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Hafsteinn Þór Hauksson er lektor við lagadeild Háskóla Íslands

Ú

tdráttur
Þessi grein fjallar um það hvernig skynsamlegast sé að
standa að breytingum á stjórnarskrá Íslands. Færð eru
lögfræðileg og stjórnspekileg rök fyrir þeirri afstöðu að margir þeir
sem lagt hafa áherslu á heildarendurskoðun og viðamiklar breytingar á stjórnarskránni nálgist viðfangsefnið með of róttækum hætti.
Skynsamlegra sé að endurskoðunin fari fram í smærri skrefum.
Höfundur bendir á að slík hófsöm nálgun við stjórnarskrárbreytingar leiði vissulega til þess að stjórnarskránni og stjórnskipuninni
megi líkja við bútasaum. Slíkur bútasaumur sé hins vegar æskilegur
með tilliti til þeirra hagsmuna sem stjórnarskránni er ætlað að standa
vörð um.

1 Grein þessi hefur staðist þær fræðilegu kröfur sem gerðar eru samkvæmt verklags- og ritrýnireglum

Tímarits Lögréttu.
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1.

Inngangur2
Þjóðfundur, stjórnlaganefnd, ógilding stjórnlagaþings
kosninga, stjórnlagaráð, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla,
sérfræðingahópur, Feneyjanefnd Evrópuráðsins, stjórnarskrárnefnd
– þessi stikkorð minna okkur á hið flókna ferli sem endurskoðun
stjórnarskrárinnar hefur gengið í gegnum síðan Alþingi samþykkti
með lögum árið 2010 að fela sérstöku stjórnlagaþingi að endurskoða
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.3
Ég hef haft nokkra aðkomu að málinu. Þar ber helst að nefna að
ég tók saman skýringar við mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar
sem birtust í skýrslu stjórnlaganefndar,4 sat í sérfræðingahópnum
sem undirbjó frumvarp á grunni tillagna stjórnlagaráðs5 og rýndi í
álitsdrög Feneyjanefndarinnar að beiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis.
Ef til vill líta einhverjir svo á að mikil vinna hafi farið í súginn.
Að sú staðreynd að Íslendingar hafi ekki sett sér nýja stjórnarskrá
í stað lýðveldisstjórnarskrárinnar frá 1944 – þrátt fyrir allt púðrið
sem lagt hefur verið í vinnuna – hljóti að valda sárum vonbrigðum.
Ég er ósammála því. Ég tel að reynslan af endurskoðunarvinnunni
sé dýrmæt og hún hefur styrkt mig í þeirri trú að óskynsamlegt sé

2 Ég þakka Róberti H. Haraldssyni prófessor í heimspeki, Arnaldi Hjartarsyni lögfræðingi, Skúla

Magnússyni héraðsdómara og Hrefnu Ástmarsdóttur stjórnmálafræðingi fyrir gagnlegar ábendingar
og rökræður um efni greinarinnar.
3 Sbr. lög um stjórnlagaþing nr. 90/2010.
4 Skýrsluna má nálgast rafrænt á vefslóðinni http://stjornlagarad.is/gagnasafn/.
5 Sjá þingskj. 510 — 415. mál, 141. löggjafarþing 2012-2013.
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að leggja núgildandi stjórnarskrá alfarið til hliðar og samþykkja nýja
í hennar stað. Að mínu mati er skynsamlegra að endurskoðunin
fari fram í smærri skrefum, m.a. á grundvelli þeirra sjónarmiða og
ábendinga sem fram hafa komið á undanförnum árum.6
Í þessari grein færi ég lögfræðilegar og stjórnspekilegar röksemdir
fyrir framangreindri afstöðu minni. Um leið leitast ég við að bregðast
við nokkrum sjónarmiðum sem hafa verið áberandi í umræðunni
um endurskoðun stjórnarskrárinnar og að mínu mati leitt til of
róttækrar nálgunar á viðfangsefnið. Í lok greinarinnar reyni ég
jafnframt að svara því hver næstu skref í stjórnarskrármálinu ættu
að vera.

2.

Stjórnarskrárhyggja
Til hvers er stjórnarskráin? Svarið við þessari spurningu
hlýtur að liggja til grundvallar rökræðunni um það hvers
efnis stjórnarskráin ætti að vera og hvort tilefni sé til að gera
breytingar á henni. Til þess að geta tekið rökréttar ákvarðanir um
breytingar á stjórnarskránni hljótum við með öðrum orðum að
þurfa að gaumgæfa hvaða hlutverki hún gegnir – og eigi að gegna
– í þjóðfélaginu.7
6 Rétt er að halda því til haga að sú ákvörðun að samþykkja nýja stjórnarskrá í stað eldri þarf auðvitað

ekki að fela í sér afdrifaríkar breytingar á stjórnskipun ríkisins. Dæmi eru um að ríki hafi sett sér nýjar
stjórnarskrár sem eru mjög líkar þeim sem fyrir voru og fela í sér litlar stjórnskipulegar breytingar.
Þegar rætt er um gagngerar breytingar á íslensku stjórnarskránni í þessari grein, eða hugmyndir um að
samþykkja nýja stjórnarskrá í stað lýðveldisstjórnarskrárinnar frá 1944, er fyrst og fremst vísað til þeirra
róttæku hugmynda sem fram hafa komið um viðamiklar breytinar á gildandi stjórnskipun. Breytingar
teljast auðvitað viðamiklar ef þær fela í sér breytingar á grundvallarstoðum stjórnskipunarinnar en geta
líka talist viðamiklar ef þær hnika til mörgum smærri atriðum.
7 Slíkum ákvörðunum má e.t.v. líkja við ákvörðunum um mannaflsfrekar og kostnaðarsamar byggingar

framkvæmdir. Engum skynsömum manni dytti til hugar að ráðast í slíkt án þess að hafa tiltölulega skýra
hugmynd um það hvaða hlutverki byggingin ætti að þjóna.
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Margir hafa sjálfsagt ekki leitt hugann sérstaklega að því hvers
vegna svo mörg ríki reisa stjórnskipun sína á ritaðri stjórnarskrá.
Þeir telja jafnvel sjálfsagt og óhjákvæmilegt að í réttarkerfinu sé í
gildi lagabálkur sem hafi æðra gildi en almenn lög. Þeim sömu kæmi
e.t.v. á óvart að stjórnarskrár eru fremur nýlegt fyrirbæri í mannkynssögunni og að til eru rótgróin lýðræðisþjóðfélög sem ekki búa
við neina stjórnarskrá.8
Sú hugmyndafræði sem býr að baki setningu stjórnarskráa Vesturlanda hefur verið nefnd stjórnarskrárhyggja (e. Constitutionalism).9
Hugmyndafræðilegt upphaf stjórnarskrárhyggju má rekja langt
aftur í tímann. Fræðimenn hafa t.d. bent á skrif Aristótelesar og
ýmissa spekinga miðalda og endurreisnar í þessu sambandi þar sem
fram koma sumar þeirra grundvallarhugmynda sem stjórnarskrár
hyggja byggir á.10 Stjórnarskrár í nútímaskilningi þess hugtaks eru
þó eins og áður segir tiltölulega nýlegt fyrirbæri og verða einkum
raktar til upplýsingastefnunnar og byltinganna í Bandaríkjunum og
Frakklandi við lok 18. aldar.11

8 Bretland og Nýja sjáland eru væntanlega bestu dæmin um slík þjóðfélög.
9 Ágúst Þór Árnason notar í þessu sambandið hugtakið stjórnarskrárfestu. Sjá Ágúst Þór Árnason: „Stjórnar

skrárfesta: grundvöllur lýðræðisins.“ Skírnir (173, haust 1999).
10 Um skrif Aristótelesar í þessu sambandi, sjá Stjórnspekina. Höfundur hefur stuðst við enska þýðingu

ritsins: Aristotle: Politics. Oxford University Press, New York 1995. Um fróðlega umfjöllun um
hugmyndafræðileg frjókorn stjórnarskrárhyggju, sjá The Cambridge History of Political Thought 14501700 (ritstj. J. H. Burns, Cambridge University Press, Cambridge 1991).
11 Hér verður sögulegt upphaf stjórnarskrárhyggju ekki rakið. Vísast um það til annarra skrifa, sjá t.d.:

Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki (Bókaútgáfan Codex, Reykjavík
2014), kafli VII.
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Megininntak stjórnarskrárhyggju má e.t.v. orða með eftirfarandi
hætti:
Samkvæmt stjórnarskrárhyggju skulu handhafar ríkisvaldsins
bundnir af grundvallarlögum sem finna má í sérstakri ritaðri
stjórnarskrá sem geymir ákvæði um stjórnskipunina og valdmörk
einstakra greina ríkisvaldsins. Samkvæmt stjórnarskrár
hyggju er
þessum grundvallarlögum ætlað að sporna gegn misbeitingu valdsins
og tryggja þegnunum ákveðin grundvallarréttindi.12

Af framangreindu má ráða skýr tengsl stjórnarskrárhyggju við
ýmsar þekktar stjórnspeki- og réttarheimspekikenningar. Í fyrsta lagi
má nefna stjórnspekikenningu Johns Lockes en samkvæmt henni
verður ríkisvald ekki réttlætt nema með vísan til hagsmuna þegn
anna sjálfra. Valdi ríkisins án tillits til réttinda þegnanna er þannig
afdráttarlaust hafnað.13 Í öðru lagi má ráða tengsl við hugmyndina
um réttarríkið (e. Rule of Law). Stjórnarskrárhyggjan takmarkar
geðþóttavald stjórnvalda gagnvart borgurunum með því að lögbinda
starfsemi æðstu valdastofna samfélagsins. Í þriðja lagi gerir stjórnar
skrárhyggjan ráð fyrir valdgreiningu (e. Separation of Powers) í anda
kenninga Lockes og Montesquieus. Valdi ríkisins er dreift á ólíkar
12 Sjá Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 195. Gunnar Helgi

Kristinsson skilgreinir stjórnarskrárhyggju svo: „Stjórnarskrárhyggjan (constitutionalism) felur í sér þá
hugsun að setja beri ákveðnar grundvallarreglur sem raunverulega takmarki beitingu eða misbeitingu
ríkisvaldsins. Gunnar Helgi Kristinsson: Þróun íslensku stjórnarskrárinnar (Félagsvísindastofnun Háskóla
Íslands 1994), bls. 5.
13 John Locke: Ritgerð um ríkisvald (2. útg. Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík 1993).
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hendur til þess að takmarka hættuna á misbeitingu þess.14 Í fjórða
lagi tengist stjórnarskrárhyggjan náið hugmyndum um svokallað
stjórnskipulegt lýðræði sem andstæðu við óbeislað meirihlutaræði.15

3.

