
Nd. 671. Frumvarp tillaga [341. mál]
um þjóðfund um nýja stjórnarskrá.

Flm.: Jón Bragi Bjarnason.

1. gr.
Kveðja skal saman þjóðfund er álykta skal um nýja stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

2. gr.
Þjóðfundur skal skipaður 60 fulltrúum, kosnum með jöfnum atkvæðisrétti allra

landsmanna sem kosningarrétt hafa.
Fulltrúar á þjóðfund skulu kosnir hlutfallskosningu í núverandi kjördæmum og skulu

um kosningu þeirra gilda lög um kosningar til Alþingis eftir því sem við getur átt, þar á
meðal um kosningu varafulltrúa.

Forsætisráðherra skal setja nánari reglur um kosningar til þjóðfundar, m.a. um fresti til
framlagningar kjörskráa, framboð og atkvæðagreiðslu utan kjörfundar.

3. gr.
Kosningar til þjóðfundar skulu fara fram síðasta laugardag í maí 1990.

4. gr.
Þjóðfundur skal koma saman í fyrsta sinn 17. júní 1990. Hann skal standa þrjá mánuði

hvert sumar og skal ljúka störfum innan tveggja ára.

5. gr.
Forseti sameinaðs Alþingis skal setja þjóðfund, stýra fundum hans og slíta honum.
Þjóðfundur skal starfa í einni málstofu. Þrjár umræður skulu fara fram um ályktun

fundarins. Að öðru leyti skulu þingsköp Alþingis gilda sem fundarsköp þjóðfundar.
Forseti sameinaðs Alþingis skal leggja fram tillögu um nefndaskipun á þjóðfundi og

aðra vinnutilhögun.
6. gr.

Forsætisráðherra skal leggja fyrir þjóðfund skýrslu um störf og tillögur nefnda sem
unnið hafa að endurskoðun stjórnarskrárinnar frá því að hún var fyrst sett.

7. gr.
Þjóðfundur skal haldinn í húsakynnum Alþingis og skulu starfsmenn Alþingis vera

starfsmenn þjóðfundar. Heimilt skal að ráða til starfa, meðan þjóðfundur situr, sérfróða
menn um einstaka þætti stjórnarskrárinnar.

Þjóðfundarmenn skulu njóta sömu kjara og alþingismenn frá kjördegi til fundarloka ár
hvert.

8. gr.
Er þjóðfundur hefur lokið störfum skal forsætisráðherra leggja ályktun þjóðfundar fyrir

Alþingi sem frumvarp til sjórnarskipunarlaga.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.

Inngangur.
Frumvarp þetta hefur áður verið flutt á tveimur þingum en hefur ekki hlotið afgreiðslu.

Það er nú endurflutt í næstum óbreyttri mynd.
Í rúmlega 40 ár hafa nefndir á vegum Alþingis unnið að endurskoðun stjórnarskrárinn-

ar í þeim tilgangi að færa þjóðinni nýja stjórnarskrá. Svo virðist sem þingmenn telji sig þar í
hlutverki konungs sem á sínum tíma færði þjóðinni frelsisskjal sem rómað er í ljóðum. Í
þessari afstöðu þingmanna og flokksforingja felst lítilsvirðing á hugmyndum upplýsts fólks
um uppruna valds og hlutverk þjóðkjörinna þinga í nútímanum. Það er augljóslega ekki
hlutverk Alþingis að færa þjóðinni nýja stjórnarskrá. Það er þjóðin sjálf sem á að setja sér
stjórnarskrá. Með henni ákveður hún hvers konar stjórnarfar hún vill og hvaða grundvallar-
reglur eigi að gilda í samfélaginu. Á sama hátt og það er hlutverk Alþingis að setja
þegnunum almennar reglur er það hlutverk þegnanna að setja Alþingi reglur. Þetta gerir
þjóðin með því. að kjósa til sérstaks stjórnlagaþings sem hefur einungis það hlutverk að setja
saman stjórnarskrá, ekki í samræmi við skammtímahagsmuni stjórnmálaflokka eða vilja
flokksforingja heldur í takt við vilja þjóðarinnar sjálfrar.

Sú venja að fjalla um stjórnarskrá hérlendis sem innanhússmál stjórnmálaflokka er
vond og lýðræðinu beinlínis skaðleg við okkar aðstæður. Stjórnarskrá er ekki ætlað að
tryggja tilveru eða hagsmuni stjórnmálaflokka, heldur réttindi, skyldur og hagsmuni
þegnanna. Fólk á heimtingu á því að segja álit sitt á stjórnarskránni og fyrirhuguðum
breytingum á henni með beinni og ótvíræðari hætti en í almennum þingkosningum þar sem
eins víst er að það henti ekki frambjóðendum að gefa kjósendum nokkurra kosta völ.
Alþingismenn hafa ekkert siðferðilegt umboð til þess að semja sín á milli um breytingar á
stjórnarskránni án þess að þjóðinni gefist kostur á að láta álit sitt í ljósi á ótvíræðan hátt.
Stjórnmálaflokkar verða alltaf til, margir eða fáir, stórir eða smáir, sem farvegir skoðana og
vettvangur stjórnmálastarfs af ýmsu tagi. Það er óréttlátt að miða stjórnarskrá við að halda
óbreyttu ástandi og breyta henni til þess eins að framlengja líf og völd stjórnmálaflokka.
Alþingi hefur í fjóra áratugi reynt að afgreiða nýja stjórnarskrá og enn sem komið er hefur
ekki tekist að ná samkomulagi um aðrar breytingar en þær sem snerta skammtímahagsmuni
stjórnmálaflokka. Slíkt má ekki viðgangast. Þess vegna er hér lagt til að kvatt verði saman
stjórnlagaþing sem hafi það hlutverk eitt að setja saman nýja stjórnarskrá til þess að leggja
fyrir Alþingi.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Frumvörp um sama efni hafa áður komið fram, bæði á Alþingi og eins í stjórnarskrár-
nefnd, en ekki fengið afgreiðslu.

Fyrsta grein skýrir sig sjálf.
Um 2. gr.

Fjölda þjóðfundarfulltrúa má ákveða á ýmsum forsendum. Hér er tekið mið af
aðstæðum í þinghúsinu.

Rétt þykir að forsætisráðherra, í svo víðtæku samráði sem hann kýs, sjái um
undirbúning kosninga til þjóðfundar , svo og að jafna niður fjölda þingmanna í kjördæmum
þannig að því markmiði greinarinnar að jafna atkvæðisréttinn verði náð.

Um 3. gr.
Hagkvæmt virðist að kosningar til þjóðfundar fari fram samtímis sveitarstjórnarkosn-

ingum.
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Um 4. gr.
Ljóst er að fundinum er ætlað allmikið starf.
Augljóslega er allmikillar umræðu þörf um aðgreiningu valdþáttanna þriggja, dómsmál

og réttarfar, mannréttindi og jafnræði þegnanna, um þjóðaratkvæðagreiðslur. svo að
eitthvað sé nefnt. Í ljósi þess hve lengi þessi umræða hefur staðið má ætla að unnt sé að ljúka
verkinu á tveimur árum.

Um 5. gr.
Það er eðlilegt, bæði með hliðsjón af frumkvæðisrétti Alþingis til stjórnarskrárbreyting-

ar og einnig til að treysta tengsl Alþingis og þjóðfundar , að hafa þann hátt á að forseti
sameinaðs Alþingis stýri fundum þjóðfundar.

Aðrar greinar frumvarpsins skýra sig sjálfar.

Fylgiskjal.

Fyrri hluta ársins 1983 birtist í DV greinatlokkur sem nefndist Um stjórnskipun og
stjórnarskrá. Greinarnar voru birtar undir höfundarheitinu Lýður, en að skrifunum stóðu
Halldór Guðjónsson, Jónas Gíslason, Páll Skúlason. Vilhjálmur Arnason. SigU[(lur Líndal
og Þórður Kristinsson.

I. grein:
AÐ RÆÐA STJÓRNARSKRÁ

(28. mars 1983.)
Kveikjan.

Í þeim greinum sem fylgja þessari á næstu vikum er ætlunin að ræða stjórnarskrármál
almennt. Kveikja þessarar tilraunar er sú að fram er komið frumvarp á Alþingi að nýrri
stjórnarskrá þjóðarinnar, en slíka atburði er ekki unnt að sitja af sér með þögninni. Reyndar
hefur Stjórnarskráin 1944 verið lengi í endurskoðun og er frumvarpið niðurstaða hennar. En
ljóst er hins vegar að ærin ástæða er til að vekja máls á fjölmörgum efnisatriðum er snerta
stjórnarskrársmíði og reyndar samfélagið allt; efnisatriðum sem ekki er unnt að sleppa í
umræðu um stjórnarskrá.

Þegar hugað er að stjórnarskrá þjóðar skiptir öllu máli hvernig þjóðin vill lifa lífi sínu.
Og það sem einkum ætti að gera henni lífið þess virði að lifa því er hún sjálf: leikreglurnar
skráir hún í stjórnarskrá. Þess vegna er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvað hér er um að
ræða og að leitast við að finna svör við þeim spurningum er skipta máli: Hvað er stjórnarskrá
og til hvers er hún? Hvert er eða á að vera efni hennar: Hvernig viljum við sem þjóð haga
sameiginlegum málum okkar?

Ekki einkamál.
Umræða um stjórnarskrá er ekkert einangrað efni, hún snertir alla þætti þjóðlífsins, en

ekki einungis svonefnd "bráðabirgðalög" eða það sem menn kalla "kjördæmamál" - svo
dæmi séu tekin. Hún er ekki einkamál þingmanna og á aldrei að vera tilefni
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hagsmunatogstreitu stjórnmálaflokka. Ráðamenn flokkanna eiga ekki þjóðina og hafa
engan siðferðilegan rétt til að versla með sameiginleg mál hennar sem væru þau séreign
þeirra. Þegar rætt er um breytingar eða nýsmíði stjórnarskrár, verður að huga að
efnisatriðum og spyrja spurninga um eðli þeirra og tilgang. Og auk spurninga um eðli
stjórnarskrár ber að gaumgæfa fjölmörg tengd atriði sem beinlínis leiðir af svörum við þeim
spurningum. Íhuga verður hvað ríki er og síðan hvers konar ríki það er sem við viljum búa
okkur. Hvaða ástæður liggja að baki endurskoðun Stjórnarskrárinnar 1944? Hvert er eðli
þeirra galla er menn þykjast finna á henni? Og hverjar eru nýjungarnar? Og hvað býr að
baki nýjungum og breytingum?

Stjórnarskráin 1944 og það sem við getum kallað uppkastið 1983, greinast efnislega í
svipaða þætti: Fyrst kemur yfirlýsing um að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn og að
valdið sé þrískipt. Þetta er forsendan sem byggt er á; efni beggja skránna er að öðru leyti
nánari útfærsla forsendunnar. Í öðrum kafla eru ákvæði um hlutverk forseta og kjör. Í
hinum þriðja og fjórða reglur sem lúta að hlutverki Alþingis og kjöri til þess. Þá koma í
fimmta kafla ákvæði um dómsvaldið og í hinum sjötta um þjóðkirkjuna og sveitarfélög.
Loks eru kaflar um friðhelgi einkalífs, borgarlega réttindi, mannréttindi og siðaboð ýmis.

Það sem einkum ber á milli Stjórnarskrárinnar 1944 og uppkastsins 1983 eru ólíkar
áherslur á einstök atriði og verður rætt um þær síðar í þessum greinum. Hins vegar er vert að
geta þess þegar að stjórnmálastarfsemi ber keim af þeirri stjórnarskrá sem um hana er sett
og að því leyti hefur vaxið misræmi á milli stjórnhátta og stjórnmála. En það sem vekur
athygli er að þeir ágallar sem birtast í stjórnmálastarfinu og í stjórnsýslunni - og eiga sér
rætur í Stjórnarskránni 1944 - eru að miklu leyti látnir óáreittir í uppkastinu 1983.

