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Efni: Skilabréf fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði 8.-11. mars 2012
Með bréfí frá stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis dags. 28. febrúar 2012
var Stjómlagaráð kvatt saman að nýju til sérstaks ijögurra daga fundar.
Með vísan til þingsályktunar nr. 6 frá 22. febrúar var fundinum ætlað að fjalla
um spum ingar og ábendingar nefndarinnar um hugsanlegar breytingar á
frumvarpi til stjómarskipunarlaga, sem Stjómlagaráð afhenti Alþingi 29. júli
2011, sem og um aðra þætti í frumvarpinu sem ráðinu þætti þurfa.
Verkefni Stjómlagaráðs skv, þingsályktun um skipun ráðsins lauk með
áðurnefndri afhendingu frumvarpsins. Fundur fulltrúa í Stjómlagaráði nú
stendur að sjálfsögðu við það frumvarp, en hér fylgja svör fundarins við
spumingum og álitamálum nefndarinnar, rökstuðningur og skýringar sem og
nokkrir valkostir.
Þeir valkostir, sem fundurinn tilgreinir, gætu komið til álita e f Alþingi kýs að
gera breytingar á því stjómarskrárfrumvarpi sem leggja á í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok júní. Einungis em tilgreindir valkostir sem ekki raska samræmi
fyrirliggjandi frumvarps.
Það er von okkar sem sátum þennan ijögurra daga fund fulltrúa í Stjómlagaráði
að umfjöllun okkar auðveldi Alþingi að búa stjórnarskrárfrumvarpið undir
fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu.

Jafnframt lýsa þeir fulltrúar sem fundinn sátu sig reiðubúna til að aðstoða frekar
við þann undirbúning.

Virðingarfyllst,

Ari Teitsson
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Fundur fulltrúa í Stjórnlagaráði 8 .-11 . mars 2012

Niðurstöður
Í niðurstöðukafla er að finna viðhorf og afstöðu fundar fuiitrúa í Stjórniagaráði til þeirra
athugasemda og áiitamáia sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Aiþingis vekur máis á í bréfi
sínu og erindi tii ráðsins dags. 28. febrúar 2012.
Í nokkrum tiivikum setur fundurinn fram vaikosti, sem eru orðaðir þannig að samræmi ætti
ekki að raskast þótt þeir yrðu vaidir í stað þess texta sem fyrir er í frumvarpi ráðsins.
Þegar vísað er tii „greinargerðar“ er átt við skýringar Stjórniagaráðs með frumvarpi þess tii
stjórnarskipunariaga. Kjósi Aiþingi að nýta þau svör og vaikosti sem hér eru sett fram þarf að
breyta skýringum við frumvarp Stjórniagaráðs tii samræmis.
Niðurstöður fundarins skiptast í eftirfarandi undirkafia:
I.

Ákvæði um umhverfi og auðiindir

II.

Embætti forseta Ísiands

III.

IV.

a.

Nauðsyn máiskotsréttar

b.

Hiutverk forseta í stjórnarmyndunarviðræðum

c.

Minnihiutastjórnir

d.

Öryggisventiii við skipan dómara

e.

Skipan í nefnd sem kemur að ráðningu embættismanna

f.

Ábyrgð forseta

Á ítariega útfært kosningakerfi að vera ístjórnarskrá?
a.

Tiiiaga að einfaidara orðaiagi

b.

Frekari rökstuðningur fyrir óbreyttum kosningaákvæðum

Þröskuidar við þjóðaratkvæði; minnihiuti þings

geti kaiiað eftir

þjóðaratkvæðagreiðsiu
V.

Eiga þingsköp að vera í stjórnarskrá?

VI.

Sameiginieg ákvörðun ríkisstjórnar - ábyrgð ráðherra

VII.

Sjáifstæðar stofnanir

VIII.

Breytingar á stjórnarskrá

IX.

Samræming orðaiags mannréttindakafia við þjóðréttarsamninga
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I.

Ákvæði um umhverfi og auðlindir

Í bréfi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
[...] í einhverjum tilfellum yrði til bóta að hafa orða- og/eða setningaröðun aðra
en þá sem er í tillögum stjórnlagaráðsins án þess þó að breyta efnisinnihaldiþeirra
(nefna má greinar 33-35 sem dæmi um þetta).
Þá segir í erindi nefndarinnar:
Kom ið hefurfram gagnrýni á greinar um umhverfi og auðlindir og orðalag
þeirra. Gagnrýnt er að ekki séu allar auðlindir í náttúru Íslands í eigu þjóðarinnar.
Þá hefur þeirri spurningu verið varpaðfram hvað sé fu llt verð og hvort betra væri
að tala um sanngjarnt verð.
Þá hefur verið bent á að hugtakið lífríki er ekki að finna í textunum. Því hefur
einnig verið haldiðfram að orðalagið óspillt náttúra sé m annhverf nálgun og
byggist á sjónrænu mati og blandað sé saman náttúruvernd og rétti manna á
heilnæmu umhverfi. Óskað er eftir afstöðu til þessa.
V iðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Skipta má erindi nefndarinnar í undirkafia sem fjaiiað verður um í sömu röð og þeir koma
fyrir hér að neðan.
Um 33. gr.
1. Hugtakið „iífríki“.
2. Orðaiagið „óspiiit náttúra“.
3. Vaikostur um orðaiag og setningaröðun.
Um 34. gr.
4. Aiiar auðiindir í náttúru Ísiands eigu þjóðar?
5. Fuiit verð vs. sanngjarnt verð.
6. Vaikostur um breytt orðaiag
Um 35. gr.
7. Vaikostur um orðaiag
Um 33. gr. frum varps Stjórnlagaráðs
1. Um hugtakið „lífríki“
Nefndin bendir á að hugtakið lífríki er ekki að finna í frumvarpi Stjórniagaráðs. Það er þó að
finna í aðfaraorðum frumvarpsins auk þess sem það kemur fram í greinargerð með 33. gr.
þess.
Fundur fuiitrúa í Stjórniagaráði tekur undir að heppiiegt sé að hugtakið iífríki komi fyrir í
greininni. Þetta mætti gera með breytingu á 2. mgr. 33. gr. þar sem orðin „iands og iífríkis“
komi í stað orðanna „lífs og lands“. Slíkt orðalag er nánar útfært í valkosti hér að neðan.
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2. Um orðalagið „óspillt náttúra“
Í orðalaginu „óspillt náttúra“ felst ekki endilega m annhverf nálgun. Auk þess er áréttað í 33.
gr. að „réttur náttúrunnar“ skuli virtur, sbr. greinargerð (bls. 79-80). Í þessu felst, að „réttur
[m anna] á heilnæmu umhverfi“ skv. sömu grein og „réttur náttúrunnar“ haldast í hendur.
Náttúruvernd nær yfir hvort tveggja. Því er eðlilegt að „blandað sé saman náttúruvernd og
rétti manna á heilnæmu umhverfi“ til að hnykkja á gagnkvæmum rétti manna og
náttúrunnar.
Hugtakið „óspiiit náttúra“ vísar tii þess að hver maður eigi rétt tii þess að hiuti náttúrunnar í
umhverfi hvers manns verði skiiinn eftir eins óspiiitur og aðgengiiegur aimenningi og verða
má. Með þeim hætti geti maðurinn haidið tengsium við náttúruna og átt óspiiit griðiand í
henni. Ekki er girt fyrir að hrófiað sé við náttúrunni né heidur komið í veg fyrir að mannvirki
séu reist eða gæði náttúrunnar séu hagnýtt með eðiiiegum iögbundnum takmörkunum.
Aðeins er tryggt að hver maður eigi rétt á óspiiitri náttúru og aðgengi að henni í sínu nánasta
umhverfi.
Lagt er tii að textanum hér að framan sé bætt inn í greinargerð Stjórniagaráðs.
3. Orðalag og setningaröðun
Að teknu tiiiiti tii ábendinga stjórnskipunar- og eftiriitsnefndar og ofangreindra sjónarmiða
mætti orða 33. gr. svo (breytingar feitietraðar), með iítiiiega breyttri röð máisiiða tii
skýrieiksauka í samræmi við ábendingu nefndarinnar:
3 3 . gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Náttúra Ísiands er undirstaða iífs í
iandinu. Öiium ber að virða hana og vernda.
Öiium skai með iögum tryggður réttur á
heiinæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu
andrúmsiofti og óspiiitri náttúru. Í því feist
að fjöibreytni iífs og iands sé viðhaidið og
náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og
jarðvegur njóti verndar. Fyrri spjöii skuiu
bætt eftir föngum.
Nýtingu náttúrugæða skai haga þannig
að þau skerðist sem minnst tii iangframa og
réttur náttúrunnar og komandi kynsióða sé
virtur.
Með iögum skai tryggja rétt aimennings
tii að fara um iandið í iögmætum tiigangi
með virðingu fyrir náttúru og umhverfi.