Megineinkenni stjórnarskráa
Á enskri tungu hefur orðið constitution16 a.m.k. tvær merkingar. Það getur bæði merkt stjórnskipun og stjórnarskrá. Á
þessu tvennu er mikilvægt að gera greinarmun. Öll ríki heimsins
búa við einhvers konar stjórnskipun, þar gilda einhverjar reglur um
hvernig lagareglur verða til og hver hafi það hlutverk að setja þær,
beita þeim, skera úr ágreiningi o.s.frv. Ef slíkar stjórnskipandi reglur
væru ekki til staðar að neinu marki væri ekki um ríki eða réttarkerfi
að ræða yfir höfuð.17
Það er hins vegar ekkert náttúrulögmál að ríki reisi stjórnskipun
sína á sérstakri stjórnarskrá. Bretland er nærtækasta dæmið um ríki
sem býr við rótgróna og þróaða stjórnskipun án stjórnarskrár. Þar
hvílir stjórnskipunin á rótgrónum stjórnskipunarvenjum, dómafordæmum og ýmsum dreifðum ákvæðum í lögum og sáttmálum.

14 Um réttarríkið og valdgreiningu, sjá t.d.: Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – Um réttarríkis

hugmynd Joseph Raz“, Tímarit lögfræðinga (3. hefti, 58. árg., 2008) og „Valdgreining skilvirkni og frelsi“,
Úlfljótur (2. tbl., 62. árg. 2009).
15 Sjá nánar Skúli Magnússon: „Stefnumótun og útfærsla – Hugleiðingar um samleik Alþingis og stjórnar

ráðs Íslands við undirbúning löggjafar.“ Afmælisri: Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan
Codex, Reykjavík 2014), bls. 539. Skúli vísar þar til umfjöllunar Ágústs Þórs í greininni Stjórnarskrárfesta: grundvöllur lýðræðisins.
16 Orðið er dregið af latneska orðinu constitutio. Um merkingu hugtaksins í stjórnskipulegri umræðu fyrri

tíðar, sjá Cambridge History of Political Thought 1450-1700, bls. 254.
17 Raunar má segja að hvers konar stofnanir og skipulagður félagsskapur eigi sér stjórnskipun í þessum

skilningi. Það er t.d. ekkert athugavert við að tala um stjórnskipun Háskóla Íslands eða íþróttafélagsins
Stjörnunnar svo dæmi séu tekin. Það hvaða reglur teljist stjórnskipunarreglur í eðli sínu, sjá t.d.: N.
W. Barber: The Constitutional State (Oxford University Press, Oxford 2010), bls. 75 og áfram og Hans
Kelsen: General Theory of Law and State 4 (Russell & Russell, New York 1961), bls. 38 og áfram.
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En hvað er þá þetta fyrirbæri, stjórnarskráin, sem stjórnarskrár
hyggjan kveður á um að skuli vera til staðar? Réttarheimspekingurinn
Joseph Raz hefur dregið saman sjö atriði sem eru einkennandi fyrir
stjórnarskrár:18

1. Stjórnarskrá inniheldur stjórnskipunarreglur, þ.e. reglur
sem lúta að stjórnarformi og verkefnum æðstu handhafa
ríkisvalds. Stjórnarskráin kveður með öðrum orðum á um
stjórnskipun ríkisins.

2. Stjórnarskrá er ætlað að standast tímans tönn. Með henni
er komið á stöðugri umgjörð fyrir stjórnmálastarf og lagalegar
stofnanir. Þótt auðvitað kunni að reynast ástæða til þess að
aðlaga reglur þar að lútandi endrum og eins er hugsunin sú
að stjórnarskráin tryggi ákveðna festu.

3. Stjórnarskrá er í rituðu formi. Þetta felst reyndar í íslenska
orðinu stjórnarskrá (en ekki orðinu constitution) og segir
sig því í raun sjálft.Yfirleitt eru stjórnarskrár þannig tiltekinn
lagabálkur en auðvitað má hugsa sér að stjórnarskráin skiptist
í nokkur sjálfstæð skjöl eða bálka.

18 Joseph Raz: „On the Authority and Interpretation of Constitutions“, Constitutionalism – Philosophical

Foundations (ritstj. Larry Alexander, Cambridge University Press, Cambridge 1998), bls. 153-154.
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4. Stjórnarskrá hefur æðra réttarheimildarlegt gildi (l. lex
superior) en önnur löggjöf. Þetta þýðir að sé ekki unnt að
túlka ákvæði almennra laga og stjórnvaldsfyrirmæla til samræmis við stjórnarskrána verða þau að víkja.

5. Stjórnarskráin hefur réttarlega þýðingu, hægt er að fá
ákvæðum hennar framfylgt með opinberu valdi. Ríki tryggja
þetta með ólíkum hætti. Hér á landi fara almennir dómstólar,
að endingu Hæstiréttur Íslands, með svokallað endurskoðunarvald, þ.e. vald til þess að kveða á um hvort lægra settar réttarheimildir brjóta í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar.19

6. Það er erfiðara að breyta ákvæðum stjórnarskrárinnar en
almennum lögum. Þetta er auðvitað nátengt atriðum númer
2 og 4 hér að framan. Flestum ákvæðum íslensku stjórnar
skrárinnar verður ekki breytt nema með þeirri aðferð sem
kveðið er á um í 1. mgr. 79. gr. hennar eða 4. mgr. ákvæðis
um stundarsakir. Þær aðferðir eru flóknari heldur en sú sem
notuð er við breytingu almennra laga, sbr. einkum 44. og 26.
gr. stjórnarskrárinnar.

19 Hæstiréttur Íslands komst í fyrsta sinn að þeirri niðurstöðu að íslensk lög brytu í bága við ákvæði

stjórnarskrár í svokölluðu Hrafnkötlumáli, sbr. Hrd. 1943, bls. 237. Síðan þá hafa margir dómar
gengið þar sem almenn löggjöf hefur verið talin stangast á við stjórnarskrá, ekki síst eftir lögfestingu
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með lögum nr. 97/1995. Um kennilegan grundvöll endurskoðunarvaldsins, sjá t.d.: Ragnhildur Helgadóttir: The influence of American theories of judicial review on
Nordic constitutional law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2006).
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7. Stjórnarskrá er birtingarmynd sameiginlegrar hugsjónar
eða hugmyndafræði, svo sem lýðræðis og frelsis. Stjórnarskráin
hefur því ekki bara réttarlega þýðingu, hún hefur líka táknræna þýðingu fyrir það samfélag sem hún þjónar.20
Í þessari lýsingu á megineinkennum stjórnarskrár er að sjálfsögðu
ekki að finna neina uppskrift af því hvert efni stjórnarskráa skuli
vera í eitt skipti fyrir öll. Öðru nær, enda eru þetta sameiginleg
einkenni afar ólíkra stjórnarskráa. Hér á eftir verða raunar færð rök
að því að ekki sé hægt að búa til hina einu réttu stjórnarskrá sem
gagnist öllum samfélögum jafn vel. Þótt framangreind samantekt á
megineinkennum stjórnarskráa fleyti okkur því ekki nema viss langt
kann hugsun um þau samt sem áður að reynast okkur gagnleg. Hún
hjálpar okkur t.d. við að átta okkur á þeim mikilvæga mun sem gera
verður í rökræðum um æskilegar breytingar á stjórnarskránni annars
vegar og almennum lögum hins vegar.

20 Hin táknræna þýðing stjórnarskrár leyndi sér ekki þegar til stóð að lögtaka stjórnarskrá Evrópusam-

bandsins árið 2004. Framtakið leiddi til mjög heitra skoðanaskipta um alla álfuna og svo fór að lokum
að stjórnarskráin var felld í þjóðaratkvæðagreiðslum í Frakklandi og Hollandi árið 2005 og tók því ekki
gildi. Hins vegar má auðvitað færa rök fyrir því að stofnsáttmálar Evrópusambandsins gegni hlutverki
(og séu í reynd) stjórnarskrár. Þannig hefur t.d. Evrópudómstóllinn lýst þeim sem constitutional charter,
sjá Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –
Megindrættir (Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík 2011), bls. 52.
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4.