Ríkið á villigötum.
Í þessu sambandi ber meðal annars að huga að réttmæti gildandi verkaskiptingar á milli

hinna ýmsu valdsþátta ríkisins, en hún virðist einmitt mjög á reiki. Eru 1. d. þeir er fara með
löggjafar- og framkvæmdavald á réttri braut í starfsháttum? Hafa þeir reynst vel? Ljóst er að
umsvif ríkisins eru gífurleg og hljóta því að krefjast réttlætingar, einkum þar eð sú
stjórnskipan, sem myndar ramma um stjórnmálastarfsemina, hefur leitt til þess að ríkið
birtist í senn sem ágengt og vanmáttugt ferlíki. Og það hefur gert villur sem enginn er
kallaður til ábyrgðar á. Af þeim sökum gerir þjóðin sér óljósari grein fyrir eiginlegu eðli og
hlutverki ríkisins. Hinn svonefndi almenni borgari lítur það einatt sem óvin sem beri að
klekkja á eða komast undan; stjórnmálamenn líta það hins vegar tíðum sem eins konar tæki
til að vasast með hvers kyns hagsmuni í nafni heildarinnar - og með því að skýla sér á bak
við það drepa þeir allri ábyrgð á dreif. Þessar ranghugmyndir um ríkið virðast jafnvel ganga
svo langt að það birtist nánast sem útlendingur gagnvart þjóðinni. En þessu verður trauðla
breytt nema með breyttum stjórnháttum og hugsunarhætti.

Sú stjórnskipan, sem nú er við lýði, er ekkert náttúrulögmál, langt í frá. Stundlegir
hagsmunir og þrætur mega ekki ráða ferð okkar í þessu máli né öðrum. Það sem hér er um
að tefla er framtíð þjóðarinnar - og leiðarljósið verður að felast í svari við spurningunni um
það hvað sé besti kosturinn fyrir þjóðina. Hvaða stjórnhættir eru mögulegir og æskilegir?
Og öllu öðru fremur: Hver eru tengsl þjóðar og ríkis? Um þessa síðari spurningu verður
fj allað í næstu grein.
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ll. grein:
RÍKIÐ OG ÞJÓÐIN

(5. apríl 1983.)

Í I. greininni að "tillögum um endurskoðun stjórnarskrárinnar" stendur: "Ísland er
frjálst og fullvalda lýðveldi.

Lýðræði, þingræði og jafnrétti eru grundvallarreglur stjórnskipunar Íslands.
Stjórnvöld fara með vald sitt í umboði þjóðarinnar."

Ríki sem lýðveldi.
Hvað felst í þessum staðhæfingum? Í grófum dráttum virðist það vera eftirfarandi:
1) Að þeir sem byggja Ísland - Íslendingar eða íslenska þjóðin -lýsi því yfir að þeir

myndi ríki sem er lýðveldi.
Síðan segir í athugasemd með greininni að orðunum .frjálst og fullvalda" sé bætt við "af

augljósum ástæðum" frá því sem segir í stjórnarskránni frá 1944. Þetta er léttvæg
athugasemd því að af enn augljósari ástæðum má segja að þessum orðum sé ofaukið: Það
felst í hugmyndinni um ríki sem lýðveldi að það er .frjálst og fullvalda", þ. e. a. s. ekki
öðrum ríkjum háð varðandi ákvarðanir um mál sín. Hitt er svo annað mál að í reynd eru ríki
heimsins ævinlega hvert öðru háð um ótal einstakar ákvarðanir um eigin málefni. Með
orðunum "frjálst og fullvalda" er kannski á óbeinan hátt verið að minna á þessa staðreynd
að við erum ekki og verðum aldrei algerlega sjálfstætt ríki.

2) Að þeir sem byggja Ísland vilji láta lýðræði, þingræði og jafnrétti gilda í öllum sínum
stjórnmálum.

Þetta eru stór orð sem bersýnilega kalla á ítarlegar skýringar því að leggja má
mismunandi skilning í þau. Auk þess er engan veginn ljóst hvernig tengslin milli þessara
reglna -lýðræðis, þingræðis og jafnréttis - eru yfirleitt hugsuð. Ef þetta eiga að vera meira
en falleg, innantóm orð, þarf að skýra málið nánar. Verður rætt um þetta í síðari greinum.

3) Síðustu setningu þessarar fyrstu greinar virðist eðlilegast að skilja sem nánari
útfærslu á lýðveldishugmyndinni og lýðræðisreglunni. þ. e. að stjórnvöld ríkisins sæki vald
sitt til þjóðarinnar - til þeirra sem mynda ríkið.

Ríki og þjóð.
Hér er komið að hinu mikilvægasta máli sem rætt verður um í framhaldi þessarar

greinar: Hvernig myndar þjóð ríki? Og hvernig má tryggt vera að handhafar ríkisvaldsins
sæki vald sitt til þjóðarinnar.

Þessar spurningar snúast um það sama - þ. e. tengsl ríkis og þjóðar - frá tveimur
sjónarmiðum. Annars vegar er spurt hvernig þjóð mótar með sér ákveðna stjórnskipun og
hins vegar hvernig tryggt sé að starfsemin. sem fram fer eftir þessari stjórnskipun. sé í
samræmi við það sem þjóðin vill.

Tengsl ríkis og þjóðar þarf að skoða frá báðum þessum sjónarmiðum. en fyrst skulum
við leiða hugann að spurningunni: Hvernig myndar þjóð ríki? Í næstu grein mun ég ræða um
hina hlið málsins.

Sögulega séð er ekki til neitt einfalt eða einhlítt svar við spuringunni hvernig þjóðir
mynda ríki. Þjóðir heimsins hafa myndað ríki með ýmsum og ólíkum hætti í sögunnar rás.
stundum tvær eða fleiri saman, stundum einar sér, og eftir mjög frábrugðnum leiðum. ÞÓ má
merkja tvö megineinkenni á ríkismyndunum. Fyrra megineinkennið er að tilraunum til
ríkismyndunar virðist ævinlega fylgja barátta tiltekinna ætta, höfðingja eða stétta til að
styrkja hagsmuni sína. Baráttunni hefur síðan lykt að ýmist með því að samkomulag náðist
eða að annar aðilinn (eða margir) varð að láta í minni pokann, lúta hinum eða fara af landi
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brott. Þetta einkenni kemur mjög skýrt fram nú á dögum í þeim löndum þar sem þjóðirnar
hafa ekki áður deilt sameiginlegri stjórnskipun en eru í þann mund að mynda ríki.

En tilraunir til ríkismyndunar hafa)afnframt annað einkenni til að bera sem er í sjálfu
sér miklu jákvæðara. Þeim er ætlað að styrkja þjóð eða þjóðir sem eina heild andspænis
annarri þjóð eða þjóðum, auka velmegun og hagsæld. Ríkið á að efla og tryggja farsæld
þegna sinna, þ. e. þjóðarinnar eða þjóðanna sem mynda það. Það á að standa vörð um þá
hagsmuni og þau verðmæti sem viðkomandi þjóð eða þjóðir leggja mesta áherslu á.

Þessi tvö megineinkenni við mótun ríkisins, sem hér eru nefnd, skírskota til þjóðarinnar
með tvennum hætti:

Annars vegar er þjóð eining sinnar tegundar, afmarkaður hópur manna sem deilir
sameiginlegu landi, sameiginlegri tungu, menningu og sögu og á því augljóslega vissra
sameiginlegra hagsmuna að gæta. Frá þessu sjónarmiði er ljóst að ríkið er viðleitni þjóðar til
að tryggja innri samheldni sína og ytra öryggi sitt.

Hins vegar er þjóð fjarri því að vera sameinaður hópur, hún er þvert á móti ákaflega
sundurgreind heild og virðist einu gilda hvort hún er fjölmenn eða fámenn; hjá fámennri
þjóð kann þessi sundurgreining (ef ekki sundurþykkja) að koma skýrar fram en hjá
fjölmennari þjóðum þar sem sérkennin eru duldari eða svo mörg að þau fá ekki notið sín.
Frá þessu sjónarmiði er augljóst að mótun ríkis verður barátta milli ólíkra hópa, stétta, ætta
eða höfðingja.

Lýðræðisreglan og einingin.
Það hefur löngum verið eitt helsta keppikefli þjóða, sem hafa viljað móta ríki eða efla

ríki sitt, að draga úr þeim óæskilegu áhrifum sem sundurgreining og valdabarátta hafa í för
með sér við mótun ríkis. Segja má að lýðræðisreglan sé einmitt merkilegasta tilraunin til þess
að móta ríkið á grundvelli einingar þjóðarinnar eða lýðsins og til þess að stilla valdabaráttu
manna í hóf, þ. e. til að koma í veg fyrir að sundurgreiningin og sundurþykkjan fái að setja
svip sinn á mótun og rekstur ríkisins. Þess vegna var þeirri aðferð beitt um skeið meðal
Grikkja, sem mótuðu lýðræðisregluna, að varpa hlutkesti um það hverjir skyldu sitja í
ráðum og stjórnum. Kosturinn við þessa aðferð er sá að gera miklu fleiri en ella virka við
ákvarðanir sem varða þjóðina alla. En á því hvílir einmitt lýðræðið.

Lýðræðið er reist á þessu: Þjóðin sjálf, lýðurinn, skipar þá aðila sem skulu gæta
sameiginlegra hagsmuna og fara með sameiginleg mál lýðsins; þeir sem kosnir eru eða valdir
til að sitja í ráðum, á þingum eða í stjórnum á vegum ríkisins eru því þjónar þjóðarinnar og
starfa í umboði hennar.

Í næstu grein verður því rætt um þá leið sem á að tryggja, eftir því sem við verður
komið, að handhafar valds lúti vilja þjóðarinnar. Þessi leið hefur verið kennd við svonefnd
réttarríki, þ. e. að stjórnað sé með lögum, ekki eftir geðþótta manna.

Að því búnu mun ég huga að rótum réttarreglna í vitund og starfi þjóðarinnar, þ. e.
hvers konar grundvallarreglur það eru sem þjóð kýs að stjórnað sé eftir.

Þessar greinar verða ósögulegar og því mun ég í fjórðu greininni huga að sögulegum
rótum stjórnskipunar og stjórnarskrárreglna.

III. grein:
RÉTT ARRÍKIÐ
(25. apríl 19~3.)

Grundvöllur þess að menn telja vert að setja ríki stjórnarskrá er sú hugmynd að unnt sé
og æskilegt að skipa málum ríkisins með lögum, þ. e. að setja megi og setja eigi fastar og
opinberar reglur sem gera annars vegar kleift að úrskurða hin erfiðustu deilumál manna og
ráði hins vegar aðgerðum og umsvifum í þágu samfélagsheildarinnar. Þessi hugmynd um
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réttarríkið, ríki þar sem lög stjórna en ekki menn, er svo samgróin öllu sem vestrænir menn
hugsa um stjórnskipan að erfitt er að ímynda sér nokkra aðra skipan mála. Að vísu er ljóst
að andstaðan við réttarlega skipan er bein beiting valds, stjórn tiltekinna manna eftir
geðþótta og án hömlu, en óhugsandi virðist að slík skipan geti staðið lengi eða náð til nema
tiltölulega lítils hóps. Jafnvel ríki sem reisa stjórnun á beinu valdi verða að koma sér upp
lögum. gera þau opinber og halda þeim nokkuð stöðugum. Þegar slíkt ríki hefur þroskast
með þessum hætti er ekkert sem formlega greinir það frá réttarríkinu. Af þessu má sjá al)
hugmyndin um hið formlega réttarríki felur ekki í sér neina vísbendingu um það hvernig hin
föstu og opinberu lög eiga að vera.