Náttúra Ísiands er undirstaða iífs í
iandinu. Öiium ber að virða hana og vernda.
Í því felst að fjölbreytni lands og
lífr ík is sé viðhaldið og náttúruminjar,
óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur
njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bætt
eftir föngum.
Öllum skal með lögum tryggður
réttur á heilnæm u umhverfi, fersku
vatni, ómenguðu andrúmslofti og
óspilltri náttúru.
Nýtingu náttúrugæða skai haga þannig
að þau skerðist sem minnst tii iangframa og
réttur náttúrunnar og komandi kynsióða sé
virtur.
Með iögum skai tryggja rétt aimennings
tii að fara um iandið í iögmætum tiigangi
með virðingu fyrir náttúru og umhverfi.
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Um 34. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs
4. Eignarhald á auðlindum
Í 1. mgr. 34. gr. er tilvísunarsetningin „sem ekki eru í einkaeigu“ nauðsynleg m.a. vegna
einkabújarða og er í samræmi við t.d. tiiiögu auðiindanefndar árið 2000 svo sem fram kemur
í greinargerð með frumvarpi Stjórnlagaráðs (bls. 86). Upptalningin í 2. mgr. „Til auðlinda í
þjóðareign teljast náttúrugæði, svo sem nytjastofnar,...“ er orðuð þannig, að upptalningin
er ekki tæmandi svo sem fram kemur í greinargerð (bis. 87).
Fundur fuiitrúa í Stjórniagaráði teiur í ijósi ábendinga, sem fram hafa komið, að e.t.v. megi
skerpa orðaiag 2. mgr. 34. gr. með því að endurtaka til áréttingar tilvísunarsetninguna „sem
ekki eru í einkaeigu“. Valkostur um þetta orðalag greinarinnar er sýndur hér fyrir neðan.
5. Um fu llt verð og sanngjarnt verð
Ráðið ræddi orðasamböndin „gegn fullu gjaldi“ og „gegn sanngjörnu gjaldi“ í þaula og ákvað,
að „gegn fullu gjaldi“ skyldi standa í auðlindaákvæðinu í 34. gr. með rökum, sem er ítarlega
iýst í greinargerð (bis. 88). Þar segir:
M eð ,JuUu“ gjaldi er átt við markaðsverð, þ.e. hæsta gjald sem nokkur er fú s að
greiða t.d. á m arkaði eða uppboði eða í samningum við ríkið sem umboðsmann
rétts eiganda, þjóðarinnar. Til álita kom að segja heldur „gegn sanngjörnu gjaldi“
en það orðalag þótti ekki eiga v ið þ a r eð íþ v í getur þ ó tt fela st fyrirheit um frá vik
eða afslátt fr á fu llu gjaldi.
Væri fu llu verði breytt í sanngjarnt verð gæti það skiiist sem tiiiaga um stjórnarskrárvarinn
afsiátt handa þeim sem nýta auðiindirnar.
Í greininni er gætt innbyrðis samræmis við aðrar greinar. Með breytingu þar á væri
eignarrétti gert mishátt undir höfði eftir því hver í hiut á. Eignarréttarákvæðið í 13. gr. kveður
á um, að „fullt verð“ komi fyrir eignarnám. Því hlýtur skv. 34. gr. frumvarpsins að gera sama
tilkall til að „leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra
almannagæða [séu veitt] gegn fu llu gjaldi“ til ríkisins í umboði þjóðarinnar, eiganda
auðiindanna sem um ræðir.
6. Valkostur með breyttu orðalagi
Að teknu tiiiiti tii ábendinga Aiþingis og ofangreindra sjónarmiða mætti orða 34. gr. svo
(breytingar feitietraðar):

34. gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Auðiindir í náttúru Ísiands, sem ekki
eru í einkaeigu, eru sameiginieg og
ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur
fengið auðiindirnar, eða réttindi tengd
þeim, tii eignar eða varaniegra afnota og
aidrei má seija þær eða veðsetja.
Tii auðiinda í þjóðareign teijast

Auðiindir í náttúru Ísiands, sem ekki eru
í einkaeigu, eru sameiginieg og ævarandi
eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið eða
réttindi tengd þeim, tii eignar eða varaniegra
afnota og aidrei má seija þær eða veðsetja.
Tii auðiinda í þjóðareign teijast
náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðrar
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náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðrar
auðiindir hafs og hafsbotns innan
ísienskrar iögsögu og uppsprettur vatnsog virkjunarréttinda, jarðhita- og
námaréttinda. Með iögum má kveða á um
þjóðareign á auðiindum undir tiitekinni
dýpt frá yfirborði jarðar.
Við nýtingu auðiindanna skai hafa
sjáifbæra þróun og aimannahag að
ieiðarijósi.
Stjórnvöid bera, ásamt þeim sem nýta
auðiindirnar, ábyrgð á vernd þeirra.
Stjórnvöid geta á grundveiii iaga veitt ieyfi
tii afnota eða hagnýtingar auðiinda eða
annarra takmarkaðra aimannagæða, gegn
fuiiu gjaidi og tii tiitekins hófiegs tíma í
senn. Siík ieyfi skai veita á
jafnræðisgrundveiii og þau ieiða aidrei tii
eignarréttar eða óafturkaiianiegs forræðis
yfir auðiindunum.

auðiindir hafs og hafsbotns innan ísienskrar
iögsögu og enn frem ur uppsprettur vatnsog virkjunarréttinda og jarðhita- og
námaréttinda sem ekki eru í einkaeigu.
Með iögum má kveða á um þjóðareign á
auðiindum undir tiitekinni dýpt frá yfirborði
jarðar.
Við nýtingu auðiindanna skai hafa
sjáifbæra þróun og aimannahag að
ieiðarijósi.
Stjórnvöid bera, ásamt þeim sem nýta
auðiindirnar, ábyrgð á vernd þeirra.
Stjórnvöid geta á grundveiii iaga veitt ieyfi
tii afnota eða hagnýtingar auðiinda eða
annarra takmarkaðra aimannagæða, gegn
fuiiu gjaidi og tii tiitekins hófiegs tíma í
senn. Siík ieyfi skai veita á
jafnræðisgrundveiii og þau ieiða aidrei tii
eignarréttar eða óafturkaiianiegs forræðis
yfir auðiindunum.

Um 35. gr. frum varps Stjórnlagaráðs
7. Um orðalag 35. gr.
Fundur fuiitrúa í Stjórniagaráði tók einnig tii skoðunar orðaiag 2. mgr. 35. gr. sem fjaiiar um
aðgang aimennings að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru. Greinin
vísar m.a. tii Árósasamningsins um rétt aimennings í umhverfismáium. Fundurinn taidi að
skerpa mætti orðaiag um þær ákvarðanir sem 2. mgr. tekur tii, þannig að tekin séu af tvímæii
um að átt sé við ákvarðanir sem hafa umtalsverð áhrif1 á umhverfi og náttúru.
Vaikostur um siíkt orðaiag er sýndur hér að neðan (breyting feitietruð):

3 5 . gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Stjórnvöidum ber að uppiýsa aimenning
um ástand umhverfis og náttúru og áhrif
framkvæmda þar á. Stjórnvöid og aðrir skuiu
uppiýsa um aðsteðjandi náttúruvá, svo sem
umhverfismengun.
Með iögum skai tryggja aimenningi
aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa
áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimiid tii

Stjórnvöidum ber að uppiýsa aimenning
um ástand umhverfis og náttúru og áhrif
framkvæmda þar á. Stjórnvöid og aðrir skuiu
uppiýsa um aðsteðjandi náttúruvá, svo sem
umhverfismengun.
Með iögum skai tryggja aimenningi
aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa
umtalsverð áhrif á umhverfi og náttúru, svo

1 Orðalagið “umtalsverð áhrif” má m.a. finna í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
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að ieita tii hiutiausra úrskurðaraðiia.
Við töku ákvarðana um náttúru Ísiands
og umhverfi skuiu stjórnvöid byggja á
meginregium umhverfisréttar.

og heimiid tii að ieita tii hiutiausra
úrskurðaraðiia.
Við töku ákvarðana um náttúru Ísiands
og umhverfi skuiu stjórnvöid byggja á
meginregium umhverfisréttar.
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II.

Embætti forseta Íslands

Í þessum kafia er fjaiiað um spurningar og áiitamái frá stjórnskipunar- og eftiriitsnefnd er
varða embætti forseta Ísiands. Kafianum er skipt í undirkafia sem hér segir:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
II.a.

Nauðsyn máiskotsréttar.
Hiutverk forseta í stjórnarmyndunarviðræðum.
Minnihiutastj órnir.
Öryggishiutverk við skipan dómara.
Skipan í nefnd sem kemur að ráðningu embættismanna.
Ábyrgð forseta.
N a u ð s y n m á ls k o tsr é tta r

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Tillögur ráðsins gera ráð fy rir þ v í að vald löggjafans verði takmarkað með
sjálfstæðum réttiþjóðarinnar til að krefjastþjóðaratkvæðis. Er í ljósiþess
nauðsynlegt að forseti hafi vald tilþess að synja lögum staðfestingar og skjótaþeim
til þjóðarinnar líkt og gildandi stjórnarskrá gerir ráð fyrir?
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Ákvæðið um máiskot forseta skv. 60. grein er með nokkuð öðrum hætti en réttur þjóðarinnar
tii að krefjast þjóðaratkvæðis skv. 65. gr. Í 67. gr. frumvarps Stjórniagaráðs er kveðið á um
hvaða mái séu undanskiiin möguieika tii að krefjast þjóðaratkvæðagreiðsiu skv. 65. gr. Ráðið
taidi rétt að forseti héidi máiskotsrétti sínum því í honum feiast ekki samskonar undanþágur
og iýst er í 67. gr. Rifja má upp umfjöiiun um þetta atriði í greinargerð með frumvarpi
ráðsins:
Eigi að síður var ákveðið að hrófla ekki við málskotsrétti forseta enda yrði hann
án takmarkana og einkum ætlaður til að forseti geti gripið til hans í ýtrustu
undantekningartilvikum. Það gæti átt við e f forseti teldi að o f langan tíma tæ kifyrir
þjóðina að bregðast við með undirskriftasöfnun eða e f lög væru a f einhverjum
orsökum þess eðlis aðþau ættu heima íþjóðaratkvæ ðiþóttþau féllu utan heimilda
þjóðarinnar til að óska eftir slíkri atkvæðagreiðslu, samanber takmarkanir í 67. gr.2
Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Einnig mætti halda þ v ífra m að [m álskotsréttur forseta] stangist á v iðþ á
breytingu sem Stjórnlagaráð leggur til um að forseti verði ekki hluti löggjafarvalds
heldur fram kvæm darvalds sbr. 2. gr. tillögunnar.
V iðhorf og afstaða
Ákvæðið um máiskotsrétt stangast ekki á við þá „breytingu sem Stjórnlagaráð leggur til um að
forseti verði ekki hluti löggjafarvalds heldur framkvæmdarvalds“, þar eð málskot til
þjóðarinnar má skiija sem athöfn á vettvangi framkvæmdarvaids frekar en iöggjafarvaids.