Nánar um framlag stjórnarskrárhyggju til
réttarkerfis og stjórnmálalífs

Hér að framan var minnst á tengsl stjórnarskrárhyggju
og réttarríkisins og bent á að báðar þessar stjórnspekihugmyndir
gerðu ráð fyrir takmörkun á geðþóttavaldi ríkisins. Í ríki sem reisir
réttarkerfi sitt á ritaðri stjórnarskrá hefur lagalegum böndum verið
komið á valdhafana, a.m.k. upp að vissu marki.
Stjórnarskráin, í samræmi við kröfur réttarríkisins, tryggir jafnframt ákveðinn fyrirsjáanleika og stöðugleika laga.
„Gildi stjórnarskrárhyggjunnar [...] liggur ekki einungis í takmörkun
á valdi ríkisins, heldur í því að þessi takmörkun sé framkvæmd með
fyrirfram ákveðnum reglum.“21

Mikilvægi fyrirsjáanleika í réttarkerfinu verður seint ofmetið og
er raunar samofið hugmyndum okkar um lög.22 Stjórnarskrárhyggja
eykur fyrirsjáanleika laga með því að kveða á um grundvallarreglur
sem segja fyrir um hvernig almenn lög verða til og setja efni þeirra
nokkrar takmarkanir. Með því að skorða ríkisvaldið af er borg
urunum gert betur kleift að gera áætlanir um líf sitt, enda þótt ein
staka lagareglur kunni vitanlega að falla einhverjum þeirra þvert um

21 Richard S. Kay: „American Constitutionalism“, Constitutionalism – Philosophical Foundations (ed. by

Larry Alexander, Cambridge University Press, 1998), bls. 23.
22 Þannig hafa ýmsir lögspekingar bent á að lög hljóti almennt að vera framvirk en ekki afturvirk ef þeim

er ætlað að virka sem reglur sem geti haft skilvirk áhrif á athafnir borgaranna. Sjá t.d. umfjöllun í eftir
farandi grundvallarritum: Lon L. Fuller: The Morality of Law (Revised edition, Yale University Press,
New Haven og London 1964), bls. 51 og áfram; John Finnis: Natural Law and Natural Rights (Second
Edition, Oxford University Press, Oxford 2011) bls., 270 og Joseph Raz: „The Rule of Law and itsVirtue“,
The Authority of Law – Essays on Law and Morality (Clarendon Press, Oxford 1979), bls. 214 og áfram.
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geð. Þannig er að vissu marki spornað gegn öryggisleysi og óvissu
í lífi borgaranna þótt auðvitað viti enginn sína ævi fyrr en öll er.23
Stjórnarskrárhyggja treystir stöðugleika í réttarkerfinu m.a. með
því að erfiðara er að breyta ákvæðum stjórnarskrárinnar en annarra
laga. Á þingi kunna lög að vera felld úr gildi og ný sett í staðinn í viku
hverri.Tilefni slíkra breytinga á lögum eru auðvitað margvísleg, svo
sem stefnubreytingar nýs meirihluta á þingi, viðbrögð við breyttum
aðstæðum í þjóðfélaginu, tækninýjungum og svo mætti lengi telja.
Grundvallarstoðir réttarkerfisins haldast hins vegar óbreyttar um
lengri tíma sé stjórnskipunin grundvölluð á stjórnarskrárhyggju. Þær
breytast ekki í takt við dægurþras stjórnmálanna, eins og stundum
er sagt, heldur mynda eins konar ramma utan um hina pólitísku
rökræðu hverju sinni.24
Sá stöðugleiki sem stjórnarskrárhyggjan leiðir til hefur grundvallarþýðingu í öllu pólitísku starfi og þjóðfélagsumræðu. Það er
einkenni opins lýðræðislegs samfélags að þar fer fram skörp stjórnmálaumræða. Pólitískir andstæðingar deila og rökræða á þingi, í
fjölmiðlum, á netinu og í heita pottinum um þær ákvarðanir sem
taka þarf. Með setningu stjórnarskrár hefur samfélagið hins vegar

23 Richard S. Kay: „American Constitutionalism“, bls. 22-23.
24 Ólafur Jóhannesson kom vel orðum að mikilvægi þess að stjórnarskráin tryggði stöðugleika en þó

án þess að vera óhagganleg: „Stjórnarskráin getur staðið af sér hin tíðu veðrabrigði stjórnmálanna og
stundarátök þjóðfélagsaflanna. Stjórnarskrána má því með réttu kalla kjalfestu þjóðfélagsins. Hitt er
annað mál, að engin stjórnarskrá, hversu vönduð sem er, og hversu tryggilega, sem um hana er búið,
getur staðizt til lengdar, ef hún er orðin algerlega andstæð ríkjandi hugarstefnum og þjóðfélagsskoð
unum. Séu slík straumhvörf virt að vettugi, og stjórnarskránni haldið óbreyttri, bíða hennar sömu örlög
og náttröllsins í þjóðsögunni, hana dagar uppi, og hún verður að steini, dauðum bókstaf, sem enginn
hriðir um, hvort sem hún er sett til hliðar með byltingu eða með öðrum hljóðlátari hætti.“ Ólafur
Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands (Hlaðbúð, Reykjavík 1960), bls. 80.
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komið sér saman um það eftir hvaða leiðum leysa eigi úr þessum
ágreiningi og komast að niðurstöðu.25 Og það er þessi samstaða –
en hana skortir sárlega víða í heiminum – sem gerir okkur almennt
kleift að leiða ágreining til lykta á skilvirkan, sanngjarnan og frið
saman hátt.
Í ljósi framangreinds hlýtur það að teljast heillavænlegast ef sæmileg sátt ríkir um efni stjórnarskrárinnar enda er henni ætlað að útlista
með hvaða hætti skorið er úr pólitískum ágreiningi. Að sama skapi
er það varla gæfulegt að setja ákvæði í stjórnarskrána sem mun fyrir
sjáanlega stuðla að viðvarandi ósætti í samfélaginu. Þetta má orða
sem svo að óheppilegt sé að færa viðfangsefni dægurþrassins inn í
stjórnarskrána þar sem henni er einmitt ætlað að mæla fyrir um
hvernig það skuli til lykta leitt.
Auk þess að leggja sitt af mörkum til þess að tryggja fyrirsjáanleika
og stöðugleika í réttarkerfinu og stjórnmálalífinu (og þar með að
nokkru leyti í samfélaginu almennt) er rétt að árétta einnig framlag
stjórnarskrárhyggjunnar til takmörkunar valdsins og tryggingar
lágmarksréttinda borgaranna.

25 Það má líkja þessum aðstæðum við andstæðinga á knattspyrnuvellinum. Þeir stefna að sitt hvoru

markinu og vonast eftir ólíkri niðurstöðu, en viðurkenna báðir sömu leikreglur.
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Eins og áður segir er það eitt megineinkenni stjórnarskrár að
þar er ríkisvaldinu dreift. Með valddreifingu er spornað gegn mis
notkun valds. Sem dæmi um þetta í íslenskri stjórnskipun má nefna
að dómstólar hafa eftirlit með því hvort hinir handhafar ríkisvaldsins, þ.e. löggjafinn og framkvæmdarvaldið, starfi í samræmi
við lög og stjórnarskrá. Löggjafinn hefur margvíslegt eftirlit með
framkvæmdarvaldinu, þ. á m. með starfrækslu sérstakra stofnana
(umboðsmanns Alþingis og Ríkisendurskoðunar), framkvæmdarvaldið skipar dómara o.s.frv. Þetta samspil ólíkra handhafa ríkisvalds
hefur verið nefnt tilsjón og taumhald (e. checks and balances).26
Segja má að með þessu sé stjórnskipunin mótuð með þeim hætti
sem líklegt er að sporni gegn misbeitingu valdsins.
Við þetta bætist svo að stjórnarskrám hefur allt frá upphafi
fylgt efnisákvæði til verndar mannréttindum, oft í sérstökum
mannréttindaköflum.27 Þannig voru mannréttindaákvæði í fyrstu
íslensku stjórnarskránni frá 1874. Með stjórnarskipunarlögum nr.
97/1995 var nýjum mannréttindakafla komið fyrir í lýðveldis
stjórnarskránni frá 1944 og var mjög horft til alþjóðlegra
mannréttindasáttmála við samningu hans.

26 Hugtökin tilsjón og taumhald í þessu sambandi hef ég frá Finni Þór Vilhjálmssyni lögfræðingi.

Finnur Þór Vilhjálmsson: Reglan um þrígreiningu ríkisvaldsins og áhrif hennar í íslenskri stjórnskipun, með
hliðsjón af löggjafarvaldinu. Kandidatsritgerð til embættisprófs í lögfræði frá Lagadeild Háskóla Íslands,
Reykjavík 2007. [Óbirt]
27 Mannréttindakafli fylgdi bandarísku stjórnarskránni frá upphafi í tíu viðaukum (e. Bill of Rights).

Um ástæður þess að réttindunum var komið fyrir í viðaukum, sjá Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli
Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 219. Sérstakur mannréttindakafli hefur jafnframt fylgt íslenskum
stjórnarskrám frá upphafi, sbr.VII. kafla stjórnarskrárinnar um hin sérstöku málefni Íslands frá 1874.
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Hin stutta umfjöllun hér að framan um stjórnarskrárhyggju
og megineinkenni stjórnarskráa ætti að hjálpa okkur við að bera
kennsl á mikilvæg sjónarmið í rökræðunni um hvort og þá hvaða
breytingar skynsamlegt sé að gera á stjórnarskránni.

5.