Lögin og stjórnarskráin.
Þótt hugmyndin um réttarríki bindi þannig ekki tiltekna efnislega skipan stjórnar og

samfélagslífs bendir hún þó til tveggja mikilvægra atriða sem huga verður að við
stjórnarskrársmíði. Í fyrsta lagi það að lögin eru frumatriði í allri skipan samfélagsins og
stjórn þess. En í öðru lagi að lögin sjálf og þær hugmyndir sem í þeim verða skráð nægja ekki
til að tryggja æskilega og skynsamlega skipan: lögin verða að vera reist á og vísa til
hugmynda, mælikvarða, siða og afstöðu sem ekki verða bundin í lögunum sjálfum.
Lagasetning er þannig ekki þess eðlis að henni verði lokið í eitt skipti fyrir öll. Og ber tvennt
til. Annars vegar það að mælikvarðarnir, sem standa ofar lögunum en verða ekki til
fullnustu bundnir í þeim, breytast. Hins vegar að ævinlega koma upp ný efnisatriði og nýir
samskiptahættir sem koma verður fastri og opinberri reglu á. Stjónarskrárgerð er tilraun til
að festa almennustu. víðfeðmustu. mikilvægustu og mikilsverðustu þætti löggjafarinnar
þannig að innan ramma stjórnarskrárinnar megi með almennri lagasetningu bregðast við
breytilegum áherslum og aðstæðum.

Til þess að stjórnarskrá geti verið þannig fastur rammi um breytilega löggjöf, er ljóst að
í henni megi ekki vera ákvæði um efni sem eru undirorpin öðrum breytingum. hvort heldur
það er vegna þess að afstaða manna til þeirra breytist eða vegna þess að efnisatriði og
aðstæður breytast. Eina vonin til þess að stjórnarskrá geti verið stöðugur og fastur rammi
um almenna og oft breytilega löggjöf er því sú að stjórnarskráin sé eins knöpp og almenn og
kostur er, en taki þau fáu og almennu atriði sem hún fjallar um föstum og ákveðnum tökum.
Af þessu er meðal annars ljóst að óvænlegt er að miða gerð stjórnarskrár mjög nákvæmlega
við aðstæður, viðhorf og hagsmuni sem eru ríkjandi þegar stjórnarskráin er sett.

Löggjafinn og stjórnarskráin.
Þetta felur það í sér að þess er ekki að vænta að hinn almenni löggjafi setji vænlega

(góða) stjórnarskrá. Hann á meðal annars að taka náið tillit til samtímaaðstæðna og
tímabundinna hagsmuna. Ef hinn almenni löggjafi er kosinn almennri lýðkosningu hlýtur
athygli hans að mótast af þessum brýnu en hversdagslegu málefnum. Það eru þessi málefni
sem líklegust eru til að hafa áhrif á kjósendur. Til að tryggja sér fylgi hljóta þingmenn því at)
helga sig þessum málum fyrst og fremst. Hversu mikilvæg og brýn sem þessi úrlausnarefni
kunna að vera þá eiga þau ekki erindi í mótun stjórnarskrárinnar, vegna þess að þau eru
samtímaleg og tímabundin. Hugmyndir og hugarfar sem einkum mótast af þessum
viðfangsefnum eiga þá ekki heldur erindi í mótun stjórnarskrárinnar.

Það er enn annað sem veldur því að hinn almenni löggjafi er ekki líklegur til að setja
góða stjórnarskrá og að hver sú stjórnarskrá sem hann setur verður tortryggileg. Löggjafinn
á að starfa undir ákvæðum stjórnarskrárinnar og leita samræmis við hana í öllum gerðum
sínum. Af þessum sökum á hann sjálfur mestra hagsmuna að gæta í mótun stjórnarskrárinn-
ar. Hann verður því, ef hann setur stjórnarskrána sjálfur, dómari í eigin sök. því blasir við
honum sú freisting að haga stjórnarskránni sjálfum sér í hag, og setja sig, meðlimi sína.
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hagsmuni sína og hagsmuni þeirra ofar lögum og hugmyndum og hugsjónum sem að baki
þeim búa. Slík aðstaða gengur greinilega gegn hugmyndum manna um réttarríki.

Þessar almennu athugasemdir benda þegar á heildargalla á stjórnarskránni 1944, á
breytingunum sem nú er í ráði að gera á henni og á aðferðunum sem notaðar hafa verið við
að ná tillögunum um breytinguna fram. Um ýmsa þessara ágalla verður fjallað ítarlegar síðar
í þessum greinum, en hér er látið nægja að drepa aðeins á nokkur almenn atriði, sem nánast
tengjast því sem þegar hefur verið sagt í þessari grein.

Núverandi staða.
Í fyrsta lagi er stjórnarskráin 1944 ekki virkur heildarrammi um samfélagslíf okkar,

bæði vegna þess að ákvæði hennar virðast eklti skipta máli og vegna þess að í hana virðist
skorta ákvæði er gætu skipt máli. Mikilsverðustu ágreiningsmál og álitamál í stjórnmálalífi
okkar virðast þannig vera utan ramma stjórnarskrárinnar. Gleggsta dæmið um þetta eru
bráðabirgðalög.

Í öðru lagi er stjórnarskráin ekki nógu föst og stöðug eins og gleggst má sjá af því að í
henni eru ákvæði um búsetuskiptingu á landinu. Það er einmitt þessi nákvæmni ákvæða
stjórnarskrárinnar sem nú er gerð að tilefni til að breyta henni.

Í þriðja lagi er hvatinn til þess að breyta stjórnarskránni nú einkum sá að koma fyrir
innan hennar eða með henni nákvæmlega tilteknum og tímabundnum hagsmunum; þ. e.
hagsmunum landshluta og stjórnmálaflokka. Hér eru hagsmunir líðandi stundar látnir móta
það hvernig taka megi hagsmuni saman í óvissri framtíð.

Í fjórða lagi hefur löggjafinn, mennirnir sem hana skipa og flokkarnir sem að honum
standa í tillögum sínum um breytingar fyrst og fremst hugsað um eigin hag. Það sem
greinilega skiptir mestu máli í umræðum stjórnmálamanna um kjördæmamálið er að þeir og
flokkarnir vilja tryggja núverandi aðstöðu sína. Með þessu er hversdagsleg stjórnmálabar-
átta, sem á að lúta stjórnarskránni, sett ofar henni.

IV. grein:
ÞÖRFIN Á STJÓRNARSKRÁ

(2. maí 1983.)

Ef litið er til sögunnar er ljóst að stjórnarskrá sérhverrar þjóðar leggur þær línur sem
stjórna á eftir, m. Ö. o. kveður hún á um þá stjórnhætti. sem taldir eru best hæfa þjóðinni-
hún geymir þær reglur sem allar aðrar reglur samfélagsins miðast við. Hún er undirstaðan;
hin röklega forsenda sem gengið er út frá.

Spurning: Hvaða stjórnhættir hæfa þjóð best? Svar við þessari spurningu er ekki eitt
fyrir allar þjóðir, heldur eitt fyrir hverja um sig að öllu jöfnu - og ræður ýmislegt svarinu.
Hver eða hverjir eru það sem taka sér fyrir hendur að semja stjórnarskrá og hvert er
takmark hans eða þeirra? Er hún gerð af fúsum og frjálsum vilja allrar þjóðar? Af
valdaaðilum til að tryggja eigin hagsmuni? Með vilja þjóðar, en af hópi manna sem ekki
bera hag allrar þjóðar fyrir brjósti? Eða á einhvern annan hátt? - Allar þessar spurningar
eru siðferðilegs eðlis.

Þjóðin setur sér reglur.
Unnt er að halda því fram að stjórnarskrá eigi að lýsa almennt viðurkenndum

stjórnunarháttum eða stjórnskipan þjóðar sem mótast hafa sögulega. I lýðræðissamfélagi
felur svarið í sér, í víðum skilningi, að þjóð vilji lúta tilteknum reglum sem hún setur sér sjálf
og sem kveða á um tiltekin réttindi hvers og eins og með hvaða hætti samfélaginu sé best
stjórnað. í stjórnarskrá lýðræðisríkis eru þá settar þær reglur um réttindi manna og skyldur
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sem telja verður að eigi að komast næst því að allir séu sammála um. Menn eru ekki að
afsala sér réttindum í hendur þriðja aðilja, þeir eru að sammælast um reglur sem eiga að
tryggja rétt allra - og reglur sem þeir telja að beri að viðhafa svo að samfélaginu sé sem
"best" stjórnað út frá "hagsmunum" allra manna samfélagsins. Ef hins vegar er um einveldi
að ræða - eða einhverja aðra mynd fámennisstjórna - felur svar við spurningunni í sér að
líklegast er að stjórnarskrá sé ekki samin með hag þjóðar að leiðarljósi, heldur ráði
sérhagsmunir þess er setur hana. Í slíku tilviki er stjórnarskrá sett þjóðinni af einhverjum
öðrum en henni sjálfri. Þjóðin er þá ekki að sammælast um eitt eða neitt, henni eru settir
kostir, sem hún verður að lúta - væntanlega í krafti valds sem tíðum styðst við ofbeldi. Í
skilningi lýðveldisins er hún að afsala sér réttindum í hendur þriðja aðilja. Afsal af þessu tagi
getur einnig orðið með þjóð, sem kennir sig við lýðræði, eins og ég vék að í hugvekjunni um
réttarríkið; þegar smáir eða stórir hagsmunaaðiljar laga stjórnarskrána eftir þröngum sér-
hagsmunum sem þeir vitandi eða óafvitandi sjá ekki út yfir. En þá getur þjóðin sjálfri sér um
kennt, því að lýðrétturinn á einmitt að koma í veg fyrir að slík brot séu framin gegn henni.
Hún hefur þennan rétt og verður mikilvægi hans seint nægilega ítrekað. Þjóð má aldrei láta
það henda sig að sofa hann af sér.

Málfræði stjórnmálanna.
Þörf þjóðar fyrir stjórnarskrá er að ýmsu leyti hliðstæð þörf tungumáls fyrir málfræði.

Tungumál lýtur kerfi reglna um það hvernig á að beita því; slíkt kerfi kallast málfræði.
Mikilvægur hæfileiki mannsins, og sá er greinir hann hvað skýrast frá öðrum skepnum, er að
hann getur sett reglur og farið eftir þeim; og hann getur brotið þessar reglur. Menn geta
talað tungumál án þess endilega að geta vitnað beint til reglnanna, sem þeir fara eftir. þ. e.
talið þær upp eða rakið þær. Málið er þeim eðlilegt til að koma hugsun sinni á framfæri, sem
er forsenda mannlegra samskipta, verða þeir að lúta ákveðnum reglum um skipan setninga
o. s. frv.

Það er einkum tvennt sem er mikilvægt í þessu samhengi: Málfræði kemur til sögunnar
eftir að málið er orðið til, hún er nauðsynleg leið til að varðveita málið, verja það
breytingum; m. ö. o. er hún umgerð, sem verður að vera, ef málið á ekki smám saman að
týnast. Og það sem ef til vill er mikilvægara í samlíkingunni við stjórnarskrá er að málfræði
einnar tungu gegnir því hlutverki að skera úr um hvern þann ágreining sem upp kann að
koma um beitingu málsins. Hún gerir grein fyrir réttri og rangri beitingu þess og er
leiðbeinandi um það hvað er gott mál og vont, hún bindur ekki efni málsins. né útilokar
breytingar á því. Málfræði er málinu eins og stjórnarskrá stjórnmálunum í víðri merkingu:
engum rétti er afsalað, heldur er sammælst um að hlýða reglum. Í málfræði birtist almennt
samkomulag um það hvernig tala á málið - í stjórnarskrá á að koma fram almennt
samkomulag um það hvernig stjórna beri samfélagi. Og á sama hátt og mál heldur áfram að
lifa lítið breytt vegna þess að það lýtur tilteknum reglum, þá heldur lýðræðislegt samfélag
áfram að vera til einungis ef í gildi eru almennt viðurkenndar undirstöðureglur um athafnir
manna innan þess.