2 Stjórniagaráð 2011, Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum, bis. 127.
7

Óumdeiit er að Aiþingi fer í reynd með iöggjafarvaidið og ríkisstjórn ber meginábyrgð á
stjórnarathöfnum. Umrædd breyting á formiegri handhöfn iöggjafarvaids á rætur að rekja tii
tiiiögu stjórniaganefndar, dæmis A, þar sem Aiþingi fer eitt með iöggjafarvaidið en forseti
Ísiands, ráðherrar og önnur stjórnvöid fara með framkvæmdarvaidið. Í tiiiögu
stjórniaganefndar heidur forseti þó máiskotsrétti.
Í frumvarpi Stjórniagaráðs eru dregin skarpari skii en í tiiiögu stjórniaganefndar hvað varðar
formieg verkefni forseta sem teija má að snerti svið iöggjafarvaidsins. Í A-dæmi
stjórniaganefndar er enn áskiiinn atbeini forseta að framiagningu stjórnarfrumvarpa.3
Samkvæmt frumvarpi Stjórniagaráðs feiiur sá atbeini niður enda ganga frumvörp beint frá
ríkisstjórn tii Aiþingis. Sama giidir um bráðabirgðaiög en heimiid forseta (í reynd
forsætisráðherra) tii útgáfu bráðabirgðaiaga skv. 28. gr. giidandi stjórnarskrár er feiid brott
með frumvarpi Stjórniagaráðs.
Loks má nefna að þótt forseti synji iögum staðfestingar og vísi þeim þar með tii
þjóðaratkvæðis, öðiast þau engu að síður giidi. Því má iíta á athöfn forsetans sem miiiigöngu
um að skjóta máii tii þjóðarinnar fremur en sem sjáifstæða iöggjafarathöfn.
Sjaidgæft er að þjóðhöfðingi sé nefndur sem handhafi iöggjafarvaids í eriendum
stjórnarskrám, þótt hann hafi einhvers konar máiskotsrétt eða synjunarvaid.
Að öiiu þessu virtu teiur fundurinn að breyting í þá átt að forseti yrði sagður fara með
iöggjafarvaid færi í bága við efni og anda frumvarpsins og gæti taiist beiniínis viiiandi, þótt
heimiid forseta tii að synja iögum staðfestingar og vísa þeim þar með tii
þjóðaratkvæðagreiðsiu standi efnisiega óbreytt.
II.b.

H lu tv e r k fo r s e ta í s tjó rn a rm y n d u n a rv ið ræ ð u m

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Forseti Íslands lýsti tillögum stjórnlagaráðs að breytingunum á hlutverki
forseta við stjórnarmyndanir íþingsetningarræðu 140. löggjafarþings og sagði:
,,Hlutverk forseta við myndun ríkisstjórna tekur einnig miklum breytingum; verður
mun sjálfstæðara. Í staðþess að form enn stjórnmálajlokka m óti valkosti forsetans
eins og tíðkast hefurfrá lýðveldisstofnun m yndi forseti sjálfur hafa frum kvæ ði að
viðræðum við einstaka þingm enn og þingflokka. Hann gerir síðan tillögur til
Alþingis um forsætisráðherra og er þá ekki bundinn a f þ v í að velja þingm ann til
þess embættis. Verði fyrsta tillaga forsetans ekki sam þykkt hefur hann að nýju
viðræður viðþingm enn og þingjlokka. Í staðþess forystuhlutverks sem form enn
flokka hafa í áratugi haft við myndun ríkisstjórna fela tillögur stjórnlagaráðs í sér
nýja skipanþar sem beinar viðræðurforsetans viðþingm enn yrðu afgerandi.“
Nejndin óskar eftir afstöðu stjórnlagaráðs tilþessarar túlkunar, þ.e. hvort hún
er rétt og e f ekki er óskað eftir nánari túlkun og skýringum. Í ljósi umræðu sem varð
um þessa túlkun forseta mætti e.t.v einnig orða spurninguna á þa n n veg hvort
tillögur stjórnlagaráðs um forsetaem bæ ttið séu ekki í grundvallaratriðum óbreyttar
fr á núverandi fyrirkom ulagi.

3 Í þessu sambandi má geta þess að meðundirritun ráðherra á iög skv. 19. gr. stjórnarskrárinnar hefur ekki verið
taiin iöggjafarathöfn, enda eru ráðherrar ekki handhafar iöggjafarvaids.
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Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Í 90. gr. frumvarps Stjórniagaráðs segir í 1. mgr. að Aiþingi kjósi forsætisráðherra.
Stjórnarmyndunin fer því fram í ranni þingsins. Auk þess er formbundin tiitekin
stjórnskipunarvenja um aðkomu forseta Ísiands að stjórnarmyndun. Forsetinn gegnir skv.
frumvarpinu svipuðu hiutverki og forsetar iýðveidisins hafa í reynd gegnt á iiðinni tíð, þ.e. að
stuðia að því að iaða fram þann stjórnarmeirihiuta sem þingið er reiðubúið að styðja. Hér er
ekki um veruiega breytingu á hiutverki forsetans að ræða, heidur hitt, að aðiid forsetans að
myndun ríkisstjórnar er nú iýst í stjórnarskrá skv. frumvarpinu óiíkt giidandi stjórnarskrá,
sem segir iítið sem ekkert um máiið. Nýmæii er að meirihiuti þings staðfestir þingræði með
beinum hætti með því að kjósa forsætisráðherra.
II.c.

M in n ih lu ta stjó r n ir

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Í 90. gr. segir um fyrstu tillögu forseta að forsætisráðherra: „E r hann rétt
kjörinn e f m eirihlutiþingm anna samþykkir tillöguna.“ Ber að skiljaþetta svo að
forseti geti ekki, eftir viðræður við form enn flokka og sam kvæm t ráðleggingum
þeirra, gert tilllögu um minnihlutastjórn, þ a r sem hlutiþingsins er hlutlaus
gagnvart ríkisstjórninni eða tilbúinn til að styðja hana án þess að verða hluti a f
henni? Verður slík niðurstaða að bíða þriðju atkvæðagreiðslunnar?
V iðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Svar við báðum spurningum nefndarinnar er já .
Orðaiag 90. gr. um meirihluta þingmanna er vaiið að yfiriögðu ráði og tii samræmis við
ákvæði 91. gr. um vantraust. Með því fyrirkomuiagi sem iýst er í 90. gr. er ætiunin að fram
komi skýrt umboð nýs forsætisráðherra frá meirihiuta þingmanna, þ.e. minnst 32ja
þingmanna eins og áréttað er í greinargerð, sé siíkur meirihiuti fyrir hendi.
Sé hreint meirihiutaumboð ekki tii staðar þarf hópur þingmanna sem kýs að verja
minnihiutastjórn vantrausti með hiutieysi að bíða þriðju atkvæðagreiðsiu. Þó má ætia að
komi þessi staða upp, muni þingmenn fremur kjósa að ijúka stjórnarmyndun með því að
styðja tiiiögu um forsætisráðherra í fyrstu eða annarri atkvæðagreiðsiu, en gera jafnfram t
grein fyrir atkvæði sínu.
II.d .

Ö r y g g is h lu tv e r k við s k ip u n d ó m a ra

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Í 4. gr. laga nr. 15/1998, um dómstóla, sem breytt var árið 2010 (með lögum nr.
45/2010) er ítarlega fjallað um skipan dómara og Alþingi æ tlaðþar nokkurt
hlutverk. Í tillögum stjórnlagaráðs er vald fæ r t tilþingsins í mörgum efnum. Því er
spurt hvers vegna stjórnlagaráð leggur í 102 gr. til að við skipan dómara verði
þetta öryggishlutverk flu tt fr á Alþingi. E f nauðsyn þykir að tryggja að Alþingi geti
ekki breyttþeirri skipan sem nú er á, telur ráðiðþá aðþetta hlutverk Alþingis beri
að festa í stjórnarskrá.
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Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Um skipun dómara er fjaiiað í 102. gr. frumvarpi Stjórniagaráðs. Í 3. mgr. 96. gr. er mæit fyrir
um að þegar ráðherra skipar dómara eða ríkissaksóknara í embætti sé skipunin borin undir
forseta tii staðfestingar. Forseti getur samkvæmt ákvæðinu synjað skipuninni staðfestingar og
þarf Aiþingi þá að samþykkja hana með 2/3 atkvæða tii að hún taki giidi, en að öðrum kosti
feiiur skipunin niður og hefja þarf ráðningarferiið að nýju.
Í ijósi stjórnskipuiegrar sérstöðu dómara og ríkissaksóknara, og vegna þess hversu brýnt það
er að þeir séu sjáifstæðir og óviihaiiir í störfum, teiur Stjórniagaráð að ríkar kröfur þurfi að
gera tii skipunarferiis þeirra. A f þeim sökum iagði ráðið tii að forseta Ísiands væri ásamt
Aiþingi faiið öryggishiutverk í skipunarferiinu og hafi eftiriit með því að hæfni og máiefnaieg
sjónarmið ráði ákvörðun, sbr. bis. 181 í greinargerð. Þá er öryggishiutverk Aiþingis við skipun
dómara ekki fiutt frá þinginu með frumvarpinu heidur hefur 2/3 þingsins iokaorð um giidi
skipunarinnar þótt annar stjórnskipuiegur aðiii ieggi á það sjáifstætt mat hvort farið hafi
verið að iögum eður ei.
Við mótun tiiiagna sinna ieit Stjórniagaráð tii núgiidandi dómstóiaiaga með áorðnum
breytingum. Hafa verður í huga að þeim iögum er unnt að breyta með einföidum meirihiuta á
þingi hverju sinni. Nýr meirihiuti gæti því horfið frá þeirri skipan sem komið var á með iögum
nr. 45/2010 enda nýtur hún ekki stjórnarskrárverndar að óbreyttu.
Tiiiögu Stjórniagaráðs er ætiað að dreifa vaidi og efia aðhaid og gagnkvæmt eftiriit. Hún
tryggir fagiega skipun í embætti dómara og ríkissaksóknara, með sambæriiegum hætti og við
skipun annarra æðstu embættismanna, án þess þó að stjórnskipuieg ábyrgð á ráðningunni
færist frá ráðherranum. Eftir sem áður er ráðherra því handhafi veitingarvaidsins að iögum.
II.e.

