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Um stjornarfrumvarp um stjornlagaþmg °

Fyrir allsherjarnefnd liggur nú lagafrumvarp frá ríkfsstjórninni um stjórnlagaþing. Þetta 
frumvarp gerir ráð fyrir því að þjóðin kjósi um 30 fulltrúa á stjórnlagaþing sem hafi það 
verkefni að færa stjórnarskrá lýðveldisins til nútímans. Starfstími stjórnlagaþingsins verði 
nokkrir mánuðir. Tillðgur þess verði síðan lagðar fyrir Alþingi - eins og núverandi 
stjórnarskrá krefst

Ég fyrir mítt leyti er mjög ósáttur við þetta frumvarp - enda hefur komið fram vel rökstudd 
gagnrýni á það frá ýmsum umsagnaraðilum. Ég held að það sé brýnt að þjóðin setji sér 
nýj$ stjórnarskrá en ekki með þeim hætti sem þetta stirðbusalega frumvarp gerir ráð fyrir. 
Mér finnst það skrýtin leið að setja á stofn einhvers konar þjóðkjörna eftiröpun af Alþingi í 
smækkaðri mynd til að vinna það verk á stuttum tíma sem þingið sjálft hefur ekki getað 
komið i framkvæmd. Ég hef engan mann heyrt mæla fyrir þessu frumvarpi af mikilli 
sannfæringu og sýníst heíst að það hugnist ekki neinum í raun og veru. Það er vægast 
sagt mikið vafamál að þetta útskot eða botnlangi úr fulltrúalýðræðinu sé besta svarið við 
óskum þjóðarinnar um nýja stjórnarskrá. Kostnaður við þetta stjórnlagaþing er áætlaður 
300 milljónir króna, mestan part launakostnaður stjórniagaþingfulltrúa - og ég held að bæði 
launakostnaður og aðrir kostnaðarliðir séu mjög vanmetnir og heildarkostnaður muni nema 
miklu hærri upphæð en 300 milljónum nái þetta frumvarp fram að ganga.

Hin ajmenna krafa um stjórnlagaþing með þáttöku almennings snýst ekki um að þjóðin 
óski eftir því að fá að kjósa 30 manns í fulla vinnu mánuðum saman með 300 milljóna 
tilkostnaði til að semja stjórnarskrá - að ofan. Krafan er um að opna leið til þess að þjóðin 
sjálf geti átt sem breiðasta aðkomu að því að semja nýja stjórnarskrá handa sjáifri sér.

Önnur nálgun

Úr þvi að mér finnst frumvarp stjórnarinnar um stjórnlagaþing handónýtt fer ég fram á að 
það verði dregið tilbaka og til þess að gagnrýni mín sé ekki einvörðungu neikvæð vil ég 
leggja fram hugmynd um lýðræðislega leið til að eignast betri stjórnarskrá. Um þessa 
lýðræðislegu leið væri hugsanlega hægt að sameinast því að hún samræmir sjónarmið 
þeirra sem vilja að stjórnarskrá verði samin af tittölulega fáum fulltrúum og sjónarmið þeirra 
sem vilja að þúsundir íslendinga komi að þessu verki.

Hugmyndin er í örstuttu máli þessi (og þetta er ekki eingöngu mín hugmynd heldur hefur 
hún orðið til og mótast i samtölum við mikinn fjölda fólks):

Allsherjarnefnd Alþingis eða Alþingi skipi 7 manna utanþingsnefnd sem hafi það hlutverk 
að semja drög að nýrri stjórnarskrá. Ég segi "drög" vegna þess að hvað sem tautar og 
raular verður Alþingi sá aðili sem á endanum samþykkir eða hafnar tillögum þessarar 
nefndar (og sömuleiðis tillögum stjórnlagaþings skv. núgildandi stjórnarskrá sem tekur af 
öil tvimæli um að stjórnlagaþing geti aðeins verið ráðgefandi). Auk nefndarmannanna 7 
væru 7 varamenn sem tækju þátt í starfi nefndarinnar og hefðu málfrelsi og tillögurétt en 
hefðu einungis atkvæðisrétt þegar þeir tækju sæti aðalmanns.
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Stjórrslagaþing í ölfum landshlutum

Við samningu nýrrar stjórnarskrár væri stjórnlaganefndinni falið að halda ,,stjórnlagaþing,,I 
sem sagt að standa fyrir vel skipulögðu fundahaldl um allt land (í hverju kjördæmi eða 
hverrl sýslu á svipaðan hátt og héraðsþing voru haldin til forna). Á þessi "stjórnlagaþing" 
mættu að sjálfsögðu allir mæta með þær tillögur sem þeir vildu koma á framfæri og 
hugmyndir og ályktanir þessara stjórnlagaþinga yrðu síðan efniviður handa 
stjórnlaganefndinni að vinna úr.

Nefndtn væri einnig falið að leita eftir tillögum frá öllum þeim aðilum sem vilja láta sig þetta 
verkefni einhverju varða, auk þess sem mið værí tekið af reynslu annarra þjóða. Nefndinni 
væri uppálagt að stuðla að almennri umræðu um stjórnarskrá og taka á móti tillögum úr 
þeirri umræðu. Auk þessa væri nefndinni falið að kynna sér hugsanlegar fyrirmyndtr í 
nýlegum stjómarskrám annarra landa.

Þegar kemur að skipun nefndarinnar væri leitast við að fá til starfa fólk sem hefur áunnið 
sér traust og virðingu og býr yfir fjölbreyttri menntun og reynslu. Nefndln mundi svo ráða 
sér starfsfólk og leita sér sérfræðileg rar (væntanlega einkum lögfræðilegrar) ráðgjafar eftir 
þörfum.

Úr því að það er hvort sem er Alþingis að setja nýja stjórnarskrá tel ég óþarft að kjösa 
einhvers konar mini-Alþingi til þeirra starfa en fá heldur til starfa nefnd valinkunnra 
sómamanna sem leitaði eftir tillögum og hugmyndum frá almenningi og starfaði í umboði 
htnna kjörnu fulltrúa á Alþingi.

Ekki eitt stjórnlagaþing í Reykjavík heldur mörg um allt iand

Sú aðferð að halda mörg stjórnlagaþing um allt land í stað þess að halda eitt 
stjórnlagaþing t höfuðborginni væri eðlilegt svar við þeirri almennu kröfu að þjóðin sjálf 
komi að gerð nýrrar stjórnarskrár. Ekki með einu stjórnlagaþingi kjörinna fufltrúa heldur 
með mörgum stjórnlagaþingum í ölíum byggðarlögum landsins, sem öllum væri heimilt að 
taka þátt í. Opnara en það getur lýðræðið varla orðið.

Ég er sannfærður um að þjóðinni finnst Alþingi hafa tekist vel til um skipun 
rannsöknarnefndarinnar sem nú hefur skilað af sér góðu verki, og ég tel að það mundi 
verða Alþingi til vegsauka og virðingar að velja þessa leið tíl að framkvæma vilja 
þjóðartnnar og það mundi styrkja slíka nefnd ef í henni ætti sæti til að mynda formaður 
rannsóknarnefndar Alþtngis, þeirrar sem nú hefur nýverið skilað af sér starfi sem hefur 
tekist vel að bestu manna yfirsýn og hefur áunnið sé hylli almennings.