Stjórnhættir og stjórnmál.
Stjórnarskrá kveður á um stjórnhætti samfélags; stjórnmál eru iðkuð innan ramma

stjórnháttanna. Þessi greinarmunur er mikilvægur í þeim skilningi að stjórnarskrá setur
stjórnmálum leikreglur - stjórnhættina; allar gerðir stjórnmálamanna eiga að miðast við
þær reglur sem stjórnarskráin kveður á um.

Brot á reglum stjórnarskrárinnar er brot á stjórnháttum þeim er þjóð hefur sammælst
um að miða við; slíkt brot er því brot gegn þjóðinni. Í lýðræðisríki er starf
stjórnmálamannsins einkum það að fara með tvenns konar vald eftir fyrirmælum stjórnar-
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skrár: löggjafarvald og framkvæmdarvald. Dómsvaldið og stjórnmálastarfsemi er hins vegar
tvennt, en eins og stjórnmálin er dómsvaldið iðkað innan ramma stjórnháttanna; rót þess
býr í stjórnarskránni og þar er kveðið á um hlutverk þess og takmörk. Brjóti iðkendur
stjórnmálanna þær stjórnskipunarreglur, sem kveðið er á um í stjórnarskrá, kemur til kasta
dómsvaldsins að dæma hinn brotlega - eftir þeim viðmiðunarreglum sem því eru sett í
stjórnarskrá. Um nánara hlutverk og takmörk hinna einstöku valdsþátta verður rætt síðar.

Við sjáum að stjórnarskrá lýðræðisríkis er ekkert einnar nætur tjald. Henni er ætlað að
lýsa veigamiklum þáttum í hugarfari. lífsskoðunum og markmiðum þjóðar; hver hún telur
meginréttindi sín og skyldur; hvernig hún telur sig best mega búa í sátt og samlyndi og með
hvaða hætti samstjórn sé best borgið; m. Ö. o. vitnar hún um það á hvern veg þjóð vill lifa
lífi sínu sem rjóð. Ljóst er að við verðum að gera okkur grein fyrir efninu ef við viljum ræða
það af einhverju viti. En ýmislegt virðist einmitt skorta á að iðkendur stjórnmálanna kunni
yfirleitt að ræða um þau efni sem þeir telja sig þó vera að fjalla um. Umræðan um
stjórnarskrá verður að hæfa efninu. hún verður að vera hafin yfir vettvang dagsins og þá
togstreitu um vindinn sem einkennir málatilbúnað stjórnmálamanna. Sú togstreita hefur
þegar orðið okkur of dýrkeypt. Menn verða að gera sér ljóst að stjórnarskrá þjóðar - og
reyndar öll málefni er snerta samfélagið í heild - er ekki tæki til vísvitaðra breytinga, ekki
kaupslag á torgi hégómans.

V. grein:
UPPRUNISTJÓRNARSKRÁA

(9. maí 1983.)

Stjórnarskrár og handfestur miðalda.
Stjórnarskrá kallast lög sem geyma meginákvæði um stjórnskipan ríkis. Í lýðræðisríki

gilda sérstakar reglur um setningu þeirra sem miða að því að betur sé til vandað en almennra
laga. enda er stjórnarskrárákvæðum ætlað varanlegt gildi. Efni flestra stjórnarskráa lýtur
einkum að tvennu: Stjórnskipulagi ríkisins og afstöðu einstaklinga til samfélagsins. Annars
er það nokkuð breytilegt meðal þjóða heims. hvaða reglum er skipað í stjórnarskrá. Þetta
ræðst meðal annars af hefð, venju og sérstöku sögulegu tilefni.

Ekki eru allar reglur um íslenska stjórnskipan í stjórnarskránni. Sumar eru í almennum
lögum. t. d. helstu ákvæðin um dómstóla og sveitarfélög, aðrar eru reistar á venju og enn
aðrar teljast til óskráðra grundvallarreglna sem ætla má að sé almcnn samstaða um.

Stjórnarskrár í nútímaskilningi eiga rætur að rekja til miðalda. Þá var almennt litið svo á
að lögin sameinuðu landsfólkið í félagsskap af ýmsu tagi: Gildi. þorp og önnur sveitarfélög.
bæi og svo samfélög sem náðu yfir víðáttumikil svæði og lutu konungi. Hin síðastnefndu eru
einna helst sambærileg við ríki nútímans. Lögin voru innbyrðis ólík eftir því hvar menn
bj uggu og hver þjóðfélagsstaða þeirra var, en annars var litið á þau sem forna óhagganlega
venju sem öllum væri skylt að hlíta. jafnt valdamönnum sem almúga. Við konungstekju var
;í þetta minnt með þVÍ að konungur hét að virða hin fornu landslög. Nú var reyndar oft óljóst
hvers efnis einstök ákvæði voru - meðal annars vegna vandkvæða á að varðveita lögin
óbrcngluð. því var smám saman aukið við loforðum konunga um ákveðin efni eftir því sem
tilefni gafst. Af þessu varð til sú venja að konungar og þegnar gerðu með sér gagnkvæma
sáttmála sem oft eru kallaðir handfestar.

Athygli vekur að þar er sjaldan eða ekki að finna almennt orðaðar yfirlýsingar um
réttindi lýðsins heldur tóku menn á sig afmarkaðar skyldur - bæði þegnar og þeir sem
völdin höfðu. Hér er ekki gert ráð fyrir neinu alvalda ríki heldur því að menn séu frjálsir og
sj álfstæðir.

Oftast er málum skipað svo að þegnarnir taka á sig þá skyldu að sýna konungi hollustu
og gangast undir tilteknar kvaðir í þágu hans. Konungur skuldbindur sig á móti til að virða
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tiltekin réttindi þegnanna. Einkum lutu loforð hans að því að leggja ekki á skatta nema með
samþykki oddvita samfélagsins, að halda uppi lögum með því að dæma friðarspilla, að
handtaka menn ekki að geðþótta og fleira þessu áþekkt.

Til nánari skýringar er nærtækast að líta á Gamla sáttmála 1262-64 en það er
stjórnskipunarplagg í ætt við handfesturnar.

Íslendingar játa konungi "land og þegna" - eða m. ö. o. hollustu og svo skattgjaldi
sem nánar er tiltekið.

Þessi loforð eru bundin þeim skilyrðum að konungur gangist undir ákveðnar skyldur
sem taldar eru upp: Að láta landsmenn ná friði og íslenskum lögum, að láta sex skip ganga af
Noregi til Íslands tvö sumur hin næstu, að gefa upp erfðir í Noregi fyrir íslenskum mönnum
o. s. frv.

Gera verður ráð fyrir að konungur hafi gengist undir þessar skyldur þótt heimildir
greini ekki frá. En hugsunin bak við sáttmálann er alveg ljós: Báðir aðiljar taka á sig skyldur
sem frjálsir menn og sjálfráðir.

Upphaf stjórnarskráa á 17. og 18. öld.
En þegar nálgaðist hámiðaldir tók það viðhorf að ryðj a sér til rúms að konungur gæti

sett lög að eigin vilja og án samráðs við landsfólkið. Til grundvallar lá sú hugmynd sem rekja
má til Rómaréttar að konungur væri alvaldur og óbundinn af lögum. Þessari skoðun óx
ásmegin þegar á leið uns hún náði mjög almennri viðurkenningu á 17. og 18. öld þegar
einveldisskipan komst á víða í Evrópu.

En andstæðingar einveldis leituðust við að tryggja forn lýðréttindi með því að skrá þau í
einn bálk. Enn fremur voru festar á bók þær gundvallarreglur sem þjóðfélagið skyldi
almennt lúta. Hér var farið inn á þá braut að bókfesta samfellt regluverk þar sem kveðið
væri á um réttarstöðu landsfólksins og stjórnskipan samfélagsins. Með þessu var hafinn nýr
áfangi í stjórnskipunarsögunni.

Úr stjórnskipunarsögu Englendinga má nefna plögg eins og þjóðarsamþykktina 1649
(The Agreement of the People) þar sem þess var freistað að skilgreina valdstjórn ríkisins á
þeirri forsendu að hún væri öll frá þjóðinni runnin. Var markmiðið með henni að styrkja
þingið gegn hernum, jafnframt því sem valdi þess voru settar skorður.

Einnig má benda á að stjórnskipunarlögin 1653 (Instrument of Government) sem oft
hafa verið nefnd eina ritaða stjórnarskrá Englendinga. Þar var að verki Oliver Cromwell
með stuðningi hersins. Mikilvæg ákvæði þessara stjórnlaga lutu að því að skipta valdi milli
einstakra stjórnstofnana og kveða á um hlutverk þeirra og réttarstöðu.

Þessi viðleitni til setningar stjórnlaga spratt einkum af átökum sem urðu milli hers og
þings þegar sigrast hafði verið á konungsvaldinu í borgarstyrjöldunum 1642-1649. En ekki
hafði þessi viðleitni nein varanleg áhrif á stjórnskipan Englendinga.

Á meginlandinu var hið sama reynt en þau stjórnlög urðu ekki réttindaskrár í anda
miðalda, heldur lögðu þau grundvöll að miðstýrðu kerfi sem að lyktum varð stjórntæki
einvaldshöfðingja.

Í stjórnmála- og trúarbragðaátökum í Englandi á fyrri hluta 17. aldar tóku minnihluta-
hópar sig upp og hófu landnám í Norður-Ameríku. Landnemarnir fluttu með sér fornar
frelsishugmyndir sem þeir töldu best tryggðar í samfelldum stjórnlögum eins og Englending-
ar höfðu reynt. Íbúar hinna einstöku nýlenduríkja settu sér því slík lög - stjórnarskrár -
þar sem kveðið var á um meginatriði stjórnskipunarinnar og ákvæði sett til að tryggja
réttindi þegnanna, einkum gegn alræði löggjafans. Réttindi manna voru þó stundum bókfest
í sérstökum réttindaskrám og er sú frægust sem Virginíumenn samþykktu 12. júní 1776. Var
hún meðal annars fyrirmynd mannréttindayfirlýsingar Frakka 1789. Stjórnarskrár einstakra
nýlenduríkja - og þá ekki síst stjórnarskrá Bandaríkjamanna 1789 urðu síðan fyrirmynd
stjórnarskrár Frakka 1791, en eftir henni voru sniðnar flestar stjórnrskrár Evrópu á 19. öld.
Þannig skiluðu Bandaríkjamenn Evrópu hinum forna arfi.
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Stjórnarskrá Íslands 1874-1944.
Stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 1874 var sniðin eftir

grundvallarlögum Dana frá 5. júní 1849. Helsta fyrirmynd þeirra var stjórnarskrá Belgíu frá
1831 sem átti rót að rekja til frönsku stjórnarskrárinnar 1791. Þannig á hún rætur í andófi
gegn einveldinu á 18. og 19. öld og setur það svipmót á hana. Það var raunar
einvaldskonungur sem gaf Íslendingum hana "af frjálsu fullveldi" án þess að Íslendingar
ættu neitt atkvæði um.

Þessari stjórnarskrá var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 16/1903 þegar komið var á
heimastjórn, embætti innlends ráðherra stofnað og stjórnarráðið flutt frá Kaupmannahöfn
til Reykjavíkur. Aftur var stjórnarskránni breytt með stjórnskipunarlögum nr. 12/1915 en
aðalatriði þeirra breytinga voru rýmkun kosningarréttar - meðal annars það að konur fengu
kosningarrétt.

Með sambandslögunum frá 1. desember 1918 varð sú breyting á réttarstöðu Íslands að
setja varð nýja stjórnarskrá. Henni - stjórnarskrá konungsríkisins Íslands nr. 9/1920 - var
breytt með stjórnskipunarlögum nr. 22/1934 og nr. 78/1942 sem bæði lutu að lagfæringu á
kjördæmaskipan og kosningafyrirkomulagi. Enn var gerð á henni breyting með stjórnskip-
unarlögum nr. 97/1942, þar sem heimilað var að gera þær breytingar á stjórnarskránni sem
leiddu af sambandsslitum við Dani og stofnun lýðveldis með sérstökum hætti. Var
lýðveldisstjórnarskráin sett á grundvelli þessara laga.