S k ip u n í n e fn d s e m k e m u r að rá ð n in g u e m b æ ttism a n n a

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Í 96. gr. er lögð til skipan sjálfstæðrar nefndar sem meti hæ fniþeirra sem
sækjast eftir æðstu embættum ríkisins. Forseti skipi form ann nefndarinnar. Í fyrsta
lagi er spurt hvort ekki sé rétt að skilgreina hæfisskilyrði íþessu efni og tryggja
málefnalegt fe r li við skipan form annsins. Í annan stað hvort heppilegt sé að sama
nefndin meti hæfi allra sem sækjast eftir æðstu embættum. G æ tifarið betur á að
kveða á um þ að í stjórnarskrá að Alþingi kjósi hæfnisnefndir til að meta
umsækjendur til æðstu embætta ríkisins og festa í lög sams konar ákvæði og eru í
lögum um skipan dómara.
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Í Stjórniagaráði var mikiii samhijómur um að stjórnarskráin ætti að kveða á um að hæfni og
máiefnaieg sjónarmið skyidu ráða við skipun embættismanna. Var í vinnu ráðsins m.a. vísað
tii sænsku4 og finnsku5 stjórnarskránna sem fyrirmynda í þessu efni.

Regeringsordningen, kafi 12, 2. mgr. 5. gr. um skipun embættismanna: Vid beslut om statliga anstallningar
ska avseendefastas endast vid sakliga grunder, sasomförtjanst och skicklighet.
5 Finnska stjórnarskráin, 2. mgr. 125. gr. um skipun starfsmanna í opinberri þjónustu: De allmanna
utnamningsgrundernaför offentliga tjanster ar skicklighet, förmaga och beprövad medborgerlig dygd.
4
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Ljóst þótti að um skipun formanns nefndarinnar af háifu forseta Ísiands myndu giida sömu
sjónarmið og við skipun í stjórnsýsiunefndir aimennt, t.d. fjöimiðianefnd. Í
grundvaiiaratriðum er um að ræða sambæriiegt vaid forseta í þessu efni eins og ráðherra
hefur þegar skipað er í siíkar stjórnsýsiunefndir án tiinefningar.
Orðaiagið „[u]m nánari skipan [nefndarinnar] og stö rf skal m æ lt fy rir í lögum “ þýðir að
iöggjafinn getur sett aimenn hæfnisskiiyrði sem giidi um formann hennar eins og aðra
nefndarmenn. Sem dæmi má nefna að í iögum nr. 38/2011 um fjöimiðia eru ráðherra settar
skorður um það hvaða hæfnisskiiyrði formaður fjöimiðianefndar þarf að uppfyiia. Við skipun
formanns nefndarinnar þarf forseti Ísiands því að sjáifsögðu að hiíta skiiyrðum iaga sem
iöggjafinn myndi setja.
E f iöggjafinn veiur að fara þá ieið að setja hæfnisskiiyrði hefur það í för með sér að unnt þarf
að vera að sækja forseta tii ábyrgðar ef hann brýtur gegn þeim skiiyrðum við skipun í
formannsstöðuna. Vaikostur sem nefndur er í kafia Il.f. hér á eftir varðandi 84. gr. um ábyrgð
forseta skerpir á því að iöggjafinn geti kveðið á um ábyrgð forseta vegna embættisbrota.
II.f.

Á b y r g ð fo r se ta

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Er hægt að skilgreina með skýrari hætti hvernig ábyrgð forseta verði háttaðþar
sem hann verður ekki lengur ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum samkvæmt
tillögunum og hvaða skilyrði þurfi að uppfylla fy rir þ v í að mismunandi tegundum
ábyrgðar verði komið fra m ? Í tillögum ráðsins er m innst á refsimál á hendur
forseta en ekki einkamál, t.d. vegna brota á jafnréttislögum eða til ógildingar
stjórnvaldsákvörðunar. Er sérstök ástæða fy rir þessari skipan eða telur ráðið
æskilegt að skýrar verði kveðið á um þetta?
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Rétt er að í frumvarpi Stjórniagaráðs er ekki iengur tekið fram að forseti sé ábyrgðariaus á
stjórnarathöfnum, eins og gert er í 11. gr. núgiidandi stjórnarskrár. Ástæða þessa er sú að í
frumvarpinu er ekki iengur sagt að forseti framkvæmi ým sar stjórnarathafnir sem í reynd eru
framkvæmdar af ráðherrum og á ábyrgð þeirra. Einnig þykir rétt að aiiir handhafar
framkvæmdarvaids séu ábyrgir gjörða sinna skv. stjórnarskrá og iandsiögum. Stjórniagaráð
taidi ekki samræmast meginmarkmiði þess um vaiddreifingu að embættismaður sé
ábyrgðariaus eða hafinn yfir iög í iýðræðisiegu þjóðféiagi.
Forseti hefur ým sar stjórnskipuiegar skyidur samkvæmt frumvarpinu. Vanræki hann þær
skyidur kann það að baka honum iagaiega ábyrgð. N ý stjórnarskrá skv. frumvarpinu kaiiar
því, að mati fundar fuiitrúa í Stjórniagaráði, á nýja iöggjöf um forsetaábyrgð sambæriiega
þeirri sem giidir um ráðherraábyrgð.
Skyidur forseta iýðveidisins samkvæmt frumvarpi Stjórniagaráðs eru eins og áður sagði
stjórnskipuiegs eðiis og er vandséð að vanræksia þeirra gæti orðið tiiefni höfðunar einkamáia
á hendur forseta. Um þá skyidu hans að skipa formann sjáifstæðrar nefndar um skipun æðstu
embættismanna, sem hefur nokkra sérstöðu, er fjaiiað sérstakiega í öðrum kafia.
Skýra mætti heimiidir iöggjafans tii að kveða á um ábyrgð forseta, á sambæriiegan hátt og um
ábyrgð ráðherra, með orðaiagi á borð við það sem hér er sýnt í vaikosti:
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84. gr. frum varps stjórnlagaráðs

Valkostur

Forseti verður ekki sóttur tii refsingar
nema með samþykki Aiþingis.
Forseta má ieysa frá embætti áður en
kjörtímabiii er iokið, ef það er samþykkt
með meirihiuta atkvæða við
þjóðaratkvæðagreiðsiu sem tii er stofnað
að kröfu Aiþingis, enda hafi hún hiotið
fyigi 3/4 hiuta þingmanna.
Þjóðaratkvæðagreiðsian skai þá fara fram
innan tveggja mánaða frá því að krafan um
hana var samþykkt á Aiþingi, og gegnir
forseti ekki störfum, frá því að Aiþingi gerir
samþykkt sína, þar tii úrsiit
þjóðaratkvæðagreiðsiunnar eru kunn.

Forseti verður ekki sóttur tii refsingar
nema með samþykki Aiþingis.
Ábyrgð vegna embættisbrota
forseta m á ákveða með lögum.
Forseta má ieysa frá embætti áður en
kjörtímabiii er iokið, ef það er samþykkt
með meirihiuta atkvæða við
þjóðaratkvæðagreiðsiu sem tii er stofnað að
kröfu Aiþingis, enda hafi hún hiotið fyigi 3/4
hiuta þingmanna. Þjóðaratkvæðagreiðsian
skai þá fara fram innan tveggja mánaða frá
því að krafan um hana var samþykkt á
Aiþingi, og gegnir forseti ekki störfum, frá
því að Aiþingi gerir samþykkt sína, þar tii
úrsiit þjóðaratkvæðagreiðsiunnar eru kunn.
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III. Á ítarlega útfært kosningakerfi að vera í stjórnarskrá?
Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Efasemdum hefur verið lýst um hvort rétt sé að hafa ítarlega útfærð
kosningakerfi bundin í stjórnarskrá og þeirri skoðun lýst að eðlilegra sé að hafa slík
ákvæði í lögum. Þ ví er spurt hvort nægilegt sé e.t.v. að binda tiltekin
grundvallaratriði í stjórnarskrá, þ.e. fjölda þingmanna, kjörtímabil, ja fn t vægi
atkvæða, fjölda kjördæma, aukin áhrif kjósenda í kjörklefanum (persónukjör) o.fl.
Ítarlegri ákvæði yrðu þá sett með lögum sem e.t.v. þyrftu aukinn meiri hluta á
Alþingi.
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Kosningakerfið í frumvarpi ráðsins feiur í sér kjördæmavarið landskjör. Það þýðir að
kjósandi getur kosið frambjóðendur af öiiu iandinu en iandsvæðum er tryggður
iágmarksfjöidi þingsæta. Kosningakerfið uppfyiiir markmið um jafnt vægi atkvæða,
persónukjör og að raddir fóiks aiis staðar á iandinu heyrist á Aiþingi. Um ieið skai stuðiað að
sem jöfnustu hiutfaiii karia og kvenna á þingi.
Fundur fuiitrúa í Stjórniagaráði er þeirrar skoðunar að væru stjórnarskrárákvæði um
kosningar einskorðuð við þau atriði sem taiin eru upp í spurningum þingnefndarinnar væri
engin trygging fyrir því að framangreindum markmiðum yrði náð. Sem dæmi má nefna að
ekki væri mæit fyrir um samþættingu kjördæma- og iandskjörs. Einnig væri aiit opið og óvíst
um persónukjör.
Benda má á að ákvæði frumvarps Stjórniagaráðs um þingkosningar eru hvorki umfangsmeiri
né ítariegri en gengur og gerist í stjórnarskrám. Með vísun tii markmiða og söguiegra
aðstæðna geta ákvæðin raunar vart knappari verið.
Ákvæði stjórnarskrár þurfa að vera nægiiega ítarieg tii þess að meginviðmiðin sem
kosningariög skuii byggja á séu tryggð. Niðurstaða ráðsins er að ákvæðin í frumvarpi
Stjórniagaráðs séu bæði eðiiieg og nauðsynieg.
Í samræmi við óskir sem fram komu á samráðsfundi við stjórnskipunar- og eftiriitsnefnd
Aiþingis þann 9. mars 2012 er hér bent á vaikost sem hefur að geyma knappara orðaiag en
hin fyririiggjandi 39. gr. frumvarpsins. Þá eru einstaka atriði, sem spurt var um í erindi tii
þingnefndarinnar, orðuð skýrar í ákvæðinu.

39. gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Á Aiþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir
þingmenn, kosnir ieyniiegri kosningu tii
fjögurra ára.

Á Aiþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir
þingmenn, kosnir ieyniiegri kosningu tii
fjögurra ára.

Atkvæði kjósenda aiis staðar á iandinu vega
jafnt.

Atkvæði kjósenda aiis staðar á iandinu vega
jafnt.
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Heimiit er að skipta iandinu upp í
kjördæmi. Þau skuiu fiest vera átta.

Heimilt er að skipta landinu upp í
kjördæmi, flest átta.

Samtök frambjóðenda bjóða fram iista,
kjördæmisiista eða iandsiista eða hvort
tveggja. Frambjóðendur mega bjóða sig
fram samtímis á iandsiista og einum
kjördæmisiista sömu samtaka.

Stjórnmálasamtökum skal heim ilt að
bjóða fram kjördæm islista og
landslista. Fram bjóðandi má vera á
landslista og kjördæm islista sömu
samtaka.

Kjósandi veiur með persónukjöri
frambjóðendur af iistum í sínu kjördæmi
eða af iandsiistum, eða hvort tveggja.
Honum er og heimiit að merkja í stað þess
við einn kjördæmisiista eða einn iandsiista,
og hefur hann þá vaiið aiia frambjóðendur
iistans jafnt.
Heimiit er að mæia fyrir um í iögum að vaiið
sé einskorðað við kjördæmisiista eða
iandsiista sömu samtaka.

Kjósandi skal geta valið
fram bjóðendur af listum í sínu
kjördæmi og a f landslistum. Kjósi
hann heldur lista hefur hann valið
alla fram bjóðendur listans jafnt.
Heimilt er í lögum að einskorða valið
við lista sömu samtaka.

Þingsætum skai úthiuta tii samtaka
frambjóðenda þannig að hver þeirra fái
þingmannatöiu í sem fyiistu samræmi við
heiidaratkvæðatöiu.

Þingsætum skal úthluta til
stjórnm álasamtaka í sem fyllstu
samræmi við atkvæði greidd listum
og frambjóðendum samtakanna.

Í iögum skai mæit fyrir um hvernig
þingsætum skuii úthiutað tii frambjóðenda
út frá atkvæðastyrk þeirra.

Úthluta skal þingsætum til
fram bjóðenda út frá atkvæðastyrk
þeirra.

Í iögum má mæia fyrir um að tiitekinn fjöidi
þingsæta sé bundinn einstökum
kjördæmum, þó ekki fleiri en 30 aiis. Taia
kjósenda á kjörskrá að baki hverju bundnu
sæti skai ekki vera iægri en meðaitaiið
miðað við öii 63 þingsætin.

Binda má allt að þrjátíu þingsæti við
kjördæmi. Þó skulu kjósendur að
baki hverju bundnu sæti ekki vera
færri en eru að meðaltali að baki
hverju þingsæti á landinu.

Í kosningaiögum skai mæit fyrir um hvernig
stuðia skuii að sem jöfnustu hiutfaiii kvenna
og karia á Aiþingi.

Í kosningalögum skal stuðla að sem
jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á
Alþingi.

Breytingar á kjördæmamörkum, tiihögun á
úthiutun þingsæta og regium um framboð,
sem fyrir er mæit í iögum, verða aðeins
gerðar með samþykki 2/3 hiuta atkvæða á
Aiþingi. Siíkar breytingar má ekki gera ef
minna en sex mánuðir eru tii kosninga, og
giidistaka þeirra skai frestast ef boðað er tii
kosninga innan sex mánaða frá staðfestingu
þeirra.

Breytingar á kjördæmamörkum,
tilhögun á úthlutun þingsæta og
reglum um framboð, verða aðeins
gerðar með samþykki 2/3 hluta
atkvæða á Alþingi. Slíkar
lagabreytingar öðlast ekki gildi fyrr
en sex mánuðir eru liðnir frá
setningu þeirra.
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Nánari reglur um alþingiskosningar
skulu settar í lögum.

2.mgr. 41. gr. frum varps stjórnlagaráðs

Valkostur

Nánari regiur um aiþingiskosningar skuiu
settar í iögum.

Falli brott hér og færist í 39. gr.

Frekari rökstuðningur
Umfang kosningaákvæða í stjórnarskrám er misjafnt. Mjög knöpp ákvæði eru t.d. í
grunniögum Þýskaiands. Á Norðuriöndum er hins vegar hefð fyrir mun ítariegri
stjórnarskrárákvæðum. Athugun ieiðir í ijós að kosningaákvæði í frumvarpi Stjórniagaráð eru
nærri norrænu meðaitaii að iengd. Ákvæði í norsku stjórnarskránni eru rúmiega heimingi
iengri en í frumvarpi Stjórniagaráðs.
Kosningaákvæðum ísiensku stjórnarskrárinnar hefur verið aiioft verið breytt. Fyrst hafa verið
samin þau ákvæði kosningaiaga sem breyta skai og í kjöifarið síðan tínd út þau atriði sem
þykja eiga heima í stjórnarskrá. Drög að frumvarpi tii breytinga á kosningaiögum hafa svo
fyigt frumvarpi tii stjórnarskipunariaga. Aiþingi hefur því í reynd gengið frá
stjórnarskrárákvæðum og kosningaiagaákvæðum samtímis. Þetta verkiag hefur ieitt tii þess
að kosningaákvæðin í stjórnarskrá hafa verið fremur rýr og jafnvei hendingu háð hvaða regiur
hafa ratað þangað.
Þau ákvæði um kosningar sem Stjórniagaráð iagði tii eru nokkru ítariegri en í giidandi
stjórnarskrá. Þá er á það að iíta að nú er ekki verið að semja kosningaiög og samsvarandi
stjórnarskrárákvæði í sömu andrá. Þegar af þeirri ástæðu er mikiivægt að segja nánar fyrir
um fyrirkomuiag kosninga en í giidandi stjórnarskrá, eigi að vera tryggt að þau markmið sem
að er stefnt nái fram að ganga.
Viðhorf fundarins tii einstakra máisgrein í 39. grein fyigja hér að neðan, sem og
rökstuðningur fyrir því hvers vegna þær regiur sem þar koma fram þurfa að vera bundnar í
stjórnarskrá.
1. mgr. Fjöldiþingm anna og kjörtímabil
Hér eru tvö grundvaiiaratriði sem væntaniega er iítiii ágreiningur um að þurfi að vera í
stjórnarskrá og verða vart orðuð með einfaidari hætti.
2. mgr. Jafnt vægi atkvæða
Þetta nýmæii í frumvarpinu er grundvaiiaratriði. Öii önnur ákvæði frumvarpsgreinarinnar
ber að skiija í þessu ijósi.
3. mgr. Fjöldi kjördæma
Taia kjördæma hefur verið njörvuð niður aiit frá 1934. Í núgiidandi stjórnarskrá segir að
kjördæmi megi vera 6 tii 7. Í frumvarpi Stjórniagaráðs er Aiþingi veitt rýmri heimiid tii
sveigjanieika hvað þetta varðar. Kjördæmi geta verið eitt tii átta taisins.
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Efri mörkin eru vaiin á grundveiii þess að iandshiutasamtök sveitarféiaga eru átta. Hafa ber í
huga að hugtakið kjördæmi hefur taisvert aðra merkingu í frumvarpi ráðsins en verið hefur.
Ástæðan er samþætting kjördæma- og iandskjörs og fjótan d i skii þar á miiii.
4. mgr. Framboð
Landsiistar eru iykiiatriði í frumvarpi Stjórniagaráðs, ámóta þeim sem voru á árabiiinu 19341959. Landskjör á árunum 1922-33 var sömu ættar.
Með iandsiistum er farinn miiiivegur miiii þess að skipta iandinu upp í kjördæmi eða hafa
einungis eitt kjördæmi. Þótti rétt að iöggjafinn fengi svigrúm tii að ráða hraða þeirrar þróunar
sem verið hefur síðan 1959 tii fækkunar kjördæma en jafnfram t iáta reyna á
iandsiistafyrirkomuiagið.
Hugmyndin um samþættingu kjördæma- og iandsiista er iiður í því að sameina kosti
iandfræðiiegrar kjördæmaskiptingar og eins kjördæmis. Ákvæðið er því mikiivægt og getur
ekki rýrara verið.
5. mgr. Aukin áhrif kjósenda í kjörklefanum (persónukjör) o.fl.
Persónukjör er iykiiatriði í frumvarpi Stjórniagaráðs. Í skýrsiu stjórniaganefndar er bent á
einarða ósk um persónukjör á þjóðfundinum 2010. Jafnframt má benda á B-dæmi
stjórniaganefndar þar sem beint eða óbeint er mæit fyrir um persónukjör.
Stjórniagaráð útfærir ekki persónukjörið en tiigreinir þó eitt mikiivægt atriði, sem uppfyiia
verður í kosningaiögum: Veiji kjósandi einungis iista er hann að veija aiia frambjóðendur
iistans jafnt. Kjósendum er í sjáifsvaid sett hvort þeir viija gera upp á miiii frambjóðenda eða
ekki.
Með ákvæðinu er ætiunin að iáta kjósendur um að ákvarða röð frambjóðenda við úthiutun
þingsæta. Þeir sem merkja við iista hafa sömu heiidaráhrif með atkvæði sínu og þeir sem
merkja við frambjóðendur. Staða iista sem merkt er við styrkist sem því nemur í samkeppni
við aðra iista, og staða frambjóðenda hans um ieið.
Ákvæðinu er ætiað að gera persónukjör raunveruiega virkt. Hængurinn við fiestar ieiðir þar
sem merking við iista þýðir samþykki við fyrirframgefna röðun er að kjósendur vita að
umröðun er tiigangsiítii og hirða því ekki um að taka þátt í henni.
6. mgr. Jöfnuður milli flokka við úthlutun
Efnisiega samhijóða ákvæði er í giidandi stjórnarskrá um úthiutun jöfnunarsæta enda hefur
jöfnuður miiii fiokka verið aðaitiigangur aiira breytinga á kosningaiögum a.m.k. síðan
uppbótarsætin komu tii 1934. Ákvæðið verður því að haidast.
7. mgr. Úthlutun þingsæta tilfram bjóðenda
Ákvæðið er knappt og segir ekki annað en að iýðræðisiega skuii standa að ráðstöfun þingsæta
tii einstakra frambjóðenda og að atkvæðafyigi skuii vera ráðandi. Hér er m.a. undirstrikað að
fyrirfram röðun á iista eigi ekki að koma við sögu við úthiutun sæta.
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8. mgr. Bundin þingsæ ti
Ákvæðið um þingsæti bundin kjördæmum gerir kieift að tryggja kjördæmunum
iágmarksfjöida þingsæta. Fundur fuiitrúa í Stjórniagaráði teiur þetta ákvæði mikiivægt.
9. mgr. Jöfnuður milli kynja
Ákvæðið mæiir fyrir um að gera skuii ráðstafanir í kosningaiögum tii að stuðia að jöfnuði
miiii kynja á Aiþingi. Nefndar eru nokkrar hugmyndir í þá veru í greinargerð með frumvarpi
Stjórnariagaráðs.
10. mgr. Um breytingar á kosningalögum
Annars vegar er endurtekið ákvæði úr giidandi stjórnarskrá sem kveður á um að ákvæðum
giidandi kosningaiaga verði ekki breytt, eftir að hin fyrstu hafa verið sett, nema með 2/3
atkvæða á Aiþingi. Hins vegar er ákvæði sem segir að siíka breytingu megi ekki gera á síðustu
stundu. Hér er um öryggisatriði að ræða sem gefa þarf stjórnskipuiega stöðu.
Útfærsla í kosningalögum
Þrátt fyrir nokkuð ítariegan ramma í 39. gr. frumvarpsins þarf iöggjafinn að fyiia út í hann og
hefur tii þess mikið svigrúm. Nefna má dæmi:
•
•
•
•
•
•
•