Stjórnarskrár þurfa að taka mið
af því samfélagi sem þær þjóna

Eins og tæpt var á hér að framan má rekja fyrirmyndirnar
að stjórnarskrám nútímans til þeirra stjórnarskráa sem samdar voru
í Bandaríkjunum og Evrópu undir lok 18. aldar og í upphafi
þeirrar 19. Áhrifaríkastar þeirra voru stjórnarskrár Bandaríkjanna,
Frakklands og Belgíu.28 Íslenska stjórnarskráin er hér engin undantekning og má rekja fyrirmyndir hennar til Frakklands í gegnum
Danmörku og Belgíu.29
En þótt stjórnarskrár Vesturlanda deili sameiginlegum arfi verður
hver stjórnarskrá að taka mið af því samfélagi sem henni er ætlað
að þjóna. Allt frá tímum Aristótelesar hafa stjórnspekingar bent á
nauðsyn þess að stjórnskipun sé aðlöguð að þörfum og einkennum
viðkomandi samfélags.30 Það er því óráðlegt að afrita án vandlegrar

28 Bandaríska stjórnarskráin var samþykkt 1787 og fyrsta franska stjórnarskráin tók gildi 1791. Þá var

belgíska stjórnarskráin frá 1831 áhrifamikil.
29 Sjá t.d. Sigurður Líndal: „Grundvöllur stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“, Skýrsla stjórnlaganefndar 2011

(2. bindi, ritstj. Skúli Magnússon, Björg Thorarensen og Páll Þórhallsson), bls. 13 og áfram.
30 Sigurður Líndal: „Stjórnarskrá og mannréttindi“, Skírnir 169. ár (haust 1995), bls. 369.

301

ígrundunar erlendar stjórnarskrár, hversu vel sem þær kunna að hafa
sinnt hlutverki sínu í upprunalandinu. Bruce Ackerman, prófessor
í lögum og stjórnmálafræði við Yale-háskóla í Bandaríkjunum,
gerir að umtalsefni hve mörg samfélög hafi brennt sig á því að
ætla sér að herma eftir Bandaríkjunum, einkum með því að kjósa
pólitískan forseta líkt og gert er þar í landi í stað þess að byggja á
þingræðisskipulagi. Ackerman bendir á að um þrjátíu ríki, þ. á m.
mörg ríki í S-Ameríku, hafi tekið upp bandaríska stjórnskipun og
telur að í öllum þeirra hafi stjórnskipunarkreppa (e. constitutional
breakdown) fylgt í kjölfarið.31 Ackerman áréttar að auðvitað komi
stjórnskipunarkreppur til vegna ótal mismunandi ástæðna og að
engin stjórnskipunarkreppa sé eins.32 Það breytir því ekki að athygli
vekur hve illa það hefur reynst að herma eftir stjórnskipun Banda
ríkjanna enda þótt hún hafi staðist tímans tönn þar í landi.
Hvaða atriði eru það þá sem taka þarf tillit til þegar litið er til
reynslu annarra þjóða og stjórnskipunarhugmyndir þeirra aðlagaðar
að ólíkum aðstæðum? Engin leið er að svara slíku með tæmandi
hætti. Látum nægja að benda á hið augljósa; eftir því sem ríki verða
ólíkari að stærð, fólksfjölda, menningu o.s.frv. því vafasamara er að
gefa sér að það sem reynst hafi vel í öðru ríkinu hljóti einnig að
reynast vel í hinu. Bandaríkin eru samfélag 319 milljóna manna af
öllum trúarbrögðum og kynþáttum sem dreifast á landsvæði sem
er stærra en samanlögð Vestur-Evrópa. Það þyrfti ekki að koma
neinum á óvart að aðrar stjórnskipulegar útfærslur hentuðu þar en
til dæmis á hinu fámenna Íslandi.

31 Bruce Ackerman: „The New Separation of Powers“, Harvard Law Review (Vol. 114, January 2000, No.

3), bls. 645 og áfram.
32 Ibid.
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Í umræðunni um breytingar á íslensku stjórnarskránni hefur
nokkuð borið á því að lagðar séu til breytingar að fyrirmynd annarra
þjóða sem búa jafnvel við afar ólíka stjórnskipunar- og stjórnmálahefð. Sem dæmi um þetta mætti nefna tillögu stjórnlagaráðs um
svokallað þjóðarfrumkvæði þar sem gert var ráð fyrir því (í 66. gr.
tillögu ráðsins að nýrri stjórnarskrá) að tiltekið hlutfall kjósenda gæti
lagt fram þingmál á Alþingi. Í skýringum með tillögunum kom fram
að horft hefði verið í þessu sambandi til svissneskrar stjórnskipunar.33
Í skilabréfi sérfræðingahóps er rýndi í tillögur stjórnlagaráðs að
beiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins sagði um þetta:
„Rétt væri að meta betur áhrif þess að auka möguleika almenn
ings til að koma þingmálum á framfæri og knýja fram þjóðar
atkvæðagreiðslu um þau, sbr. 66. gr. Útfærslan og samspil þings og
forsvarsmanna þjóðarfrumkvæðis er ekki að öllu leyti skýr. Hópur
inn vill í þessu samhengi vísa til álits Feneyjanefndarinnar á finnsku
stjórnarskránni (CDL-AD(2008)010). Þar var bent á að Norður
löndin búa við stöðugleika í stjórnskipan en þjóðaratkvæðagreiðslur
hafa að sama skapi verið fátíðar. Skynsamlegt sé að fara varlega í
breytingar í þessu efni (sjá efnisgrein 30 í áliti Feneyjanefndarinnar).
Þótt sumt í tillögu stjórnlagaráðs sé skylt fyrirkomulagi í öðrum
lýðræðisríkjum, eins og t.d. Sviss, er ljóst að þar er allt annars konar
stjórnkerfi en hér á landi, sem m.a. hefur mótast af þeim reglum
sem gilda um þátttöku almennings. Þar í landi er til dæmis ekki
hefðbundið þingræði þar sem minnihlutinn veitir meirihlutanum
aðhald heldur eiga allir helstu stjórnmálaflokkar jafnan fulltrúa í
ríkisstjórn og aðhald almennings því knýjandi.“34

33 Skýringarnar má nálgast á eftirfarandi vefslóð: http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/

Frumvarp_med_skyringum.pdf.
34 Skilabréfið má nálgast á vefslóð Alþingis: http://www.althingi.is/pdf/skilabref_fylgiskjol.pdf.
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Í tilvitnuðum texta bendir sérfræðingahópurinn á að hin svissneska
fyrirmynd að ákvæði stjórnlagaráðs standi í samhengi við ákveðin
einkenni á svissneskri stjórnkipun sem séu í lykilatriðum ólík þeirri
íslensku.35 Þetta eitt og sér þýðir ekki að tillagan sé slæm en gefur
tilefni til varfærni.
Auðvitað eigum við Íslendingar að reyna að læra af reynslu annarra
og nýta okkur það sem vel er gert í öðrum ríkjum. Og þetta höfum
við gert í lagasetningu þar sem gjarnan er leitað fyrirmynda hjá
öðrum ríkjum, ekki síst á Norðurlöndunum. Aðalatriðið er að rasa
ekki um ráð fram heldur setja fyrirmyndirnar ávallt í stjórnskipulegt
samhengi og ígrunda vandlega hvernig þær séu líklegar til að reynast
íslenskri stjórnskipun. Í slíkri varfærni felst enginn þjóðrembingur
eða vanvirðing við reynslu annarra þjóða, öðru nær. Hún felur
einmitt í sér tillit til sérstöðu viðkomandi ríkja.

6.

Lýðveldisstjórnarskráin er ekki dönsk
Hér að framan var bent á mikilvægi þess að stjórnarskráin sé
sniðin að því þjóðfélagi sem henni er ætlað að þjóna til þess
að stjórnskipunin virki sem best. Það að stjórnarskráin eigi uppruna
sinn í viðkomandi þjóðfélagi og ákvæði hennar falli vel að samfélaginu getur jafnframt haft táknræna þýðingu og stuðlað að því að
stjórnarskránni sé sýnd ríkari virðing og hollusta en ella.
Sumir þeirra sem vilja að Íslendingar setji sér nýja stjórnarskrá vísa
einmitt til þess að Kristján IX Danakonungur hafi fært Íslendingum

35 Sjá nánar um þessa tilteknu tillögu stjórnlagaráðs fróðlegar athugasemdir Gunnars Helga Kristinssonar

í minnisblöðum sem hann skilaði sérfræðingahópnum. Minnisblöðin má nálgast á eftirfarandi vefslóð:
http://www.althingi.is/pdf/minnisblod_serfraedingahop.pdf.
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stjórnarskrána um hin sérstaklegu málefni Íslands árið 1874 og á
henni hafi verið byggt æ síðan.Af þeim sökum búi Íslendingar í raun
enn við danska stjórnarskrá sem ekki sæmi Íslandi sem sjálfstæðri
þjóð.Við þetta sjónarmið er rétt að gera nokkrar athugasemdir.
Í fyrsta lagi er það rangt að íslenska stjórnarskráin hafi ekki tekið
breytingum frá árinu 1874. Síðan þá hafa tvær stjórnarskrár tekið
gildi; fyrst stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá árinu 1920 og
svo stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 1944. Þeirri síðastnefndu
hefur jafnframt verið breytt átta sinnum og það í nokkrum veigamiklum atriðum. Þannig hafa t.d. verið gerðar breytingar á skipulagi
Alþingis, kjörgengisskilyrðum og kosningarétti, kjördæma
skipan
og fjölda þingmanna. Þá hefur verið saminn og samþykktur nýr
mannréttindakafli. Nánar er vikið að þessum breytingum hér síðar
í greininni. Ennfremur hafa ýmsar venjur myndast við beitingu
stjórnarskrárinnar og mikilvægir dómar Hæstaréttar Íslands verið
kveðnir upp um túlkun hennar. Allt hefur þetta mótað og þróað
íslenska stjórnskipun frá því sem var við gildistöku hennar árið
1944, hvað þá frá gildistöku stjórnarskrárinnar um hin sérstaklegu
málefni Íslands árið 1874.
Tilvísunin til stjórnarskrárinnar 1874 og arfleifðar hennar er þó
að sjálfsögðu ekki úr lausu lofti gripin. Eins og áður segir byggir
íslensk stjórnskipun á þeim grundvallarhugmyndum sem mótuðust
í Vestur Evrópu og Bandaríkjunum á 18. og 19. öld. Ef sú staðreynd