Við lýðveldisstofnunina 17. júní 1944 var samþykkt ný stjórnarskrá, nr. 33/1944. Ekki
voru aðrar breytingar gerðar á stjórnarskrá konungsríkisins en þær sem beint leiddu af
stofnun lýðveldisins. Stjórnarskránni nr. 33/1944 hefur svo verið breytt tvisvar. Með
stjórnskipunarlögum nr. 51/1959 þegar nýskipan var gerð á kjördæmum landsins, þeirri sem
enn stendur, og stjórnskipunarlögum nr. 9/1968, er kosningaaldur var lækkaður í tuttugu ár
og fimm ára búseta felld niður sem skilyrði fyrir kosningarrétti.

Við svo búið hefur staðið síðan.

VI. grein:
NÁNAR UM UPPRUNA ÍSLENSKU STJÓRNARSKRÁRINNAR

(16. maí 1983.)
Nú þegar umræður fara fram hér á landi um stjórnarskrá íslenska lýðveldisins og

breytingar á henni, gætir langmest umræðna um einstök atriði hennar; minna hefur gætt
umræðu um heildarinnihald stjórnarskrárinnar. Þessi umræða þarf svo sem ekki að koma
mikið á óvart; þegar breytingar hafa verið gerðar á íslensku stjórnarskránni í fortíðinni,
hefur umræðan einmitt á sama hátt snúist mest um einstök atriði. einkum um kosningafyr-
irkomulag og kjördæmaskipan. Oftast hefur kveðið mest að alþingismönnum og öðrum
fulltrúum stjórnmálaflokkanna, sem eiga þar beinna hagsmuna að gæta umfram aðra menn.

Mér virðist þessi umræða öll hafa byrjað á skökkum stað og verið miðuð við rangar
forsendur; mér virðist, að nær hefði verið að spyrja um grundvallaratriðin sjálf: Hver er
eðlileg skipan íslenskra stjórnlaga? Við hvað þarf hún að miðast? Hvaða atriði skipta þar
mestu máli?

Ég hygg vart ofmælt, þótt sagt sé, að grundvallarumræða um skipan íslenskrar
stjórnarskrár hafi raunar aldrei farið fram.

Sjónarmið Dana.
Hvernig er stjórnarskrá íslenska lýðveldisins til komin? Að meginstofni til stafar hún frá

þeim tíma, þegar Ísland var í ríkjasambandi við Danmörku og Danakonungur fór hér með
völd þjóðhöfðingja. Danakonungar höfðu þá um aldir ákveðið stjórnskipan Íslands sem og
Danmerkur sjálfrar. Einveldi konungs lauk í Danmörku árið 1849. Hins vegar lauk einveldi
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konungs á Íslandi raunverulega ekki fyrr en 1874. Þegar Íslendingar höfnuðu uppkasti Dana
að stjórnarskipan fyrir Ísland á þjóðfundinum 1851, framlengdist einveldi konungs hér á
landi.

Það var því Danakonungur, sem setti Íslandi stjórnarskrá 1874; við tókum við henni úr
konungs hendi. Eins og nærri má geta, var sú stjórnarskrá alls ekki samin út frá íslenskum
sjónarmiðum og hagsmunum fyrst og fremst, þótt þar væri tekið nokkurt tillit til ýmissa
þeirra atriða, sem deilum höfðu valdið með Íslendingum og Dönum fram að þeim tíma um
stöðu Íslands í danska ríkinu. Þessi stjórnarskrá var fyrst og fremst samin út frá dönskum
hagsmunum með það fyrir augum að tryggja áframhaldandi samband laganna um
ófyrirsjáanlega framtíð. Og grundvallaratriði hennar fjallaði um stöðu konungs sem
erfðaþjóðhöfðingja á Íslandi.

Sambandsslit.
Deilur héldu áfram enn um stund með þessum frændþjóðum um samband landanna;

þeim deilum lauk fyrst með sambandslögunum 1918, sem ætlað var að gilda næsta
aldarfjórðung. Þá voru gerðar þær breytingar einar á íslensku stjórnarskránni, sem
nauðsynlegar voru vegna breyttrar stöðu Íslands í danska ríkinu. Nú var um að ræða tvö ríki
með sameiginlegan konung.

Vart þarf að efa, að Danir munu margir hafa vonast til, að þarna væri fundin sú lausn á
gömlum deilum þjóðanna um stöðu Íslands í danska ríkinu, sem mundi haldast um langa
hríð, a. m. k. að því er snerti konungssambandið. Hitt er jafnljóst, að Íslendingar hugðust
frá upphafi nota rétt sinn til þess að segja sambandslögunum upp að 25 árum liðnum.

Svo fór sem alkunna er, að sambandi Íslands og Danmerkur var að fullu slitið 1944, þótt
þau sambandsslit yrðu með talsvert öðrum hætti en búist hafði verið við. Aðstæður voru þá
þannig, að lítill tími gafst til þess að hefja grundvallarumræður um gerð og innihald
íslenskrar stjórnarskrár, sem tæki mið af óskum og þörfum þjóðarinnar sjálfrar og miðuð
væri við gjörbreyttar aðstæður, m. a. stöðu íslensks þjóðhöfðingja, er forseti kom í stað
konungs.

Auðvitað voru breytingar gerðar á íslensku stjórnarskránni, en þær voru aðeins
hugsaðar til bráðabirgða, þar til betra tóm gæfist til þess að undirbúa nýja stjórnarskrá frá
grunni. Fæstum hefur þá til hugar komið, að þessi umbreytta bráðabirgðastjórnarskrá
mundi gilda jafnlengi og raun ber vitni.

Tími til grundvallarumræðu.
Það hlýtur að valda vonbrigðum, að núverandi tillögur um breytingar á íslensku

stjórnarskránni eru miðaðar við það í grundvallaratriðum að gera enn breytingar á þeirri
stjórnarskrá, sem okkur var færð af Danakonungi fyrir rúmri öld. Enn virðast menn ekki
hafa gefið sér tóm til þess að setjast á rökstóla og hugsa málið frá grunni út frá gjörbreytturn
forsendum í íslensku þjóðlífi. Vart er við því að búast, að stofninn frá 1874 dugi enn við
þjóðfélagsaðstæður nútímans.

Og því miður virðist enn stefna í sama far og jafnan áður, er breytingar hafa verið
gerðar á stjórnarskránni, að mestur tími og áhugi hefur farið í eitt atriði hennar,
kosningafyrirkomulag og kjördæmaskipan. Og það eru einmitt fulltrúar
stjórnmálaflokkanna, sem hafa alfarið haft þessa endurskoðun með höndum.

Þetta ber að harma. Við hljótum að geta ætlað okkur tíma til þess að setjast niður til
grundvallarumræðna um íslenska stjórnarskrá út frá því sjónarmiði, hvern veg íslensk þjóð
best hyggur sér fært að skipa meginatriðum stjórnskipunar sinnar. Og mér finnst vafalaust,
að fyrri reynsla hafi kennt okkur, að þessi viðkvæmu atriði, kosningafyrirkomulag og
kjördæmaskipan, eru betur komin í almennum lögum en stjórnarskránni, nema aðeins í
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aðalatriðum, svo að við neyðumst ekki til þess á tiltölulega fárra ára fresti að endurskoða og
breyta stjórnarskránni.

Það er algjörlega gegn anda og tilgangi stjórnarskrárinnar. Hún á að vera rúmur
heildarrammi utan um eðlilegt og farsælt mannlíf á Islandi miðað við þær hugmyndir um
mannréttindi og frelsi, sem við búum við nú, þannig að ekki sé þörf á tíðum breytingum,
enda á að setja slíkum breytingum allþröngar skorður. Ég mun síðar koma nánar að því, í
hverju þessi rúmi rammi stjórnarskrárinnar á að vera fólginn.

Að þessu sinni langar mig aðeins til þess að leggja megináherslu á þá staðreynd, að
okkur hlýtur að vera nauðsyn á að hefja grundvallarumræðu um stjórnarskrána og miða þá
fyrst og fremst við þarfir okkar sjálfra, en ekki stjórnarskrá, sem okkur var færð af erlendum
aðila fyrir meira en einni öld; sú stjórnarskrá hentar ekki lengur nútímaaðstæðum á Íslandi.
Og við skulum ekki flana að þessari umræðu, heldur gefa okkur góðan tíma. Á sama hátt er
brýn nauðsyn á, að fleiri en stjórnmálamennirnir einir taki þátt í þessari umræðu og móti þá
nýju stjórnarskrá, sem ætti að henta íslenskri þjóð helst um langan aldur.

VII. grein:
ALMENN TILEFNI TIL STJÓRNARSKRÁRBREYTINGA

(3Q.. maí 1983.)

Í greinunum hér á undan hef ég rakið ýmsar hugmyndir um hvað stjórnarskrá eigi að
vera og hvernig líta megi á hana. Ég hef skoðað hana sem samband ríkis og þjóðar, sem
grundvallarreglur réttarríkisins, sem málfræði stjórnmálanna og handsal réttar þjóðarinnar
til umboðsmanna sinna. Að auki hef ég skoðað uppruna stjórnarskrár okkar. Þessar
hugmyndir lúta að stjórnarskrám yfir höfuð. Í þessum hugmyndum einum og út af fyrir sig
felst ekki sérstakt tilefni til að gera breytingar á stjórnarskránni 1944 eða til að gagnrýna
uppkastið 1983. En breytinga er þörf og vil ég í þessari grein og nokkrum næstu reyna að
rökstyðja að svo sé og grípa þá til þeirra almennu hugmynda sem settar hafa verið fram í
greinunum hér á undan.

Rökstuðnings fyrir breytingum á stjórnarskránni má helst leita í tvennu. Annars vegar í
almennum rökum þess efnis að aðstæður séu nú almennt og yfir höfuð aðrar en þegar
stjórnarskráin var sett og hún hæfi okkur því ekki í heild við núverandi aðstæður, en hins
vegar í afmarkaðri rökum þess efnis að við búum nú við sérstök vandamál og úrlausnarefni
sem stjórnarskráin eða uppkastið 1983 nái ekki til. Í þessari grein vil ég leita raka af fyrra
taginu, almennra raka um það að stjórnarskráin og uppkastið 1983 séu bæði í heild sniðin við
aðstæður sem eru breyttar. Eins og sagt var frá í seinustu grein, er það eina mikilsverða
breytingin á stjórnarskrá okkar allt frá upphafi að 1944 var þjóðkjörinn forseti settur í stað
arfakonungs.

SögusIit, valdaröskun.
Þótt þessi grundvallarbreyting á stjórnarskránni hafi verið svona einföld í sniðum og svo

farsæl sem raun ber vitni, er það einkum hún sem ræður því að stjórnarskráin er nú í heild
úrelt. Í konungsríki þar sem konungsvald er mikið og konungdómur gengur í erfðir þarf allt
aðra sýn á valdastofnanir , dreifingu og farvegi, valda og ábyrgðar en í lýðveldi með nánast
valdalausan lýðkjörinn forseta. Gleggsta merkið um þetta er ef til vill að óhugsandi er að
valdalaus lýðkjörinn forseti geti gefið þjóð sinni stjórnarskrá. Þetta merki er líka dæmigert
um vankantana á hinum gamla stofni stjórnarskrárinnar og uppkastsins IYR3 við aðstæður
okkar í dag. Stjórnarskráin 1874 afmarkaði valdstofnanir okkar gagnvart stöðugu veldi
konungs, og miðaði að því að skapa jafnvægi milli þessara valda. Þegar konungur er tekinn
burt og í stað hans settur valdalaus forseti sem aðeins situr skamman tíma er þessu jafnvægi
raskað, og þar sem því valdi sem konungur hafði um langan aldur er ekki fundinn staður eða
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forsvar hefur það dreifst án skipulags. umhugsunar eða ábyrgðar. Í þessu er að finna rótina
að því sem menn hafa oft kvartað um hjá okkur að framkvæmdavaldið sé of veikt.