Ákvörðun um töiu kjördæma og afmörkun þeirra eða að iandið sé eitt kjördæmi.
Ákvæði um framboð: Tii dæmis, hvað þurfa margir að vera á iista?
Persónukjör: Á að ieyfa vai þvert á iista? Hvernig á kjósandinn að veija; með krossum
eða raðtöium?
Kosningarathöfnin: Hvernig á kjörseðiii að vera uppsettur? Það getur skipt mikiu máii.
Úthiutun þingsæta: Hér er mikið svigrúm, t.d. um hvaða reikniregiur skuii nota.
Bundnu þingsætin: Kveða þarf sérstakiega á um fjöida og úthiutun þeirra.
Kynjajöfnun: Hér kemur fjöimargt tii greina svo sem kvaðir á framboðum um jafnt
kynjahiutfaii, krafa um fiéttuiista eða bein ákvæði um kynjajöfnun við úthiutun
þingsæta.
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IV.

Þröskuldar við þjóðaratkvæði; minnihluti þings geti
kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Nokkur umræða hefur verið um þau mörk sem sett eru fy rir kröfu um
þjóðaratkvæðagreiðslur. Bent er á að 10% þjóðarinnar geti talist lág mörk hjá
fám ennriþjóð. Einnig að e f mörkin eru hækkuð gæti mótvægi v ið þ v í orðið að
heimila/gera ráð fy rir að minni hlutiþingm anna t.d. 30% geti kallað eftir
þjóðaratkvæðagreiðslu. Bent hefur verið á að heim ildþingm anna til að geta krafist
þjóðaratkvæðis geti haft veruleg áhrif innan þings þannig að meirihlutinn yrði að
taka meira tillit til minnihlutans en nú tíðkast. Rök fy rir þ v í aðþingið eigi að hafa
þessa heimild eru að ágreiningsmál innan þings eru gjarnan a f þeim toga a ðþau
,,höfða“ ekki til eða ná ekki til almennings og þ v í kom i heimild um tiltekið hlutfall
kjósenda, ja fn v elþ ó tt lágt sé, ekki að gagniþegar um mál getur verið að ræða sem
varða samfélagið miklu.
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Í 65. gr. stjórnarskrárfrumvarps Stjórniagaráðs segir að 10% kjósenda geti krafist
þjóðaratkvæðis um iög sem Aiþingi hefur samþykkt. Greinin byggist að hiuta tii á tiiiögum
stjórniaganefndar um þjóðarfrumkvæði en þar var miðað við 15% hiutfaii. Tii samanburðar
má nefna að á Ítaiíu og í Sviss duga á biiinu 1-2% kjósenda tii að krefjast sambæriiegrar
atkvæðagreiðsiu. Eftirfarandi tafia sýnir tii giöggvunar óiíka þröskuida, í kjósendum taiið, sé
miðað við kjörskrá fyrir aiþingiskosningar 2009.
Hiutfaii kjósenda
Taia kjósenda (2009)

10%

11%

12%

13%

14%

15%

22.790 25.069 27.348 29.626 31.905 34.184

Í umræðum í Stjórniagaráði voru færð rök fyrir því að iitiar iíkur væru á
þjóðaratkvæðagreiðsium af þessu tagi væri beitt ef þröskuidurinn væri hærri en 10%.6 Á hinn
bóginn komu fram rök um að réttast væri að stíga fremur variega tii jarðar í ijósi þess að um
nýmæii væri að ræða, auk þess sem tiikoma rafrænna skiiríkja gæti í framtíðinni auðveidað
söfnun undirskrifta. Niðurstaðan var tiiiaga um 10% hiutfaii. Teiji Aiþingi á hinn bóginn
ráðiegt að hækka þröskuidinn, t.d. í 15%, myndi það ekki kaiia á aðrar breytingar á frumvarpi
Stjórniagaráðs.
Um m álskot tilþjóðaratkvæðis að kröfu minnihluta þingmanna
Í Stjórniagaráði var mikið rætt var um máiskotsrétt minnihiuta þingmanna á grundveiii
skýrsiu stjórniaganefndar og ákvæða í dönsku stjórnarskránni. Siíkt máiskot var vissuiega
taiið geta bætt umræðuhefð og kaiiað fram aukna ábyrgð minnihiuta á Aiþingi, og jafnframt
dregið úr hugsaniegu ofríki meirihiutans. Tiiiaga um siíkt máiskot var drjúgan tíma inni í
frumvarpsdrögum ráðsins7. Að iokum varð þó niðurstaða ráðsins að ieggja þá tiiiögu ekki

6 Sjá Direct Democracy: The Internationai IDEA Handbook 2008: 198.
7 Ákvæði
'
. um þetta hijóðuðu svo: Nú hefur Alþingi samþykkt lagafrumvarp og geturþáþriðjungurþingmanna
ákveðið innan þriggja daga að leggja það undir atkvæði allra kosningabærra manna til samþykktar eða
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fram í frumvarpi sínu. Í frumvarpið voru þá komin ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðsiur að
kröfu kjósenda, sbr. 65. og 66. gr., auk þess sem máiskotsrétti forseta Ísiands var viðhaidið
óbreyttum í 60. gr. frumvarpsins. Þótti því einfaidiega of mikið í iagt að þrír óiíkir aðiiar gætu
vísað máium tii þjóðaratkvæðagreiðsiu. Jafnframt væri hugsaniegt að siíkur réttur yrði
ofnotaður, hvort heidur af minnihiuta eða jafnvei meirihiuta.
Eigi að síður teiur fundur fuiitrúa í Stjórniagaráði nú að kjósi Aiþingi að ieggja tii þá viðbót
við stjórnarskrárfrumvarpið að veita t.d. þriðjungi þingmanna máiskotsrétt raski það ekki
frumvarpinu né kaiii á aðrar breytingar á því.

synjunar. Aður enfimm dagar eru liðnirfrá því að slíkt erindi komfram getur Alþingi samþykkt með
meirihluta atkvæða aðfrumvarpið verðifellt niður. Þjóðaratkvæðagreiðslan skalfarafram innan ársfrá
samþykktfrumvarpsins. Verðifrumvarpið samþykkt íþjóðaratkvæðagreiðslu skalþað staðfest afforseta
Íslands innan þriggja daga og veitir staðfestingin því lagagildi.
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V.

Eiga þingsköp að vera í stjórnarskrá?

