvarpið, eins og það lá fyrir Alþingi 2013 og liggur fyrir hér, er að 
mestu en ekki að öllu leyti efnislega í samræmi við vilja kjósenda eins og 
hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012. Fara þarf yfir 
breytingar á frumvarpinu sem gerðar voru í meðförum Alþingis. Félagið vill 
sérstaklega vara við þeim breytingum sem gerðar voru á breytingarákvæðinu 
og sömuleiðis á auðlindaákvæðinu. Sýna þarf fram á að hver og ein þeirra 
breytinga sem gerðar voru þjóni betur almannahag en óbreyttar tillögur sem



kjósendur samþykktu. Ragnar Aðalsteinsson lögmaður hefur útlistað 
verklagið:

„Ákvæði Stjórnlagaráðs var samið af óháðum og sjálfstæðum fulltrúum, sem 
þjóðin hafði til þess kjörið, og Alþingi svo skipað eftir ógildingu Hæstaréttar á 
grundvelli formsatriða. Ráðið vann verkefnið fyrir opnum tjöldum og tók 
sjónarmiðum almennings opnum örmum og gaumgæfði þau. Ráðsmenn 
komust að sameiginlegum niðurstöðum um efni og orðalag nýrrar 
stjórnarskrár fyrir landið. Stjórnarskrárfrumvarpið var þannig samið á 
lýðræðislegan hátt. Þeim, sem hafa hug á að endursemja og breyta tillögum 
ráðsins, er vandi á höndum, því færa má að því rök að þeir, sem það reyna, 
verði að færa á það ótvíræðar sönnur að breytingartillögur þeirra séu betur til 
þess fallnar að treysta almannahag en tillögur ráðsins.1'1

Sú lýðræðislega þjóðaratkvæðagreiðsla sem Alþingi sjálft boðaði til þann 20. 
október 2012 leiddi í ljós vilja 2/3 hluta kjósenda um að tillögur 
Stjórnlagaráðs skyldu verða grundvöllur nýrrar stjórnarskrár. Glæný 
skoðanakönnun MMR sýnir að sá stuðningur hefur heldur aukist, sérstaklega 
á meðal yngstu kjósenda.2 Þrátt fyrir þennan eindregna vilja almennra 
borgara verður að teljast tvísýnt um að frumvarpið verði afgreitt fyrir komandi 
alþingiskosningar. Ósætti meðal stjórnmálaflokka á Alþingi á ekki og má ekki 
spilla fyrir svo mikilvægu máli sem sátt ríkir um meðal þjóðarinnar sjálfrar. 
Stjórnarskrárfélagið vill þess vegna hvetja alla flokka á Alþingi til að sýna 
viljann í verki með því að samþykkja lýðræðislegt breytingarákvæði í 
núgildandi stjórnarskrá. Breytingarákvæðið þarf að undirstrika að það er 
þjóðin sjálf sem er stjórnarskrárgjafinn. Þannig má ljúka málinu á 
sómasamlegan hátt á næsta kjörtímabili með lögfestingu nýrrar stjórnarskrár.

Stjórnarskrárfélagið vill að lokum óska stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
þingsins góðs gengis við afgreiðslu málsins.

Kveðja, f. h. Stjórnarskrárfélagsins, 
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