305

leiddi hins vegar til þeirrar niðurstöðu að íslenska stjórnarskráin
væri í raun dönsk, mætti ekki með svipuðum rökum telja dönsku
stjórnarskrána belgíska og þá belgísku í raun franska? 36
Við mat á því hvort íslenska stjórnarskráin sé nægilega íslensk – ef
svo undarlega má að orði komast – ætti jafnframt og ekki síður að
líta til þess hversu djúpum rótum hún hefur skotið í samfélaginu.37
Íslenska lýðveldisstjórnarskráin var upphaflega samþykkt á sann
kölluðum þjóðfundi með stuðningi 97,4% atkvæða í kosningu sem
98,6% atkvæðabærra manna tóku þátt. Stjórnarskráin hefur allar
götur síðan átt þátt í að móta íslenskt stjórnmálalíf og samfélag í 70 ár
og hafa ákvæði hennar slípast í framkvæmd og meðförum dómstóla
ásamt því sem mikilvægum ákvæðum hennar hefur verið breytt.
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er íslensk, ekki dönsk.

7.

Stjórnarskrá á „mannamáli“
Ef stjórnarskráin á að geta þjónað hlutverki sínu og m.a.
tryggt fyrirsjáanleika í réttarkerfinu þarf hún að vera nægilega
skýr til þess að borgararnir geti skilið merkingu ákvæða hennar án

36 Bjarni Benediktsson segir í Landi og lýðveldi: „Það er stundum sagt til niðrunar íslenzku stjórnar

skránni, að hún sé af dönskum uppruna, vegna þess að lýðveldisstjórnarskráin á rætur sínar að rekja
til stjórnarskrárinnar frá 1874 og þeirra breytinga, sem voru gerðar á henni meðan Ísland enn
var konungsríki. [...] Það er hins vegar misskilningur, að stjórnarskrárákvæði okkar séu yfirleitt af
dönskum uppruna. Stjórnarskrárákvæði okkar eru, eins og hin dönsku, að langmestu leyti tekin eftir
öðrum vestur-evrópskum stjórnarskrám frá 19. öld. Allar eru þessar vestur-evrópsku stjórnarskrár að
verulegu leyti og með ýmsum afbrigðum sniðnar eftir þeim hugmyndum, sem menn þá gerðu sér um
stjórnarhætti í Bretlandi.“ Bjarni Benediktsson: Land og Lýðveldi – fyrri hluti (Almenna bókafélagið,
Reykjavík 1965), bls. 12.
37 Hér má t.d. líta til stöðu bandarísku stjórnarskrárinnar, sem hefur skotið djúpum rótum í bandarísku

samfélagi og gegnir hluverki sameiningartákns enda þótt óneitanlega hafi hún upphaflega verið samin
og samþykkt af tiltölulega afmörkuðum og þröngum þjóðfélagshópi.
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verulegra vandkvæða.38 Margir láta því eflaust þrætur lögfræðinga
um nánara inntak einstakra stjórnarskrárákvæða í núgildandi stjórnar
skrá fara í taugarnar á sér og vildu gjarnan koma í veg fyrir slíkar
deilur í eitt skipti fyrir öll. Þeir sjá jafnvel fyrir sér að ný stjórnarskrá
sé samin og hinum óljósu ákvæðum skipt út fyrir skýr og skorin
orð ákvæði. Í þjóðfélagsumræðunni er þetta stundum orðað svo að
stjórnarskráin eigi að vera „á mannamáli“.
Þeir sem telja að hægt sé að setja niður ágreining um túlkun
stjórnarskrárinnar í eitt skipti fyrir öll með nægilega vandaðri lagasetningu munu verða fyrir vonbrigðum, því allar slíkar tilraunir eru
dæmdar til að mistakast. Hér skal í örfáum orðum vikið að nokkrum
ástæðum þess.
Í grundvallarriti sínu The Concept of Law benti réttarheim
spekingurinn HLA Hart á að lög hljóti ávallt að verða óræð (eða
tvíræð/margræð) að nokkru marki og gloppótt. Hart notaði ensku
hugtökin indeterminacy og open texture í þessu sambandi.39
Með óræðni lagareglna er vísað til þess að þótt flestar lagareglur
kunni að hafa einhverja kjarnamerkingu þá séu mörk þeirra gjarnan

38 Það er ein af meginreglum réttarríkisins að lög skuli vera tiltölulega skýr. Sjá t.d. Joseph Raz: The

Authority of Law, bls. 214.
39 HLA Hart: The Concept of Law (Third Edition, Clarendon Law Series, Oxford 2012), bls. 124 og áfram.
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óræð. Taka má sem dæmi lagareglu sem veitti þeim sem glíma við
„hreyfihömlun“ einhverja ívilnun. Sennilega er engum vafa undir
orpið að einstaklingur sem bundinn er hjólastól glímir við hreyfihömlun. En hver væru ytri mörk slíkrar reglu, hvað þyrfti nákvæmlega að koma til svo einstaklingur yrði talinn „hreyfihamlaður“? Hér
þyrfti að grípa til lögskýringarfræðinnar og eflaust má hugsa sér ótal
takmarkatilvik sem menn myndi greina á um.
Það er ekki nóg með að orð (og reglur) séu óræð að einhverju
marki. Til að bæta gráu ofan á svart geta sum orð haft fleiri en eina
merkingu og merking þeirra kann þar að auki að breytast með tíð og
tíma. Allt skiptir þetta máli fyrir þá sem fjalla um og beita lögunum.
Það verður því ekki komist hjá því að túlka einstök hugtök
stjórnarskrárinnar, svo sem um „brýna nauðsyn“, „hæfilega fresti“
o.s.frv., svo ekki sé minnst á þær réttarreglur sem myndaðar eru af
samsetningu margra óræðra hugtaka?
Við þetta má bæta að eftir því sem ákvæðum stjórnarskrár fjölgar
aukast líkurnar á því að á ólík ákvæði hennar reyni í einu og sama
málinu, jafnvel þannig að ákvæðin styðji gagnstæða hagsmuni. Sem
augljóst dæmi um þetta eru mál þar sem samtímis reynir á vernd
tjáningarfrelsis eins og friðhelgi einkalífs annars.Við slíkar aðstæður
getur það verið vafamál hvor réttindin vegi þyngra á metunum.
Lögin eru jafnframt dæmd til að vera gloppótt vegna þess að
heimurinn sem við byggjum tekur sífelldum breytingum. Lög sem
sett voru í gær þarf að aðlaga og beita um atvik morgundagsins.
Löggjafinn getur ekki séð fyrir öll þau atvik sem upp kunna að
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koma í framtíðinni. Ný tækni, sjúkdómar, breytingar í náttúrunni,
breytt samfélagsmynd o.s.frv. gera það að verkum að ómögulegt er
að fastsetja reglur sem taka með skýrum hætti á öllum hugsanlegum
tilvikum sem upp kunna að koma í framtíðinni.
Það sem hér hefur verið sagt um óræðni og gloppur á auðvitað
við um allar lagareglur, ekki bara þær sem finna má í stjórnarskránni.
En framangreindar ástæður þess að ekki verður komið í veg fyrir
nauðsyn túlkunar (og óhjákvæmilegan ágreining þar að lútandi) eiga
sérstaklega við í tilfelli stjórnarskrárinnar. Þetta er vegna þess að
stjórnarskráin er tiltölulega fáorð og inniheldur meginreglur sem
óhjákvæmilegt er að útfæra nánar í lögum og túlkun, sbr. umfjöllun
um megineinkenni stjórnarskráa hér að framan.
Innan lögskýringarfræðanna hafa sprottið upp ólíkar hugmyndir
um það hvernig réttast sé að túlka stjórnarskrár. Tvær megin
stefnurnar í þessum efnum hafa stundum verið kenndar við breytilegar skýringar annars vegar og óbreytilegar hins vegar. Með mikilli
einföldum má segja að þeir sem aðhyllist breytilegar skýringar
telji að dómstólar eigi að hafa vald til þess að túlka stjórnarskrána
með breytilegum hætti og aðlaga hana að breyttum aðstæðum og
tíðaranda. Þeir sem aðhyllast óbreytilegar túlkanir telja á móti að
með slíkum framsæknum lögskýringum stígi dómstólar í raun inn
á verksvið stjórnarskrárgjafans og taki sér þar með vald sem þeim
er ekki ætlað.40

40 Sjá vandaða umfjöllun um ólíkar kenningar um túlkun stjórnarskrárákvæða á vef Stanford Encyclo-

pedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/.
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Hér verður ekki farið nánar út í rökræður manna um viðeigandi
aðferðir og sjónarmið við túlkun stjórnarskrárinnar, enda er ætlunin
með þessari umfjöllun einungis að sýna fram á að stjórnarskráin
verður aldrei „á mannamáli“ í þeim skilningi að orðalag hennar
verði svo ljóst og afdráttarlaust að ekki þurfi að koma til túlkunar til
að leysa úr ágreiningi um beitingu ákvæða hennar. Ef ætlunin er að
taka stjórnarskrána til heildarendurskoðunar til þess að leggja í eitt
skipti fyrir öll niður deilur um túlkun hennar er betur heima setið
en af stað farið.