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir m.a.:
Í 57. gr er lagt til aðþingm ál komi til athugunar og meðferðar íþingnefndum
áður en þau eru rædd á Alþingi. [...]
Bent hefur verið á að 1. umræða um stjórnarfrumvörp sé langt í fr á óþörf. Þvert
á móti geti fram saga ráðherra gefiðþingm önnum gott yfirlit um málið og ráðherra
tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum að og svara fy rir um þau, áður en málið
fe r tilþingnefndar. Sérþekking þingmanna sé sannarlega a f hinu góða og æskilegt
a ðþeir geti helgað sig sem m est einum eða fá u m málaflokkum, þá má ekki gleyma
þ v í að þingmönnum er ætlað að taka afstöðu til allra mála sem koma til
lokaafgreiðslu, þ.e. atkvæðagreiðslu, og þ eir þurfa þ v í að hafa yfirsýn yfir öll mál.
Nefndir starfa ekki fy rir opnum tjöldum, en þ a r fe r fra m mikil vinna og
stjórnarfrumvörpum er gjarnan gjörbreytt. Benda má á að nokkuð hafiþannig
þokast í átt tilþess aðþingið verði vinnuþing. Hafa ber í huga að undirbúningur
lagafrumvarpa er með öðrum hætti á Norðurlöndum. Þar eru gjarnan skipaðar
nefndir sem fjalla um mál íþ ó nokkurn tíma og skrifa svokallaðar grænar og hvítar
bækur áður en frum vörp eru samin.
[...] Ekki verður séð hver hagur er a f þeirri breytingu sem lögð er til m eð þ v í að
almenna venjan verði að lagafrumvörp séu afgreidd í tveim umræðum á Alþingi.
Óskað er afstöðu stjórnlagaráðs tilþessa sem og röksemda fy rir þ v í að svo ítarleg
ákvæði um þingsköp skuli fe s t í stjórnarskrá sem takmarkar gildi 53. gr. þ ar sem
segir aðþingsköp skuli sett með lögum.
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Um þingsköp í stjórnarskrá
Það er stjórnskipuiegt öryggisatriði að hafa grundvaiiarákvæði um þingsköp í stjórnarskrá.
Þar verður að koma fram hvernig frumvörp verða að giidum iögum og hvernig þingið áiyktar.
Þá er æskiiegt að iýsa meðferð máia sem hafa stjórnskipuiega þýðingu, á borð við tiiiögur um
vantraust á ríkisstjórn. Hafa verður í huga að einfaidur meirihiuti á Aiþingi getur nú breytt
iögum um þingsköp og gæti beitt minnihiutann margvísiegu ofríki ef takmarkanir á siíku er
ekki að finna í stjórnarskrá. Frumvarp Stjórniagaráðs er í þessu efni í samræmi við fiestar
stjórnarskrár nágrannaianda og áþekkt tiiiögum stjórniaganefndar.
Um markmið Stjórnlagaráðs varðandi starfshæ ttiþingsins
Markmið Stjórniagaráðs var að stuðia að því að starfshættir Aiþingis færist í átt tii vinnuþings
að norrænni fyrirmynd. Ákvæðin um meðferð þingmáia voru sniðin að því markmiði. Þau
iúta að því að vanda vinnubrögð þingsins og draga úr tiihneigingu tii að þingmenn ieggist í
póiitískar skotgrafir og opinber átök, jafnvei á fyrstu stigum máia.
Um fjölda umræðna um lagafrumvörp
Í megindráttum er gert ráð fyrir því í frumvarpi Stjórniagaráðs að iagafrumvörp séu skráð og
iögð fram með formiegum hætti af forseta Aiþingis og síðan vísað tii nefnda án umræðu. Um
þetta má vísa tii frekari útskýringa í greinargerð um 1. mgr. ákvæðisins. Í nefndum gefst
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stjórnarandstöðu sama tækifæri og stjórnariiðum tii að vinna að máium og koma að
sjónarmiðum. Að iokinni umfjöiiun og afgreiðsiu nefndar eru mái sett á dagskrá þingsins tii
umræðu og afgreiðsiu í tveimur umræðum, þar sem í fyrri umræðu er fjaiiað um áiit nefndar
og í seinni umræðu er tekin afstaða tii frumvarpsins í heiid. Siíku verkiagi er ætiað að styrkja
þingið gagnvart framkvæmdarvaidinu, bæta ímynd þess, stuðia að vandaðri iagasetningu og
auka áhrif og ábyrgð þingmanna, bæði úr meirihiuta og minnihiuta.
Samkvæmt 3. mgr. 57. gr. frumvarps Stjórniagaráðs má ekki samþykkja iagafrumvörp fyrr en
þau hafa verið rædd við m innst tvær umræður á þingi. Með þessu er Aiþingi gefið færi á að
breyta þingsköpum tii samræmis við það fyrirkomuiag sem er m.a. í Svíþjóð og Finniandi8, en
þar eru iagafrumvörp rædd við tvær umræður eftir athugun nefndar. Hefur siíkt verkiag gefist
vei í nágrannaiöndum okkar.
Áfram yrði þinginu þó heimiit að kveða á um þrjár umræður í þingsköpum, og er ætiunin hér
fyrst og fremst að gefa aukið svigrúm tii breytinga, við giidistöku nýrrar stjórnarskrár eða
síðar, fremur en að gefa ákveðna forskrift um tvær umræður. Siík breyting gæti verið hiuti af
áframhaidandi endurskoðun á starfi þingsins og þingsköpum, tii að auka skiivirkni þingsins
og færa það frá átakaþingi í átt tii vinnuþings að norrænni fyrirmynd.
Fundi fuiitrúa Stjórniagaráðs þykir ekki ástæða tii að ieggja tii vaikost um að krefjast þriggja
umræðna um iagafrumvörp, enda væri með því iokað fyrir þann sveigjanieika sem hér var iýst
og æskiiegt þykir að þingið hafi, þótt það kunni að kjósa að nýta sér hann ekki fyrr en e.t.v.
síðar.
Um umfjöllun í nefnd áður en þingm ál er tekið til umræðu
Í frumvarpi Stjórniagaráðs er í 1. mgr. 57. gr. kveðið á um að iagafrumvörp séu tekin tii
athugunar og meðferðar í þingnefndum áður en þau eru rædd á Aiþingi. Þetta giidir um
frumvörp þingmanna og ríkisstjórnar. Hins vegar er ekki mæit fyrir um að
þingsáiyktunartiiiögur frá þingmönnum gangi nauðsyniega tii þingnefnda áður en þau eru
rædd í þinginu, sbr. 1. mgr. 58. gr. Með þessu er ætiunin að þingmenn hafi áfram möguieika
tii að koma máiefnum í opinbera umræðu í þinginu án viðkomu í nefnd, með því að ieggja
fram tiiiögur tii þingsáiyktunar.
Eins og áður hefur verið fjaiiað um í þessum kafia á verkiagið sem iýst er í 57. og 58. gr. sér
fyrirmyndir m.a. frá Svíþjóð og Finniandi. Það þykir stuðia að uppiýstari umræðu um
frumvörp í þingsai, þar sem þau eru rædd ásamt áiiti nefndar og eftir að fuiitrúar meiri og
minni hiuta hafa haft tækifæri tii að kynna sér þau í nefnd og gera á þeim breytingar eftir
atvikum.
Sé þess óskað að þingið hafi frekara svigrúm tii að ákveða meðferð þingmáia í þingsköpum,
og haida óbreyttu fyrirkomuiagi um framiagningu máia og fjöida umræðna, mætti orða siíkan
vaikost eins og sýnt er hér fyrir neðan. Með þessu orðaiagi er því engu að síður haidið opnu að
gera breytingar á þingsköpum í anda markmiða Stjórniagaráðs. Ákvæði 54. gr. um að
þingnefndir fjaiii um þingmái eru iátin nægja og því faiia fyrstu máisgreinar 57. og 58. gr.

8 Finnska stjórnarskráin, 1. mgr. 72. gr. um meðferð iagafrumvarpa í þinginu: Ett lagförslag tas upp till tva
behandlingar i plenum sedan det utskott som berett saken har gett sitt betankande.
21

niður, en þær eru feitietraðar hér að neðan. Máisgreinum sem eftir standa í 57. gr. er
jafnfram t umraðað.
57. gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Frumvörp alþingismanna og
ríkisstjórnar eru tekin til athugunar
og meðferðar í þingnefndum áður en
þau eru rædd á Alþingi. Sama á við um
þingmál að tillögu kjósenda.
Mat á áhrifum iagasetningar skai fyigja
frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í
iögum.
Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr en
eftir minnst tvær umræður á Aiþingi.
Frumvörp sem hafa ekki hiotið
iokaafgreiðsiu faiia niður við iok
kjörtímabiis.

Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr
en eftir minnst tvær umræður á Aiþingi.
Mat á áhrifum iagasetningar skai fyigja
frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í
iögum.
Frumvörp sem hafa ekki hiotið
iokaafgreiðsiu faiia niður við iok
kjörtímabiis.

58. gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Þingsályktunartillögur
ríkisstjórnar eru teknar til athugunar
og meðferðar í þingnefndum áður en
þær eru ræddar á Alþingi.
Tiiiögu tii þingsáiyktunar má ekki
samþykkja fyrr en eftir tvær umræður á
Aiþingi.
Tiiiögur tii þingsáiyktana sem hafa ekki
hiotið iokaafgreiðsiu faiia niður við iok
iöggjafarþings.
Tiiiögur um þingrof eða vantraust á
ráðherra eru ræddar og afgreiddar við eina
umræðu.
Að öðru ieyti skai kveðið á um meðferð
þingmáia í iögum.

Tiiiögu tii þingsáiyktunar má ekki
samþykkja fyrr en eftir tvær umræður á
Aiþingi.
Tiiiögur tii þingsáiyktana sem hafa ekki
hiotið iokaafgreiðsiu faiia niður við iok
iöggjafarþings.
Tiiiögur um þingrof eða vantraust á
ráðherra eru ræddar og afgreiddar við eina
umræðu.
Að öðru ieyti skai kveðið á um meðferð
þingmáia í iögum.

22

VI.

