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Frumvarp það sem hér er lagt fram inniheldur ákvæði um framsal ríkisvalds til erlendra aðila. Er 
þá einkum vísað til 113. greinar frumvarpsins, en hún er afar vond og skorum við á Alþingi að 
samþykkja þá grein ekki óbreytta.

Ljóst er að 113. grein miðar fyrst og fremst að því að auðvelda inngöngu Íslands í 
Evrópusambandið, annað hvort með beinum hætti eða með valdaframsali í smáum skömmtum í 
gegnum EES-samninginn. Hvort tveggja er ekki aðeins varasamt, heldur óásættanlegt. Rök fyrir 
nauðsyn þess að setja í stjórnarskrá rúmar heimildir til að framselja vald úr landi eru að mestu 
óljós. Að því leyti sem þau er ljós, og vísa í samninga við erlenda aðila, verður ekki á þau fallist. 
Stangist samningur á borð við EES-samninginn við núgildandi stjórnarskrá er rétt að leysa það 
með því að taka viðkomandi samning til endurskoðunar eða segja honum upp, ekki að opna 
stjórnarskrá fyrir valdaframsali sem óljóst er hvert leiðir og getur valdið miklu tjóni.

Ákvæði frumvarpsins um framsal valds til útlanda er til komið með einkennilegum hætti. Í 
undanfara starfs stjórnlagaráðs var ljóst að drjúgur meirihluti þjóðarinnar taldi, og telur enn, að 
standa beri vörð um fullveldi Íslands. Engu að síður var niðurstaða stjórnlagaráðs að liðka ætti 
verulega fyrir framsali fullveldis til Evrópusambandsins og er það tekið upp í frumvarpinu sem 
hér er lagt fram. Hér er um að ræða stærsta einstaka atriði varðandi breytingar á stjórnarskrá 
Íslands, en engu að síður var látið hjá líða að spyrja sérstaklega í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem 
haldin var 2012 hvort þjóðin teldi þörf á að auðvelda framsal fullveldisins. Þess í stað var spurt 
um nokkur önnur atriði, sem öll eiga sameiginlegt að vera afturkræf, ólíkt framsali fullveldis sem 
getur tekið áratugi eða aldir að endurheimta, eins og sagan hefur sýnt. Ákvæðum um framsal 
fullveldis er með öðrum orðum laumað með öðrum ákvæðum sem sérstaklega er haldið á lofti og 
kalla mætti söluvænleg. Þar má nefna ákvæði um nýtingu náttúruauðlinda og arð af þeim og 
þjóðaratkvæðagreiðslur. Það var gert árið 2012 og virðist vera ætlunin að gera núna líka. Sú 
aðferð er hvorki lýðræðisleg né heiðarleg.

Í frumvarpinu sem hér um ræðir er víða gert ráð fyrir að aukinn meirihluta þurfi í 
atkvæðagreiðslum á Alþingi. Gert er ráð fyrir að breytingar á stjórnarskránni gangi ekki fram 
nema aukinn meirihluti Alþingis og aukinn meirihluti þjóðarinnar í almennri atkvæðagreiðslu 
samþykki breytingarnar. Í öllum þeim tilvikum sem tilgreint er að aukinn meirihluta þurfi er um 
að ræða afturkræfar ákvarðanir eða ákvarðanir sem vart munu skipta sköpum fyrir Íslendinga. Á 
hinn bóginn er ekki gert ráð fyrir auknum meirihluta í uppskrift frumvarpsins að inngöngu 
Íslands í Evrópusambandið í 113. grein. Þar er þó um að ræða ákvörðun sem mjög erfitt, ef ekki 
ómögulegt, er að draga til baka. Ósamræmið er hér himinhrópandi, en væri auðvelt að leysa með 
því að bæta við 113. grein ákvæði um að % hluta Alþingis og þjóðarinnar þyrfti til að samþykkja



valdaframsal á borð við aðild að Evrópusambandinu, eða öðrum samningum sem þar gætu fallið 
undir. Óháð því frumvarpi sem hér er lagt fram væri slík málsmeðferð eðlileg.
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