8.

Stjórnarskráin er ekki upphaf og endir
stjórnskipunarinnar

Hér að framan var vikið að mikilvægi þess að gera greinar
mun á hugtökunum stjórnarskrá og stjórnskipun. Síðarnefnda
hugtakið er víðtækara að því leyti að með stjórnskipun ríkisins er
ekki aðeins vísað til reglna stjórnarskrárinnar heldur ýmissa annarra
réttar
heimilda sem geyma reglur um meðferð ríkisvalds. Koma
hér til sögunnar ýmsar stjórnskipunarvenjur, óskráðar meginreglur
og almenn lög er varða stjórnskipun ríkisins. Heildstæð lýsing á
stjórnskipuninni takmarkast því síður en svo við lýsingu og umfjöllun
um stjórnarskrá.41
Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin var 20. október
2012 um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga
og tiltekin álitaefni þeim tengd var Ómar Ragnarsson, fulltrúi í

41 Sigurður Líndal: „Stjórnarskrá og mannréttindi“, bls. 369.
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stjórnlagaráði, gestur Kastljóss í Ríkissjónvarpinu. Í viðtalinu sýndi
hann áhorfendum kynningarbækling sem sendur hafði verið á
heimilin í landinum. Í bæklingnum var að finna eins konar samanburð á núgildandi stjórnarskrá nr. 33/1944, annars vegar, og tillögu
stjórnlagaráðs, hins vegar. Voru ákvæði núgildandi stjórnarskrár
höfð öðru megin á hverri opnu og ákvæði sama efnis í tillögum
stjórnlagaráðs hinum megin. Þannig gátu lesendur auðveldlega
borið saman t.d. tjáningarfrelsisákvæði núgildandi stjórnarskrár við
tillögu stjórnlagaráðs að nýju tjáningarfrelsisákvæði í tillögu stjórnlagaráðs. Í mörgum tilfellum var hins vegar aðeins texti öðru megin
á síðunni, enda voru ákvæðin í tillögum stjórnlagaráðs bæði fleiri og
langorðaðri. Ómar benti því áhorfendum á hversu miklar „eyður“
væru í núgilandi stjórnarskrá. Ný stjórnarskrá myndi bæta úr þessu
og fylla upp í eyðurnar.
Við fyrstu sýn kann þessi framsetning Ómars að hljóma sannfærandi. Ef tillaga stjórnlagaráðs innihélt bæði fleiri og ítarlegri
ákvæði, hlaut hún þá ekki að vera til þess fallin að minnka eyðurnar í
íslenskri stjórnskipun? Hér er mikilvægt að gera sér skýra grein fyrir
því sem nefnt var hér að framan, nefnilega að texti stjórnarskrárinnar
er ekki upphaf og endir stjórnskipunarinnar.
Ákvæði núgildandi stjórnarskrár hafa fengið (mismikinn) tíma
til þess að skjóta rótum í samfélaginu, m.a. með beitingu þeirra í
framkvæmd og túlkun dómstóla á nánari merkingu þeirra. Ákvæði
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sem áður þóttu e.t.v. óskýr hafa þannig með tímanum öðlast skýrari
merkingu. Með því að fella slík ákvæði úr gildi og semja ítarlegri
ákvæði í þeirra stað er alls ekki víst að verið sé að fylla upp í eyður
í stjórnskipuninni. Líklegt er að hin fjölmörgu nýju ákvæði þurfi
einnig tíma til þess að mótast í framkvæmd og túlkun og að við taki
tímabil þar sem töluverð réttaróvissa ríkir um þær stjórnskipunar
reglur sem í gildi eru.42 Þótt styttri texta hafi verið að finna á þeirri
hlið kynningarbæklingsins sem geymdi ákvæði núgildandi stjórnar
skrár kunna „eyðurnar“ í raun að hafa verið töluvert fleiri og stærri
hinum megin þar sem hina orðmörgu tillögu stjórnlagaráðs var að
finna.
Þegar gildi stjórnarskrár er metið er því ekki nægilegt að líta aðeins
til beins orðalags þeirra ákvæða sem í henni eru, heldur verður
einnig að líta til þess hversu djúpum rótum ákvæðin hafa skotið
í þjóðlífinu, hvernig þau hafa slípast í dómaframkvæmd, samspils
ákvæðanna við óskráðar stjórnskipunarvenjur og meginreglur o.s.
frv. Stjórnarskráin er mikilvægur hluti stjórnskipunarinnar en hún
er ekki upphaf hennar og endir.
Með þetta í huga þarf það ekki að koma á óvart að finna megi
dæmi þess í mannkynssögunni að ríki hafi búið við stjórnarskrár

42 Minnumst þess að fyrstu árin eftir lögfestingu nýs mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með stjórnar

skipunarlögum nr. 97/1995 reyndi mjög á dómstóla við skýringu á hinum nýju ákvæðum. Komst
Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu í all nokkrum málum að brotið væri gegn hinum nýju ákvæðum
með almennri löggjöf. Með tímanum minnkaði sú réttaróvissa sem fylgdi í kjölfar lögfestingar hinna
nýju ákvæða. Samning nýrrar og breyttrar stjórnarskrár myndi óhjákvæmilega leiða til réttaróvissu með
tilheyrandi álagi á réttarkerfið. Þá yrði réttaróvissan e.t.v. illviðráðanlegri í ljósi þess að erfitt getur
reynst að bera ýmis önnur ákvæði stjórnarskrárinnar en mannréttindaákvæðin undir dómstóla. Þau
verða þess í stað að slípast með tímanum í meðförum handhafa löggjafarvalds og framkvæmdarvalds.
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með fagurorðuðum ákvæðum en afleita stjórnskipun. Sem dæmi
um þetta mætti nefna stjórnarskrá Sovétríkjanna á tímum Stalíns.
Geri menn sér ekki grein fyrir þessu samspili texta stjórnar
skrárinnar og þess sem kalla má stjórnarskrármenningu ríkisins í
víðum skilningi er hætt við að of miklar væntingar verði bundnar
við breytingar á stjórnarskránni. Þannig hefur borið við að menn
telji að með endurskoðun stjórnarskrárinnar sé hægt að byrja með
„hreint borð“ í einhverjum skilningi og reisa samfélag úr rústum.43
Sé ætlunin ekki að efna til allsherjar byltingar og leggja stjórnar
stofnanir þjóðfélagsins niður (þ. á m. spítala og skóla, skuldbindingar
við önnur ríki og svo mætti lengi telja) mun stjórnarskrárbreyting
ein og sér hins vegar ekki fela í sér neina töfralausn við þeim vanda
málum sem við er að etja í stjórnkerfi eða samfélaginu í heild.
Þegar öllu er á botninn hvolft er ekki ólíklegt að meinsemdir í
stjórnskipun landsins eigi rót sína að rekja til virðingarleysis gagnvart
þeim lagaákvæðum sem þegar eru í gildi – þ. á m. ákvæðum stjórnar
skrárinnar – fremur en til skorts á vandaðri stjórnarskrárákvæðum.
Þegar svo háttar til stoðar lítið að semja ný stjórnarskrárákvæði,
heldur ríður á að hlúð sé að stjórnarskrármenningunni í landinu.

43 Þorvaldur Gylfason prófessor og meðlimur stjórnlagaráðs sagði t.d. á einum stað í tilefni af framboði

sínu til stjórnlagaþings: „Hrunið land þarf að byrja með hreint borð.“ Sjá: https://notendur.hi.is/
gylfason/stjornlagathing.html.
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9.

Bráðabirgðaplagg og bráðabirgðaturn
Árið 2011 birti sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson
fróðlega grein í tímaritinu Stjórnmálum & stjórnsýslu
þar sem hann rakti tilurð lýðveldisstjórnarskrárinnar frá 1944.44
Í greininni fjallar Guðni stuttlega um ástæður þess að ákveðið var að
gera sem minnstar breytingar á íslenskri stjórnskipun við samþykkt
stjórnarskrárinnar árið 1944. Til þess að gera hraðan viðskilnað við
Danmörku mögulegan og til að komast hjá harðvítugum deilum og
óeiningu um samþykkt nýrrar stjórnarskrár við stofnun lýðveldisins
– einmitt þegar svo miklu varðaði að þjóðin sýndi samstöðu – var
nauðsynlegt að gera aðeins þær breytingar á gildandi stjórnarskrá
frá 1920 sem nauðsynlega leiddu af sambandsslitum við Dani og
stofnun forsetaembættis.45
Þessar ástæður fyrir takmörkuðum breytingum á stjórnskipuninni
árið 1944 eru mörgum vel kunnar. Markmið Guðna var hins vegar
að vekja athygli á öðru sögulegu atriði sem of lítið hefur verið gert
úr að hans mati. Það er að lýðveldisstjórnarskránni „var aldrei ætlað
að standa lengi í óbreyttri mynd“.46
Í greininni rekur Guðni ummæli margra stjórnmálaleiðtoga
sem komu að stjórnarskrármálinu, þ. á m. Bjarna Benediktssonar,
Eysteins Jónssonar, Stefáns Jóhanns Stefánssonar og Jakobs Möller,
sem bera þess skýrt vitni að ávallt hafi staðið til að taka stjórnarskrána
til gagngerrar endurskoðunar fljótlega eftir samþykkt hennar og
44 Guðni Th. Jóhannesson: „Tjaldað til einnar nætur: Uppruni bráðabirgðastjórnarskrárinnar“, Stjórnmál