Í ljósi þess að forseti getur ekki gefið þjóð sinni stjórnarskrá má líka sjá það að
stjórnarskrársaga okkar er rofin að fullu við lýðveldisstofnunina 1944. Eins og rakið var í
einni af fyrri greinum eru stjórnarskrár sögulega og að hluta röklega framhald af handfestum
miðalda. Þær byggðust á því að einhver einn maður var bundinn skilmálum og batt aðra
skilmálum. Forseti hefur ekki þá stöðu að þessu megi koma fram við hann eða að hann geti
komið því fram við aðra, og enginn annar aðili samfélagsins getur að þessu leyti komið í stað
konungs fyrrum. Þar með er stjórnarfarssögunni slitið og mörgu öðru með. Líklega á þetta
drjúgan þátt í því að lagatúlkun á Íslandi er mjög ósöguleg en horfir fyrst og fremst til
gildandi lagabókstafs og tímabundinna aðstæðna.

Þingræði, valdaskipting.
Við þessi slit sögunnar hefur einnig glatast upphaflegur og eðlilegur skilningur á tilgangi

og nauðsyn þingræðisins og tengist það aftur ofannefndu vandamáli okkar um styrkari
framkvæmdastjórn. Þingræði mótaðist þannig í sögunni að löggjafarsamkundur settu
framkvæmdavaldi konungs og beinna þjóna hans smátt og smátt ítarlegri skilyrði og þrengri
mörk. Oftast gerðist þetta með þeim hætti að löggjafarsamkundan náði fyrst neitunarvaldi
um nýjar álögur og þá jafnframt nokkrum heildartökum á öllum umsvifum framkvæmda-
valdsins þótt hún réði litlu um aðgerðir þess í einstökum málum eða atriðum. Síðar færðu
löggjafarsamkundurnar sig upp á skaftið með fjármálavaldið að vopni. Víða um lönd og þá
einkum í engilsaxneskum löndum er fjármálavald löggjafans enn meginfarvegur ábyrgðar
framkvæmdarvaldsins gagnvart löggjafarvaldinu. ÞÓ hefur það alls staðar færst í vöxt að
framkvæmdarvaldið verði að leita ítarlegrar samþykktar löggjafans um nákvæm atriði í
gerðum sínum en ekki aðeins um heildarumfang umsvifa sinna. Þetta ítarlega eftirlit
löggjafans með framkvæmdarvaldinu - sem greinilega hefur veikt framkvæmdarvaldið - er
þó sprottið af sömu afstöðu og upphaflegt neitunarvald löggjafans um álögur. Eftirlitið lýtur
að því að hafa hemil á því sem framkvæmdarvaldið tekur sér fyrir hendur. Eftirlitið er reist á
rökstuddri tortryggni um það að framkvæmdarvaldið. sem einkum horfir til og mótast af
knýjandi daglegri nauðsyn og tæknilegri ráðagerð, taki nægilegt tillit til sögulegs samhengis.
heildarsjónarmiða og hinna almennustu undirstöðuhagsmuna allra. Löggjafanum bar áður
og ber enn að gæta þess að áleitið starfframkvæmdarvaldsins íþyngi þegnunum ekki um of og
alls ekki nema með vilja þegnanna. En tillögurétturinn um það hvað á að takast fyrir hendur
og hvernig eigi að bera sig að við framkvæmd er enn í höndum framkvæmdarvaldsins svo sem
óhjákvæmilegt er.

Aðhaldssamt löggjafarvald.
Hvarf konungsvaldsins hefur valdið því að þingið sem upphaflega átti að veita

framkvæmdum aðhald hefur í raun yfirtekið framkvæmdahlutverkið, svo illa sem það er til
þess fallið að allri gerð. Þegar sá formlegi aðskilnaður va!danna þriggja sem mælt er fyrir um
í stjórnarskránni 1944 og uppkastinu 1983 styðst ekki lengur við raunverulegar aðstæður, er
borin von að ákvæðin virki eins og til er ætlast. Þegar enginn einn sterkur aðili er í forsvari
fyrir framkvæmdarvaldið og þegar framkvæmdarvaldið sjálft er fremur fákunnandi, eins og
hlýtur að vera með nýsjálfstæðum ríkjum, er nánast óhjákvæmilegt að hin fjölmenna
löggjafarsamkunda hrifsi til sín framkvæmdarvaldið sem áður var sjálfstætt. Löggjafanum
hefur reynst framkvæmd og valdið sem henni fylgir svo heillandi að hann er nánast með öllu
horfinn frá störfum að þeim efnum sem hann á í eðli sínu að gegna og honum er falin í
stjórnarskránni. Ákaflega lítið fer fyrir almennum löggjafarstörfum þingsins. Það fjallar
nánast einvörðungu um framkvæmdir og rekstur ríkisins og gleymist þá oft að sérhver
nýmæli í framkvæmd, hvort heldur er í umfangi eða aðferðum, eru íþyngjandi fyrir
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borgarana. Eftirlits- og aðhaldshlutverk þingsins eru þannig líka horfin og enginn hefur
tekið við þeim. Þetta hefur gerst þannig að framkvæmdarvaldið - eða öllu heldur
framkvæmdin og nauðsyn hennar - hafa yfirtekið löggjafarsamkunduna, svo að segja má
að okkur skorti nú aðhaldssaman löggjafa fremur en sterkt framkvæmdarvald.

ÞÓer það líka á sinn hátt rétt að framkvæmdavaldið er veikt og þá einmitt af því að það
er svo mjög í höndum löggjafans. Það gefur auga leið að sextíu manna samkoma væri illa
fallin til framkvæmdastjórnar, jafnvel þótt menn væru til hennar valdir með sérstöku tilliti til
kunnáttu. Þegar menn eru valdir til samkundunnar vegna þess að þeir njóta ótiltekinnar
lýðhylli er lítil von til þess að þeir kunni sérstaklega til framkvæmda en mikil hætta á að þeir
noti framkvæmdir og vald sitt yfir þeim til að auka lýðhylli sína. Einmitt þetta síðasta er án
efa meginástæðan fyrir því að umsvif ríkisins aukast sífellt: í kapphlaupi um lýðhylli og
atkvæði er það greinilega freistandi að bjóða við kosningar nýja þjónustu og nýja aðstoð og
að reyna síðan að fylgja fyrirheitunum fram á þingi þar sem engin fyrirstaða er að ráði, þar
sem aðrir þingmenn hafa búið sér sömu aðstöðu.

Þær aðstæður sem hér hefur verið lýst og stjórnarskráin 1944 og uppkastið 1983 lúta,
eru greinilega mjög ótrygg ar og ólíklegar til að leiða til styrkrar og hagkvæmrar stjórnar í
góðu samræmi við getu þjóðarinnar, vilja og samstöðu, enda eru mörg stærri og smærri
dæmi þess að stjórnmálalíf okkar hafi alls ekki leyst áríðandi vandamál, heldur jafnvel
magnað þau. Í slíkum dæmum er að finna sérstakari rökstuðning fyrir nauðsyn stjórnar-
skrárbreytinga. Nokkur slík dæmi verða rakin í næstu grein.

VIII. grein:
SÉRSTÖK TILEFNI TIL STJÓRNARSKRÁRBREYTINGA

(8. júní 1983.)
Sérstökum tilefnum til að breyta stjórnarskránni vil ég skipta í tvo kafla. Annars vegar

mun ég í þessari grein fjalla um heildarumsvif hins opinbera og ágang þess við almenning.
Hins vegar mun ég í næstu grein ræða um árangur af opinberum umsvifum og aðgerðum og
galla á honum.

Skipting opinberra umsvifa.
Almennt má greina umsvif í þrjú höfuðsvið: svið stjórnunarmála, svið efnahagsmála og

svið velferðarmála. Hvert þeirra greinist í ýmis undirsvið: Til sviðs stjórnunarmála teljast
(má telja) hinar hefðbundnu athafnir ríkisvaldsins að löggjöf, framkvæmd og réttarvörslu.
Til efnahagsmálasviðs teljast rekstur opinberra fyrirtækja, stjórn peningamála, uppbygging
burðarkerfa alls efnahagslífs - samgöngukerfis, fjarskiptakerfis, orkukerfis - aðstoð við
atvinnugreinar og einstök fyrirtæki og loks afskipti af verðlagi og launakjörum. Til sviðs
velferðarmála teljast heilbrigðismál, mennta- og menningarmál, trúmál, uppeldismál,
tryggingamála og mál aldraðra, húsnæðismál.

Greinilegt er að opinber umsvif ná til allra athafna borgaranna. Í vissu tilliti er eðlilegt
að svo skuli vera, t. d. er ljóst að almenn löggjöf og starf dómstóla nær til nánast hvers þess
sem fram fer milli manna. En umsvif hins opinbera hér á landi teygja sig langt út fyrir
almenna löggjöf og hefðbundna réttarvörslu. Hið opinbera hefur sjálft á hendi mestan hluta
af rekstri og framkvæmd á þessum sviðum og hefur nákvæmt eftirlit með rekstri og
framkvæmd einkaaðila. Reyndar virðist óhjákvæmilegt að einkaaðilar leiti styrks, stuðn-
ings, hlutdeildar og velvildar opinberra aðila í hverju því sem þeir taka sér fyrir hendur.
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Ágangur og álögur.
Af þessum umsvifum og stöðugri aukningu þeirra verður hið opinbera æ ágengara við

borgarana. Rekstur, þjónusta og framkvæmdir opinberra aðila valda því í fyrsta lagi að
borgararnir verða stöðugt að hafa náin samskipti við opinbera aðila þegar þeir ganga
einkaerinda sinna; menn verða að fá leyfi fyrir gerðum sínum, skrásetja þær og láta líta eftir
þeim. En þó er það mikilvægara að þessi umsvif eru öll greidd af almannafé og eru því
undirrót gífurlegrar skattheimtu. Skattheimtan ein út af fyrir sig er ein meginástæða þess að
einkaaðilar verða að leita stuðnings opinberra aðila við allar fyrirætlanir sínar, þar sem hið
opinbera eftirlætur þeim ekki fé til að standa sjálfir undir framkvæmdum.

Það er að vonum að beinn ágangur og áreitni hins opinbera í einkagerðir borgaranna og
álögurnar. sem nauðsynlegar eru til að fjármagna þennan ágang og áreitni, séu illa þokkuð
af öllum almenningi. Mönnum virðist ríkið og hið opinbera almennt vera íþyngjandi í öllu
starfi og athöfnum. Það eykur enn á þennan óþokka að opinber þjónusta er stirð , stirfin og
óskilvirk. Siða- og lagareglur - einkum í viðskiptum - eru allt aðrar en þær reglur sem
ríkið skipar einstaklingum að lúta. Flestir virðast líta á hið opinbera sem andstæðing sinn,
ódælan o~ illan virðureignar, eða sem ríkt flón sem sjálfsagt er að blekkja og reyna að hafa
gott af. Agangurinn hefur leitt til þess að flestir hafa sagt sig úr siðum við ríkisfélagið og
margir nánast sagt sig úr lögum, eins og sjá má á skattsvikum og smygli. Og vegna þess að
kröfur og kvaðir hins opinbera eru ítarlegar og umfangsmiklar hafa siðferðilegar og
óbókfestanlegar skyldur borgaranna við ríkið og samfélagið orðið að engu.

Vöxtur opinberrar forsjár.
Forsjá ríkisins í stóru og smáu er hér án efa meiri en tíðkast með öðrum vestrænum

þjóðum. Smæð þjóðfélagsins er eflaust mikilvægasta skýringin á þessu. Við þurfum að ráða
til lykta viðlíka mörgum málum og málaflokkum og aðrar sjálfstæðar þjóðir og þess vegna
verða aðilar og aðstandendur hvers máls eða málaflokks svo fáir og vanmáttugir að þeir
verða að leita á víðari vettvang en þeir geta skapað sér sjálfir. því er eðlilegt að þeir sem bera
mikilsverð mál fyrir brjósti leiti með þau inn á hið víðasta svið, svið stjórnmála og opinberra
ákvarðana, þar sem stjórnmálamenn styðjast einkum við hagsmunahópa er starfi þeirra er
fyrst og fremst metinn á mælikvarða árangurs í framkvæmd eða fyrirgreiðslu, og því hljóta
þeir að taka öllum nýmælum til framfara vel og reyndar þakksamlega. Það er lítill vafi á því
að umsvif ríkis og annarra opinberra aðila hafa vaxið með vilja þeirra sem áhuga hafa á
hverju máli eða málaflokki og vegna áhuga borgara í einstökum efnum.