& stjórnsýsla (1. tbl., 7. árg. 2011) bls. 61-72.
45 Ibid, bls. 63-64.
46 Ibid, bls. 70.
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stofnun lýðveldis.47 Lokaorð greinar Guðna eru á þessa leið: „Því
má segja – með stjórnarskrána í huga – að 17. júní 1944 hafi Íslendingar tjaldað til einnar nætur á Þingvöllum, í gömlu dönsku tjaldi.“
Grein Guðna var skrifuð í samhengi við þá ákvörðun Alþingis að
kosið skyldi til stjórnlagaþings árið 2010, enda er beinlínis vísað til
þess í greininni.48 Ýmsir þeir sem vilja að Íslendingar setji sér nýja
stjórnarskrá vísuðu í kjölfarið til greinarinnar til stuðnings þeirri
afstöðu sinni. Þetta varð til þess að Reimar Pétursson hæstaréttarlögmaður taldi rétt að svara Guðna í greininni „Frumvarpi stjórnlaga
ráðs ber að hafna“ sem Reimar birti í Tímariti lögfræðinga haustið
2011.49
Reimar telur að ábending Guðna um að aðstandendur stjórnar
skrárinnar árið 1944 hafi ætlast til þess að hún yrði tekin til
gagngerrar endurskoðunar í kjölfar lýðsveldisstofnunar hafi
takmarkaða (ef einhverja) þýðingu í tengslum við umræður um
breytingar á stjórnarskránni nú. Í því sambandi bendir Reimar á að
ýmsar af þeim breytingum sem stjórnmálamenn þess tíma hafi séð
fyrir sér að ráðist yrði í hafi nú þegar átt sér stað. Bendir Reimar hér
sérstaklega á kjördæmaskiptinguna og deildaskiptingu Alþingis, sem
voru mál sem Bjarni Benediktsson taldi að þyrftu endurskoðunar
við.50 Í öðru lagi bendir Reimar á að jafnvel þótt ætlunin hafi
upphaflega verið sú að ráðast í umfangsmeiri breytingar en orðið
hafa, þ.e. að taka ætti stjórnarskrána til heildarendurskoðunar, þá sýni
47 Ibid, einkum bls. 66.
48 Ibid, bls. 69.
49 Reimar Pétursson: „Frumvarpi stjórnlagaráðs ber að hafna“, Tímarit lögfræðinga (3. hefti, 61. árg., haust

2011), bls. 327-340.
50 Ibid, bls. 336. Reimar vísar til eftirfarandi skrifa Bjarna: Bjarni Benediktsson: „Sjálfstæði Íslands og

atburðirnir vorið 1940“, Andvari 1940, bls. 34.
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sagan okkur að þeirri hugmynd hafi einfaldlega verið hafnað. Í stað
þess hafi ýmsir agnúar á stjórnskipuninni verið færðir til betri vegar
smátt og smátt.51
Hér verður ekki farið nánar út í skoðanaskipti þeirra Guðna og
Reimars, sem birtust í tveimur greinum til viðbótar í Tímariti
lögfræðinga,52 heldur sú athugasemd látin nægja að áherslur þeirra
eru bersýnilega á ólíka þætti málsins og ekki að sjá að í raun skilji
verulega á milli þeirra. Guðni leggur þannig áherslu á þá sagnfræðilegu staðreynd að þeir sem stóðu að upphaflegri samningu og
samþykkt stjórnarskrárinnar árið 1944 hafi gert ráð fyrir að hún
yrði tekin til gagngerrar endurskoðunar í kjölfar stofnunar lýðveldis
og virðist telja að Reimar geri helst til lítið úr þeim breytingum sem
menn sáu fyrir sér í þeim efnum með því að gefa ýmsum ummælum
stjórnmálaleiðtoga þess tíma ekki nægilegan gaum. Reimar leggur
hins vegar áherslu á að þeir atburðir sem síðar urðu, sbr. einkum þær
breytingar sem gerðar hafa verið á stjórnarskránni í áranna rás, leiði
til þess að þessar sagnfræðilegu staðreyndir séu nú aukaatriði. Ég get
því ekki séð að Reimar geri í sjálfu sér athugasemdir við sagnfræðilegar niðurstöður Guðna heldur þýðingu þeirra fyrir rökræðuna um
nauðsyn þess að taka stjórnarskrána nú til heildarendurskoðunar.
Ég tel að fallast verði á framangreind sjónarmið Reimars Péturssonar og tel raunar að bæta megi nokkru við til stuðnings því að
sú sagnfræðilega staðreynd sem Guðni vekur athygli á, þ.e. að upp
51 Reimar Pétursson: „Frumvarpi stjórnlagaráðs ber að hafna“, bls. 337.
52 Guðni Th. Jóhannesson: „Sagnfræðin og endurskoðun stjórnarskrárinnar“, Tímarit lögfræðinga (4. hefti,

61. árg., vetur 2011), bls. 449-454; Reimar Pétursson“Aðal- og aukaatriði í sögu stjórnarskrárinnar“,
Tímarit lögfræðinga (1. hefti, 63. árg., vor 2013), bls. 99-102.
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haflega hafi verið stefnt að gagngerri endurskoðun stjórnarskrár
innar, geti ekki verið notuð sem rök fyrir því – hvað þá leitt sjálfkrafa
til þess – að taka lýðveldisstjórnarskrána til heildarendurskoðunar nú
eða semja nýja í hennar stað.
Í fyrsta lagi ber að halda til haga því sem fram kemur í skrifum
Reimars, þ.e. að búið er að breyta ákvæðum lýðveldisstjórnarskrár
innar í afar veigamiklum atriðum frá því hún var fyrst samþykkt
á Þingvöllum árið 1944. Alls eru breytingarnar orðnar átta talsins.
Fjöldi breytinganna segir auðvitað litla sögu, enda eru einstakar
stjórnarskrárbreytingar afar ólíkar að umfangi og áhrifum. Þær breyt
ingar sem þegar hafa tekið gildi varða nánar tiltekið eftirtalin atriði:

- Kjördæmaskipan, kosningakerfi og fjölda þingmanna, sbr.
stjórnarskipunarlög nr. 51/1959

- Kosningarétt, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 9/1968
- Kosningakerfi, fjölda þingmanna, kosningarétt og
kjörgengi, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 65/1984

- Starfshætti Alþingis og bráðabirgðalög, sbr.
stjórnarskipunarlög nr. 56/1991

- Mannréttindi, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 97/1995
- Endurskoðun á fjárreiðum ríkisins, stofnana þess og
ríkisfyrirtækja, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 100/1995

- Kjördæmaskipan og Alþingiskosningar, sbr.
stjórnarskipunarlög nr. 77/1999

- Aðferð við breytingu á stjórnarskránni, sbr.
stjórnarskipunarlög nr. 91/2013 (ákvæði um stundarsakir)
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Það er því langur vegur frá því að samþykkt hafi verið stjórnar
skrá árið 1944 með fyrirheit um síðari endurskoðun sem svo hafi
farist fyrir og stjórnarskráin því enn sama „bráðabirgðaplaggið“, svo
notað sé hið óvirðulega orð um þá merkilegu löggjöf sem stjórnar
skráin okkar er. Mikilvægar breytingar hafa átt sér stað og þær
hafa hvort tveggja lotið að atriðum sem hvatamenn að samþykkt
stjórnarskrárinnar sáu fyrir sér að yrðu tekin til endurskoðunar sem
og atriðum sem síðari tímar knúðu á um að endurskoðuð voru.53
Í öðru lagi er mikilvægt að líta ekki einungis til hinna formlegu
breytinga sem stjórnarskráin hefur gengið í gegnum, þ.e. þeirra
frumvarpa til stjórnarskipunarlaga sem samþykkt hafa verið, heldur
líka til þess hversu mjög stjórnarskráin hefur mótast í 70 ára réttarframkvæmd hinna ólíku handhafa ríkisvaldsins, þar á meðal með
túlkun Hæstaréttar Íslands á ákvæðum hennar. Tökum sem dæmi
þá reglu 60. gr. stjórnarskrárinnar að dómendur skeri úr „öllum
ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda“. Sú regla var nánast
tekin orðrétt upp úr stjórnarskránni frá 1874 og rekja má fyrirmynd
ákvæðisins aftur til dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849 þar sem dómstólum var í 76. gr. falið vald til að fjalla um „Øvrighedsmyndig
hedens Grænser“. Þeim sem kynnir sér íslenska stjórnskipunarsögu
dylst hins vegar ekki að þótt ákvæðið hafi ekki verið tekið til formlegrar endurskoðunar og því ekki breytt frá lýðveldisstofnun hefur