En ágallarnir á þessari þróun eru ljósir og má skipta þeim í tvennt. Annars vegar hefur
vöxturinn orðið fyrir áeggjan sérgreindra hópa og á aðgreindum sviðum þjóðlífsins án tillits
til samhengis og heildarsýnar. Leitað er stjórnmálalegrar samstöðu með hagsmunaaðilum
einstakra mála, en ekki horft til sjónarmiða eða heildarhagsmuna þess mikla meiri hluta
borgaranna sem ekki eru aðilar að þessu tiltekna einstaka máli. Þannig er viljinn til vaxtar
hverju sinni aðeins vilji fárra, þótt árangurinn og álögurnar komi niður á öllum. Á hinn
bóginn hlýtur stjórnmálaleg umfjöllun og ákvörðun að hneigjast í þá átt að greina á milli
gildis tillagðra framkvæmda annars vegar og kostnaðarins sem af henni hlýst hins vegar. Það
er aðall stjórnmálamanna að leita óska og vilja almennings um heillavænlegar aðgerðir. Þess
vegna kemur viljayfirlýsing um tiltekna aðgerð eða fyrirætlan á undan umræðu um
fjármögnunarleiðir eða aðrar afleiðingar aðgerða eða fyrirætlana og jafnvel á undan náinni
áætlun um endanlega framkvæmd, enda er slík áætlanagerð ekki í hendi stjórnmálamanna,
heldur embættismanna og sérfræðinga sem undir þá eru settir.

Hversu mikil á opinber forsjá að vera?
Það er út af fyrir sig mikið álitamál hversu mikil forsjá hins opinbera á að vera. Það er

að minnsta kosti að rökum hugsanlegt að opinber forsjá sé meiri en hér og gefist þó vel.
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Vegna þess að opinber forsjá er einlægt álitamál er vert að ræða hana við stjórnarskrár-
breytingu og haga stjórnarskránni þannig að vilji þjóðarinnar í þessu efni geti komið fram á
hverjum tíma. En óþökkin, sem almenningur hefur á umsvifum hins opinbera og ágallarnir
sem á þessum stjórnarháttum eru, benda á að af hafi verið gengið í raun. Það eru allar líkur á
að almenningur kysi heldur að minnka umsvif hins opinbera, en stjórnmálum okkar er
þannig háttað að þessi vilji almennings nær ekki fram að ganga. Stjórnarhættir okkar eru til
þess fallnir að veita framgang einstökum málum og verja tiltekna hagsmuni, en þeir leyfa
varla að samræmi í heildaraðgerðum komi til álita. En það er einmitt heildarsvipur og
umfang umsvifa hins opinbera sem almenningi hugnast ekki.

Í síðari greinum verður vikið að hugsanlegum úrbótum í þessu efni, en í næstu grein
verður lýst ágöllum í starfi hins opinbera og árangri þess.

IX. grein:
ÁGALLAR Í STARFI STJÓRNVALDA

(15. júní 1983.)
Í síðustu grein var fjallað um ágang og álögur sem hljótast af því hversu mikil og víðtæk

umsvif hins opinberra eru orðin hér á landi. Í þessari grein verður fjallað um ágalla í sjálfu
starfi hins opinberra hér á landi. Þessa ágalla má sjá í því þrennu að stjórnvöld eru afar
óskilvirk í öllu sem þau ná til, að þau nái ekki til meiri háttar vandamála sem hrjá samfélagið
allt og að þeim hafa orðið á meiri háttar mistök sem stórlega íþyngja þjóðinni allri.

Góð stjórnun er endanlega í því fólgin að taka ákvarðanir sem standast dóm hlutlægrar
skynsemi og að þessum ákvörðunum er í reynd hrundið í framkvæmd. Góð stjórn krefst því
í fyrsta lagi að upplýsingar séu fyrir hendi til að unnt sé að taka ákvarðanir af skynsemi, í
öðru lagi að vilji sé til að vinna úr upplýsingum, taka ákvörðun og ráðast í framkvæmd og í
þriðja lagi að tæki séu til að framkvæma það sem ákveðið er. í pólitískri stjórnun getur allt
þetta þrennt brugðist og bregst gjarnan og kemur fram óskilvirkni, vanmætti og villum
stjórnvalda.

Óskilvirkni.
Óskilvirkni sést vel í gangi opinberra framkvæmda, vegagerð, hafnargerð og húsbygg-

ingum. Slíkar framkvæmdir ganga gjarnan seint og fjármagn til þeirra nýtist illa vegna þes að
ráðist er í mörg smáverk í senn, en stærri verkum verður ekki lokið. Í slíkum efnum skortir
hvorki upplýsingar né heldur tæki til framkvæmda heldur aðeins vilja til að taka ákvörðun
og setja eitt verkefni ofar öðru. Svipaða sögu er að segja af sviði menntamála þar sem
skólabörnum eru ekki látin í té þau námsgögn sem þau eiga samkvæmt lögum, reglugerðum
og fyrirskipunum yfirvalda að styðjast við í námi sínu. Hér eru upplýsingar fyrir ákvörðunina
og tækin til framkvæmda aftur fyrir hendi en viljann skortir til að nota hvort tveggja.

Vanmáttur.
Vanmátt stjórnvalda má greinilegast sjá á sviði efnahagsmála og þó sérstaklega í

viðureign stjórnvalda við verðbólguna, en það er orðinn nær fastur siður að líta á
verðbólguna sem sérstakt og sjálfstætt efnahagslegt vandamál og ábyrgðarefni stjórnvalda.
Þótt öllum komi saman um hvert vandamálið er og vitað sé í grófum dráttum hvenig megi
leysa það og flestir vilji líkleg leysa það verður stjórnvöldum afar lítið ágengt í þessu efni.
Hér skortir þannig hvorki þekkinguna né viljann heldur aðeins tækin til að taka á
vandanum. Staðreyndin er sú að verðlag ræðst endanlega af atriðum og atvikum sem ekki
eru háð beinum ákvörðunum stjórnvalda þótt það sé háð öllum ákvörðunum stjórnvalda
óbeint. Allar ákvarðanir stjórnvalda í stjórnunarmálum, efnahagsmálum og velferðarmálum
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eiga þátt í að skapa það umhverfi sem verðmyndun fer fram í. en að auki koma við
verðmyndun til skjalanna atriði sem stjórnvöld hafa engin tök á og geta aldrei haft nein tök
á.

Þetta samhengi verðlagsmála og annarra málefna kemur greinilega fram í kjarasamn-
ingum. Það verður æ tíðara að ekki sé samið um kaup og kjör ein heldur jafnframt um það
sem venja er að kalla .félagsmálapakka'' , félagsleg málefni sem stjórnvöld gangast undir að
hrinda í framkvæmd. Í þessu er í senn fólgin viðurkenning á vanmætti íslenskra stjórnvalda
til að ráða úrslitum í verðlagsmálum og ein undirrót vanmáttar stjórnvalda á öðrum sviðum.
Við samningsgerð binda stjórnvöld hendur sínar um margs konar mál sem ekki koma
launakjörum beint við og selja þar með lögmætt og nauðsynlegt vald sitt Í hendur aðila sem
ekki hafa bolmagn, þekkingu né rétt til að fara með valdið. Eitt afkáralegasta dæmið um
þetta er að í kjarasamningum hefur verið samið um byggingu barnaheimila, þótt ljóst sé að
kjarasamtökin hafa aldrei sinnt uppeldismálum og geta ekki sinnt þeim af viti. Það ofurvald
sem dregist hefur Í hendur stjórnvalda og veldur áganginum og álögunum sem um var fjallað
í seinustu grein, drepast hér á dreif og verður til einskis góðs. Kjaraaðilar leita á vit
stjórnvalda með vandamál sín vegna þess að stjórnvöld virðast hafa tök á hverju sem er. En
einmitt vegna þess að stjórnvöld hafa allt undir Í senn geta þau aldrei einbeitt sér að neinu
einstöku vandamáli né heldur leyst nokkurs manns vandræði.

Villur.
Gleggstu dæmin um villu stjórnvalda er án efa að finna í orku- og stóriðjumálum en

framkvæmdir við Kröflu eru ef til vill skýrast allra slíkra dæma. Það sem þar skorti var
þekking og skilningur á málefnunum sem um var fjallað. Bæði vilji og tæki til framkvæmda
voru fyrir hendi. En þegar ákvarðanir um slík mál eru teknar á vettvangi stjórnmálanna
hverfa tæknileg og fræðileg atriði sem lúta að framkvæmdinni sjálfri í skugga viljans og
valdsins til að framkvæma. Þekkingaratriði falla ekki að stjórnmálalegri umræðu og þeim er
því ýtt til hliðar þegar skerst Í odda á sviði stjórnmálanna. Það er greinileg tilhneiging með
stjórnmálamönnum að velja sér einn ráðgjafa í fræðilegum og tæknilegum efnum og leggja
þannig allar áherslur á eitt þekkingarlegt sjónarmið. Þetta er í fullu samræmi við þá
einbeitingu viljans og valdsins sem stjórmálin leita eftir en andstætt þeim siðum sem hafa
verið þegar hins sanna er leitað í hverju máli.

Hvorki þau örfáu dæmi sem hér hafa verið rakin né heldur hin grófa greining sem notuð
hefur verið til að rekja þau nægja til að gera grein fyrir þeim vanda sem við blasir á sviði
íslenskra stjórnmála, en hann er einfaldlega sá að stjórnmálin skila ekki þeim árangri sem
vænta má og vænta ætti af þeim. En í þeim má þó sjá vísbendingu um skýringar á þessu
ástandi. Stjórnmálin taka greinilega til allt of mikils og til of margra hluta, þar á meðal hluta
sem þau geta vegna eðlis stjórnmálalegrar umræðu ekki gert rétt skil. Það er þVÍ af þessum
örfáu dæmum þegar ljóst að stjórnarhættir okkar og stjórnarskrá skipta málum ekki rétt í
flokka og stuðla ekki að málsmeðferð sem tekur tillit til mismunandi eðlis þeirra mála sem
um er fjallað. Það er öllum ljóst að menntamál lúta Í ýmsum efnum öðrum rökum og
lögmálum en efnahagsmál og hin þriðja tegund raka og lögmála á við stjórnunarmál. Það
getur ekki borið góðan árangur að farið sé með öll mál á sama hátt og af einum aðila. sem
einkum og sér í lagi horfir til almennrar lýðhylli en er ekki fær um að skoða mál til grunns og
í samhengi.

X. grein:
STJÓRNMÁLAÁRANGUR

(29. júní 1983.)
Sú gagnrýni sem rakin hefur verið í síðustu greinum kynni að vekja þá hugmynd að

íslensk stjórnmál hljóti að hafa verið með öllu ónýt um langan aldur, og að sá sem þetta ritar
telji hvers konar umsvif og afskipti stjórnvalda af hinu illa. Hvorug þessara hugmynda er rétt
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og verða rök gegn því rakin í þessari grein, áður en vikið verður aftur að nákvæmari og
jákvæðari gagnrýni á stjórnarskránni 1944 og uppkastinu 1983 í næstu greinum.

Helstu afrek.
Á þessari öld hafa íslensk stjórnmál horft til tveggja meginviðfangsefna; þess að vinna

þjóðinni stjórnmálalegt sjálfstæði og hins að gera hana efnahagslega sjálfbjarga. Síðara
viðfangsefnið er án efa miklu fjölþættara en hið fyrra, enda er það ekki fyrst og fremst -
hvað þá eingöngu - á hendi stjórnvalda. En þó hafa stjórnvöld átt drjúgan þátt í
efnahagslegri uppbyggingu. Greinilegust merki um þetta er annars vegar það að við höfum
nú náð yfirráðum yfir fiskimiðunum umhverfis landið, en hins vegar að við höfum nú komið
upp öllum mikilvægustu burðarvirkjum nútíma efnahagslífs: peningakerfi, samgöngu- og
fjarskiptakerfi, orkuvinnslu og orkuveitum og menntakerfi. Hvorugt hefði áunnist nema
fyrir stjórnmálalega umfjöllun og aðgerðir stjórnvalda. Um landhelgismálið er þetta
augljóst þar sem um var að ræða það að íslenska ríkið sótti gæði í hendur annarra ríkja. Það
mál hlaut því, eins og sjálfstæðisbaráttan, að falla undir stjórnmál hvaða augum sem
stjórnmál eru litin. Rökin fyrir því að uppbygging burðarvirkja efnahagslífsins falli undir
stjórnmál og stjórnvöld eru ekki eins einföld eða einhlít, eins og sjá má af því að víða um
lönd hafa einkaaðilar staðið að þessari uppbyggingu, bera enn fulla ábyrgð á henni og hafa
af henni hag. Smæð, fámenni og fjármagnsskortur valda því að erfitt er að ímynda sér að
einkaaðilar hér hefðu getað eða gætu valdið þessu hlutverki.

Líklegt er að þessi mikli og ágæti árangur stjórnmálanna sé ein undirrót þess að nú þykir
sjálfsagt að leita á náðir stjórnvalda með öll vandamál og að stjórnvöldum þykir jafnsjálfsagt
að þau taki að sér verkefni og gefi sínum fyrirætlunum forgang yfir annað sem gerist með
þjóðinni.

Framtíðarviðhorf.
En staðreyndin er sú að þessum meginverkefnum stjórnmála okkar - sjálfstæðisbar-

áttu og almennri efnahagsuppbyggingu - er í megindráttum lokið og það blasa ekki við nein
viðlíka stórkostleg og vænleg viðfangsefni á sviði stjórnmála okkar. Þótt margt megi betur
fara og mörg tækifæri séu enn ónýtt, einkum á sviði efnahagslífs, er hvergi að eygja
heildarverkefni sem krefjast og gefa tilefni til sameinaðs vilja og sameinaðs átaks allrar
þjóðarinnar. Þvert á móti er ljóst að þau málefni sem nú eru brýnust í stjórnmálum - eins
og t. d. frekari og sundurgreindari uppbygging atvinnulífs á grunni burðarkerfanna sem
komið hefur verið upp - gefa tilefni til togstreitu fremur en samstöðu. Sé reynt að leiða slík
mál til lykta á sviði stjórnmálanna, hlýtur togstreitan að sitja í fyrirrúmi og standa í vegi þess
að einstakar framkvæmdir til hags og heilla nái fram um leið. Þetta kæfir tæknilega og
fræðilega umfjöllun, sem ein getur leitt til hagkvæmrar framkvæmdar í einstöku efni. Þannig
er lítil von til þess að sterk framkvæmdastjórn geti leitt til vaxandi hagsældar, eins og hún
hefur hingað til tvímælalaust gert meðan viðfangsefnin voru fá og viðamikil og náðu í
einhverjum skilningi til landsmanna allra. Verkefnunum sem vinna þarf að og tækifærunum
sem vinna þarf úr hefur fjölgað og fjölbreytni þeirra hefur aukist svo og kröfurnar til
skilvirkni og árangurs í framkvæmd. Sterk miðstjórn í hendi tiltölulega fárra manna er
ólíkleg til að ná yfir þessi verkefni öll og geta gert sér ítarlega grein fyrir þeim öllum svo
margbreytileg og flókin sem þau eru.

Fornar áherslur.
Í breyttum aðstæðum felst það alls ekki að mikilvægi stjórnvalda og stjórnunar minnki

eða rýrni; þvert á móti er ljóst að viðfangsefnin, sem að stjórnvöldum snúa, eru miklu
flóknari og erfiðari en áður. Það þarf mikið lag til að nýta vel sjálfvirkt afl og atorku
einkaaðila í þágu heildarinnar. En þeirri eindregnu miðstýringu, sem við höfum svo lengi
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látið vaxa með okkur, verður ekki við komið við breyttar aðstæður. Það er greinilegt að
allur þungi stjórnunarinnar verður að færast á almenna löggjöf af framkvæmdalöggjöf og
framkvæmdarvaldi. þannig að frumkvæði um aðgerðir og athafnir og ábyrgðin á þeim færist
frá stjórnvöldum til borgaranna, þótt heildarstefna og meginskilyrði séu mótuð í lögum.

Að byggja land þannig með lögum og stýra því með lögum - þar sem lög eru skoðuð
sem samskiptareglur borgaranna, eins og gert var í upphafi þegar við gengumst allir undir
ein lög - krefst breyttra viðhorfa og víðari sýnar en lengi hafa tíðkast. meðan mest reið á að
einbeita og sameina vilja landsmanna. Það krefst meðal annars nokkurs afturhvarfs til forns
skilnings á eðli og skipulagi ríkisins. Í framkvæmdagleði seinustu áratuga hafa hið almenna
löggjafarvald og dómsvaldið í rauninni gleymst og þó er hvort tveggja þetta undirstaða
samfélags sem byggja vill land sitt með lögum.

Í næstu greinum verður aftur vikið að nákvæmari gagnrýni á stjórnarskránni 1944 og
uppkastinu 1983.

XI. grein:
HLUTVERK STJÓRNARSKRÁR

(13. júlí 1983.)

Skipting stjórnvalds.
Stjórnarskrá hefur það hlutverk að geyma fyrirmæli um skipulag þess samfélags sem nú

er oftast kallað einu nafni ríki. Einn veigamesti þáttur í slíku skipulagi er að skipta
stjórnvaldi milli helstu stofnana sem þar er gert ráð fyrir. Ýmis sjónarmið koma þar til
greina: Eðli starfsemi ræður skiptingu í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. en
svæðisbinding skiptingu milli miðstjórnar ríkis og sveitarfélaga svo að dæmi séu tekin.

Meginhugsunin bak við það að skipta valdi með framangreindum hætti er sú að tryggja
landsfólkinu nokkra vernd gegn óhóflegum ágangi ríkisins. Ef einn valdhafi hafi eftirlit með
öðrum og beri ábyrgð gagnvart honum tempri þau umsvif beggja og með því sé fengin
nokkur trygging fyrir því að ekki sé gegnið of nærri frelsi manna. Þá viðbótarröksemd má
einnig hafa í huga að almennt er það vænlegra til árangurs að kröftum sé beint að einu
markmiði en drepið á dreif. Sú samfélagsstofnun sem helguð sé afmörkuðu hlutverki verði
því til meiri nytja en hin sem ekki verði fundin nein ákveðin viðfangsefni.

En þessum markmiðum verður þó ekki náð nema verksvið hvers handhafa ríkisvalds sé
sem skýrast afmarkað. Mikið vantar þó á að svo sé gert í íslenskum stjórnlögum og
stjórnarframkvæmd og má hér sérstaklega minna á raunverulegan samruna löggjafarvalds
og framkvæmdarvalds.

Eitt brýnasta viðfangsefni á sviði stjórnlagasetningar er að koma hér á gleggri skipan.

Ákvæði um aðrar valdastofnanir .
En umbætur að þessu leyti á ákvæðum núgildandi stjórnarskrár eru ekki einhlítar. Í

þjóðfélaginu eru valdamikil samtök sem hafa seilst til áhrifa með sívaxandi þunga og náð þar
tökum engu minni en hinar lögskipuðu stjórnarstofnanir ríkisins. Hér eru einkum hafðir í
huga stjórnmálaflokkarnir og hagsmunasamtök vinnumarkaðarins. Þessar valdastofnanir
hafa í reynd úrslitaáhrif á fjölmargar og ekki síður mikilvægar ákvarðanir í þjóðmálum án
þess að lúta þeim leikreglum sem stjórnlög gera ráð fyrir.

Annað brýnt viðfangsefni í nýskipan stjórnarhátta er að fella þjóðmálaumsvif þessara
valdastofnana undir stjórnlög, þar á meðal að marka þeim hlutverk. Öðrum kosti verða
stjórnlögin að nokkru leyti óvirk.

Hliðstæður vandi hefur raunar blasað við mönnum fyrr. - Þegar kirkjan efldist á
miðöldum og lét æ meira málefni þjóðfélagsins til sín taka olli það miklum vanda. því var
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það löngum viðfangsefni stjórnspekinga og stjórnlagasmiða að leitast við að móta reglur um
samband ríkis og kirkju. Hafa ákvæði þar að lútandi lengst af síðan verið í stjórnlögum
flestra ríkja þar sem kristin trú hefur átt ítök.

Óglögg valdskipting veldur óstjórn og hamlar framþróun.
lIIa skilgreint og lítt afmarkað valdssvið stjórnarstofnana veldur ekki aðeins óstjórn og

óreglu heldur hamlar allri markvísri framþróun. Víst er að hverjum þeim sem ætlar að koma
hér á gleggri skipan er mikill vandi á höndum; meðal annars þarf hann að íhuga vandlega
hlutverk og eðli hinna mörgu og margs konar stjórnarstofnana. Þegar til framkvæmda
kemur þarf að leysa úr ótal álitaefnum. En ávinningurinn er sá að meiri gaumur er gefinn að
þróun og viðgangi þjóðfélagsins en ella. Til samlíkingar má hér taka íþróttir eins og skák:
Hvert yrði gildi hennar ef hver taflmaður gegndi ekki ákveðnu hlutverki og lyti ekki
ströngum reglum - ef hver léki sinn leik nokkuð að geðþótta?

Íslenskar stjórnarstofnanir gegna allt of margar óljósu hlutverki. Stjórnmálamenn og
oddvitar þrýstihópa leika leiki sína nokkuð eftir hentugleikum hverju sinni. Og aftur má
spyrja: Hvert er gildi þeirrar þjóðmálastarfsemi sem þannig fer fram?

Í stjórnarskráruppkastinu 1983 er það til umbóta að hlutverk forseta Íslands er betur
skýrt og skilgreint en verið hefur og svo hlutverk dómstóla en þessar úrbætur verða þó
tæplega taldar knýjandi. Á hinn bóginn er ekki sjáanleg nein viðleitini til að skipta
glögglegar verkum milli handhafa löggjafarvalds og framkvæmdarvalds en nú er gert, né
heldur að reynt sé að fella athafnir stjórnmálaflokka og aðilja vinnumarkaðarins undir
stjórnlög.

Ástæður virðast augljósar: Hér eiga þeir í hlut sem vilja ekki hlíta föstum leikreglum.
Fyrirgreiðslu- og úthlutunarstjórinn sem mest fer nú fyrir á sviði stjórnmálanna vill hvorki
sleppa tökum á löggjafar- né framkvæmdarvaldi og baráttutæki sitt - stjórnmálaflokkinn -
vill hann nota að vild og geðþótta.

Þrýstihópsstjórinn sem er önnur aðalpersónan á stjórnmálasviðinu vill einnig hafa
óbundnar hendur til umsvifa sem best má marka af því að oddvitar verkalýðshreyfingarinnar
hafa ávallt staðið eins og steinrunnin tröll gegn því að ítarlegri lög væru sett um starfsemi
hennar en nú gilda - hverju nafni sem nefnast.

Stjórnarskráruppkastið 1983 sýnir svo glögglega sem frekast má vera að starfandi
stjórnmálamenn leysa ekki þann stjórnskipunarvanda sem heitastur brennur á þjóðinni.
Ástæðan er augljós: Þeir eru sjálfir mesta vandamálið sakir þess hversu rígbundnir þeir eru
ríkjandi stjórnarháttum.
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