53 Því má bæta við að sú stjórnarskrá sem samþykkt var árið 1944 fól að nokkru leyti í sér róttækari

breytingu á stjórnskipun landsins heldur en upphaflega var stefnt að.Vísast um það til þeirrar ákvörðunar
að forseti skyldi þjóðkjörinn en ekki kjörinn af Alþingi, svo sem upphaflegar áætlanir gerður ráð fyrir.
Þjóðkjörinn forseti lýðveldisins leiðir óneitanlega til annars samspils milli ólíkra handhafa ríkisvalds
heldur en verið hefði ef þingið hefði forsetakjör með höndum.
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rétturinn þróast verulega í þessum efnum á 70 árum. Við blasir að
dómstólar telja sig bæra til þess að endurskoða fleiri þætti í ákvörð
unum stjórnvalda en áður var gert á grundvelli umrædds ákvæðis.54
Ákvæði stjórnarskrárinnar hafa sem sagt mörg hver mótast í réttar
framkvæmd jafnvel þótt þeim hafi ekki verið breytt með stjórnlögum.
Við mat á vægi sjónarmiða íslenskra stjórnmálamanna á miðri
20. öld um nauðsynlegar breytingar á stjórnarskránni er í þriðja
lagi rétt að hafa í huga að raunveruleg áhrif stjórnarskrárinnar á
stjórnmálalífið í landinu eru að ýmsu leyti önnur en þeir töldu
að yrðu. Hér má í dæmaskyni vísa til umfjöllunar Gunnars Helga
Kristinssonar um hugmyndir manna um áhrif þingræðisreglunnar
í riti hans Þróun íslensku stjórnarskrárinnar sem áður hefur verið
vitnað til. Sá sem les stjórnarskrána og kynnir sér efni þingræðis
reglunnar fær sjálfsagt á tilfinninguna að þingið hafi tögl og hagldir
í samskiptunum við framkvæmdarvaldið. Framanaf drógu því ýmsir
þá ályktun að til framtíðar þyrfti að koma böndum á þingið og
tryggja stöðu framkvæmdarvaldsins betur ef búa ætti við nauðsynlega valdgreiningu.55 Síðar kom á daginn að hinn pólitíski veruleiki
var annar: það er frekar þingið sem fer halloka fyrir framkvæmdarvaldinu, hvað sem sterkri formlegri stöðu þingsins líður.Við búum
nú að 70 ára reynslu af lýðveldisstjórnarskránni og erum einfald-

54 Sjá t.d. Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörð

unum – hvaða þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, Tímarit lögfræðinga (3.
hefti, 58. árg., nóvember 2008).
55 Sjá t.d. umfjöllun Gunnars Helga um sjónarmið Gylfa Þ. Gíslasonar þáverandi formanns Alþýðuflokks

ins: Gunnar Helgi Kristinsson: Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 37.
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lega betur í stakk búin heldur en stjórnmálamenn stríðsáranna til
þess að meta hverju þurfi að breyta til þess að stuðla að heilbrigðri
valdgreiningu.56
Vert er að ljúka þessari umræðu á því að rifja upp vel þekkta sögu
af „bráðabirgðaturni“ nokkrum í Parísarborg. Eiffel turninn var
upphaflega reistur í tilefni af heimssýningunni í París árið 1889 og
átti að bera franskri verkfræðikunnáttu vitni. Margir framámenn í
frönsku listalífi mótmæltu byggingu hans harðlega og töldu að hann
yrði mikið lýti á hinni fögru Parísarborg. Þeir hinir sömu gátu hins
vegar huggað sig við það að turninum var aðeins ætlað að standa í
tuttugu ár. Að þeim tíma loknum átti að rífa hann. Eiffel turninum
var sem sagt ætlað að vera „bráðabirgðaturn“.
Varla dytti nokkrum í hug að rífa Eiffel turninn nú í ljósi þessara
hugmynda þeirra aðila sem upphaflega stóðu að byggingu hans?57 Og
í ljósi rúmrar aldarsögu turnsins og menningarlegs (sem og fjárhags
legs) mikilvægis hans fyrir Parísarbúa og Frakkland allt hljómar það
óneitanlega svolítið kjánalega að tala um „bráðabirgðaturninn“ í
miðborg Parísar. Eiffel turninn er auðvitað ekkert bráðabirgða
fyrirbæri og það er lýðveldisstjórnarskráin okkar ekki heldur.
56 Rétt er að halda því til haga að á fyrstu árunum eftir gildistöku stjórnarskrárinnar spruttu upp hópar

og hreyfingar sem börðust fyrir róttækum breytingum á stjórnarskránni , ekki síst afnámi þingræðis.
Þingvallafundir voru haldnir á vegum svokallaðs Stjórnarskrárfélags þar sem ályktað var um ýmsar slíkar
breytingar. Upp úr þeim félagsskap var stofnaður Lýðveldisflokkurinn sem gaf út tímaritið Varðberg frá
árinu 1952. Þessar róttæku hugmyndir hlutu ekki brautargengi. Í kosningunum 1953 fékk Lýðveldisflokkurinn 3,27% atkvæða á landsvísu. Áhugaverða samantekt á starfsemi stjórnmálafélaga er börðust
fyrir afnámi þingræðis og fleiri gagngerum breytum á íslenskri stjórnskipan má finna í lokaritgerð
Hrefnu Ástmarsdóttur við Stjórnmálafræðideild HÍ: Hrefna Ástmarsdóttir: Deilur um þingræði á Íslandi
– Í ljósi kenninga um popúlisma. BA ritgerð í stjórnmálafræði (nr. 2179, haust 2003). [Óbirt]
57 Má ekki jafnvel efast um að sömu menn hefðu haft þessa neikvæðu afstöðu til turnsins ef þeir hefðu

getað skyggnst inn í framtíðina og gert sér grein fyrir þeim menningarlegu áhrifum sem hann átti
eftir að hafa?
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10.

Bútasaumur
Þau sjónarmið sem rakin hafa verið í þessari grein leiða
til eftirfarandi afstöðu til endurskoðunar og breytinga á
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands: Það fer best á því að stjórnarskránni
sé breytt í smærri skrefum eftir því sem þörf krefur og þá í kjölfar
gaumgæfilegrar athugunar á þeim áhrifum sem breytingarnar eru
líklegar til að hafa á stjórnskipun Íslands. Ekki fer vel á því að afnema
eða breyta í einu vetfangi flestum ákvæðum hennar eða semja nýja
stjórnarskrá frá grunni.
Framangreind afstaða höfundar leiðir óhjákvæmilega til þess að
stjórnarskrá landsins – og stjórnskipunin í heild sinni – verður
nokkurs konar bútasaumur. Þetta orð, bútasaumur, hefur einmitt
verið notað í neikvæðri merkingu um stjórnarskrána af þeim sem
vilja taka hana til heildarendurskoðunar. Mér geðjast hins vegar vel
að bútasaumi í þessum skilningi.
Stjórnskipunin á að samanstanda af stjórnarskrárákvæðum,
almennum lögum, réttarvenjum og óskráðum meginreglum sem
orðið hafa til og mótast á mismunandi tímum við mismunandi
aðstæður. Með þessum hætti verður stjórnskipunin sannkallaður
þjóðfélagssáttmáli þar sem hver kynslóð þjóðarinnar leggur
sitt til málanna, reglur fá tækifæri til að skjóta rótum og slípast
í framkvæmd, fyrirsjáanleiki og stöðugleiki eykst án þess að
stöðnun ríki eða breyttar þjóðfélagsaðstæður séu virtar að vettugi.
Á hverjum tíma eigum við að einbeita okkur að þeim þáttum
stjórnskipunarinnar sem þarfnast úrbóta, aðlaga regluverkið að
breyttum tímum, en láta það í friði sem gefist hefur vel. Stjórn
skipulegur stöðugleiki felur í sér gæði sem ekki eru sjálfgefin. Það
vita þær þjóðir sem áttu en misst hafa.
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En hvert er þá verkefnið framundan? Eigum við að leggja allar
endurskoðunaráætlanir til hliðar? Alls ekki. Þegar þessi orð eru
rituð starfar stjórnarskrárnefnd að endurskoðun stjórnarskrárinnar.
Nefndinni, sem skipuð var af forsætisráðherra í nóvember 2013 í
samræmi við samkomulag allra þingflokka, er ætlað að fjalla um og
leggja til breytingar á stjórnarskránni áður en yfirstandandi kjörtímabili lýkur. Í nýútkominni áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndar gerir
nefndin grein fyrir umfjöllun sinni um breytingar er lúta að þjóðar
atkvæðagreiðslum á grundvelli undirskrifta, framsali valdheimilda
í þágu alþjóðasamvinnu, auðlindum og umhverfisvernd. Nefndin
hefur þannig borið kennsl á aðkallandi stjórnskipuleg úrlausnarefni
og sett fram áætlun um afgreiðslu þeirra. Af skýrslunni verður ennfremur ráðið að í nefndinni sé samstaða um ýmis mikilvæg efnis
atriði jafnvel þótt boltanum sé einnig varpað yfir í opinbera umræðu.
Í bókunum einstakra nefndarmanna kemur fram vilji til þess að
ganga frá breytingartillögum um framangreind atriði eigi síðar en
vorið 2015 til þess að Alþingi geti fjallað um þær og borið undir
þjóðaratkvæði samfara forsetakosningum sumarið 2016 í samræmi
við stjórnarskrárákvæði um stundarsakir er samþykkt var sumarið
2013.
Það verður því ekki annað séð en að nefndin hafi, undir forystu
Sigurðar Líndal prófessors emeritus, starfað í anda þeirra sjónarmiða
sem sett hafa verið fram í þessari grein. Hann hefur nú stigið til
hliðar og nýr formaður tekið við. Rétt er að hvetja nefndina til þess
að halda áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið. Fari svo að
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þær áætlanir sem gerð er grein fyrir í áfangaskýrslunni gangi eftir –
og afmarkaðar en vel útfærðar breytingar á stjórnarskránni nái fram
að ganga í ágætri sátt fyrir lok yfirstandandi kjörtímabils – er til
mikils unnið. Stjórnarskráin verður vissulega enn meiri bútasaumur
fyrir vikið. En við skulum ekki vanmeta bútasaum, hvorki fegurð
hans né nýtileika.
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Abstract
How is the Icelandic constitution best amended? The author argues for a
more gradual and step-by-step process than many have pressed for recently.
Instead of a complete renewal and extensive change in all areas at once, the
constitutional review should, much rather, be carried out cautiously and inchby-inch. It must be acknowledged that this makes for somewhat of a patchwork, but nonetheless one that serves the basic ideals of constitutionalism best.
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