Sameiginleg ákvörðun ríkisstjórnar - ábyrgð ráðherra

Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Í 87. gr. er lagt til að ríkisstjórn taki ákvarðanir sameiginlega um mikilvæg eða
stefnumarkandi málefni sam kvæm t nánari ákvæðum í lögum. Í greinargerð segir:
,,Afmörkun á þ v í hvað telst m ikilvægt eða stefnumarkandi getur verið að hluta í
lögum og, með heimild í lögum, að hluta eftir mati forsætisráðherra, eftir atvikum í
samráði við aðra ráðherra.“ Spurt er hvort svo opin og óskýrfyrirm æ li um ábyrgð í
ríkisstjórn séu heppileg. Einnig hvortþetta fyrirkom ulag henti hér á landiþar sem
almenna reglan er að hér sitji samsteypustjórnir. Spyrja má hvortþetta geti t.d. leitt
tilþess að stjórnmálaflokkar krefjistþess að atkvæ ðaaflþeirra endurspeglist ífjölda
þeirra sæta sem stjórnarflokkar hafa í ríkisstjórn. Ekki verður séð a f greinargerð
stjórnlagaráðs að ætlunin sé a ðþ a ð verði afleiðing þessara breytinga.
Ekki er augljóst hvernig í öðru orðinu er hægt að kveða á um sameiginlega
ábyrgð og í hinu að ráðherra geti bókað andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar og
b eriþ v í ekki ábyrgð á henni. Í greinargerð er vísað til finnsku og sænsku
stjórnarskránna íþessum efnum, en spurning er h vortþað eigiþá ekki frem ur við í
öllum þeim fjölda almennra ákvarðana sem ríkisstjórnir þessara landa taka, en
síður í hinum stóru og mikilvægu málefnum sem ætlað er að ríkisstjórn beri
sameiginlega ábyrgð á.
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Sjáifstæði ráðherra varðandi þá máiafiokka og stjórnsýsiu sem undir þá heyra er óvenju mikið
í ísienskri stjórnskipan, meðan vægi sameiginiegrar ákvarðanatöku og samábyrgðar
ríkisstjórnar er að sama skapi iítið9. Ráðinu þótti, m.a. í kjöifar iærdóma af aðdraganda
efnahagshruns og af umræðu um máishöfðun gegn ráðherrum fyrir Landsdómi, að fuii
ástæða væri tii að breyta þessu og skapa stjórnskipuiegan ramma fyrir sameiginiega
ákvarðanatöku og samábyrgð ríkisstjórnar.
87. gr. frumvarps Stjórniagaráðs er ætiað, ásamt öðrum greinum í sama kafia, að bregðast við
margvísiegri rökstuddri gagnrýni sem fram hefur komið á síðustu árum á starfshætti og
ábyrgð ríkisstjórnar og ráðherra á Ísiandi. Má þar meðai annars nefna skýrsiu
Rannsóknarnefndar Aiþingis, þingmannanefndar sem fjaiiaði um niðurstöður RNA, skýrsiu
vinnuhóps forsætisnefndar Aiþingis um eftiriit Aiþingis með framkvæmdarvaidinu, og
skýrsiu nefndar um endurskoðun iaga um Stjórnarráð Ísiands. Er m.a. vitnað í síðastnefndu
skýrsiuna í greinargerð Stjórniagaráðs, bis. 155.
Stjórniagaráði þótti á hinn bóginn vera of róttæk breyting að gera ríkisstjórnina aifarið að
fjöiskipuðu stjórnvaidi, að t.d. sænskri og finnskri fyrirmynd, og tók í því efni undir

9 Sjá t.d. Gunnar Heigi Kristinsson, 2010: Samsteypustjórnir og sjálfstæði ráðherra. Rannsóknir í
félagsvísindum XI, http://skemman.is/is/stream/get/1946 /6759/18370/1/10-21 , bis. 12. Þar segir m.a.: „Ekkert
dæmi virðist umþað í Norður-Evrópu að sameiginleg ákvarðanataka ríkisstjórna eða samábyrgð
ríkisstjórnarflokka gegnijafn litlu hlutverki eins og á Íslandi. “
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sjónarmið stjórniaganefndar10. Var því sjónum beint að miiiiieiðum, m.a. því fyrirkomuiagi
sem giidir í Þýskaiandi, en niðurstaða ráðsins varð sú sem fyrir iiggur í frumvarpi þess. Þar er
gert ráð fyrir að í mikiivægum eða stefnumarkandi máiefnum, sam kvæm t nánari afmörkun
og fyrirm ælum í lögum, geti ríkisstjórnin tekið ákvarðanir sameiginiega og með samábyrgð
ráðherra. Um þau máiefni sem ekki faiia undir sérregiu samkvæmt afmörkun iaga um
sameiginiega ákvörðun ríkisstjórnar, giidir óbreytt sú meginregia að ráðherrar beri hver fyrir
sig ábyrgð á máiefnum ráðuneyta og stjórnsýsiu sem undir þá heyrir.
Hér er mikiivægt að árétta að það er lagt í hendur löggjafans að skiigreina nánar hvenær
ríkisstjórn skuii taka, eða geti tekið, ákvarðanir sameiginiega. Sú markaiína getur verið
tiitöiuiega þröng tii að byrja með en breyst með tíð og tíma eftir reynsiu og þörfum.
Löggjafinn getur vaiið að nota skýra afmörkun sem byggir á eðii og/eða umfangi máia
eingöngu, eða faiið forsætisráðherra nokkurt vaid tii (póiitísks) mats á því hvaða máiefni skuii
taka sameiginiega ákvörðun um. Er andinn í frumvarpi Stjórniagaráðs sá að rétt sé að
iöggjafinn hafi mikið freisi um það hvernig hann kýs að haga starfsramma
framkvæmdarvaidsins að þessu ieyti, enda starfar ríkisstjórnin í umboði þingsins. Þá er
jafnfram t ekki hægt að ieggja fram tæmandi tainingu á þeim máium sem geta taiist mikiivæg
og stefnumarkandi, enda mun það breytast eftir aðstæðum og þróun samféiagsins.
Í frumvarpi Stjórniagaráðs er ekki mæit fyrir um hvernig ríkisstjórnin skuii haga
sameiginiegri ákvarðanatöku á sínum vettvangi. Meirihiuti ráðherra þarf að vera á fundi
þegar siík ákvörðun er tekin, en ekki er áskiiið að mái þurfi að útkijá með atkvæðagreiðsiu
innan stjórnarinnar. Um þetta má setja regiur í iögum og eftir atvikum í starfsregium
ríkisstjórnarinnar sjáifrar. Má gera því skóna að stjórnarfiokkar komi sér saman um
starfshætti í þessu efni, jafnvei í stjórnarsáttmáia.
Taki ríkisstjórn ákvörðun sameiginiega bera aiiir viðstaddir ráðherrar iagaiega samábyrgð á
ákvörðuninni, nema þeir bóki andmæii.11 Með þessu er stuðiað að því að ríkisstjórnin vinni og
komi fram sem heiid, og ísienskri stjórnskipan þokað að þessu ieyti í átt tii ríkja á borð við
Svíþjóð, Hoiiand og Noreg þar sem samábyrgð ráðherra er mun virkari en hér hefur verið.12
Verður ekki séð annað en að þetta fyrirkomuiag gefist vei í þessum iöndum þótt þar sitji
jafnan samsteypustjórnir.
Mikiivægt er að ráðherra sem teiur ákvörðun ríkisstjórnar ganga á svig við góða
stjórnsýsiuhætti, varða við iög eða geta á annan hátt bakað honum refsiábyrgð eða
bótaskyidu, eigi kost á því að bóka andstöðu við ákvörðun á ríkisstjórnarfundi og undanskiija
sig þar með lagalegri samábyrgð. Hér er sem sé átt við hina formiegu ábyrgð að iögum en
ekki aimenna póiitíska ábyrgð á ákvörðunum ríkisstjórnar. Gefur auga ieið að ráðherra sem
bókar andstöðu ítrekað eða án góðrar ástæðu og rökstuðnings mun ekki njóta póiitísks
stuðnings forsætisráðherra eða samráðherra sinna tii iengdar. Ákvæði um bókun andstöðu er

10 Sjá Skýrslu stjórnlaganefndar, fyrra bindi, bis. 135. Stjórniaganefnd vakti athygii á þeim möguieika að
ríkisstjórn taki ákvarðanir sem heiid eða fjöiskipað stjórnvaid og beri sameiginiega ábyrgð á þeim. Nefndin setti
fram vaikost þessa efnis á bis. 138.
11 Í þessu sambandi má minna á að í 5. gr. iaga nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð er í orði gert ráð fyrir samábyrgð
vegna embættisathafna á ráðherrafundi eða í ríkisráði: „Sé um að ræða embættisathöfn í ríkisráði eða á
ráðherrafundi, sbr. 16. og 17. gr. stiórnarskrárinnar. bera allir viðstaddir ráðherrar, sem með ráðum, fortölum,
atkvæði eða á annan hátt hafa stuðlað aðþeirri athöfn, ábyrgð á henni. “
12 Gunnar Heigi Kristinsson, 2010, bis. 13.
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jafnan að finna í stjórnarskrám þeirra ianda þar sem ríkisstjórn tekur ákvörðun sem
fjöiskipað stjórnvaid13 enda nauðsynieg réttarvernd fyrir ráðherra.
Misskiinings hefur gætt í umræðu varðandi ákvæði 95. gr. um ráðherraábyrgð þar sem segir
að bóki ráðherra andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar beri hann ekki ábyrgð á henni. Fundur
Stjórniagaráðs teiur geta verið tii skýrieiksauka að árétta að hér sé átt við iagaiega ábyrgð,
ekki aimenna póiitíska ábyrgð. Fundurinn ieggur fram vaikost þessa efnis sem sjá má hér að
neðan. Röð máisiiða er jafnfram t hnikað tii:
95. gr. frum varps stjórnlagaráðs

Valkostur

Ráðherrar bera iagaiega ábyrgð á
stjórnarframkvæmdum öiium. Bóki ráðherra
andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar ber hann
þó ekki ábyrgð á henni. Ábyrgð vegna
embættisbrota þeirra skai ákveðin með
iögum.
Stjórnskipunar- og eftiriitsnefnd Aiþingis
ákveður, að undangenginni könnun, hvort
hefja skuii rannsókn á meintum
embættisbrotum ráðherra. Nefndin skipar
saksóknara sem annast rannsóknina. Hann
metur hvort niðurstaða rannsóknarinnar sé
nægiieg eða iíkieg tii sakfeiiingar og gefur þá
út ákæru og sækir máiið fyrir dómstóium.
Nánar skai kveðið á um rannsókn og meðferð
siíkra máia í iögum.

Ráðherrar bera iagaiega ábyrgð á
stjórnarframkvæmdum öiium. Ábyrgð
vegna embættisbrota þeirra skal
ákveðin með lögum. Bóki ráðherra
andstöðu við ákvörðun ríkisstjórnar
ber hann þó ekki lagalega ábyrgð á
henni.
Stjórnskipunar- og eftiriitsnefnd
Aiþingis ákveður, að undangenginni
könnun, hvort hefja skuii rannsókn á
meintum embættisbrotum ráðherra.
Nefndin skipar saksóknara sem annast
rannsóknina. Hann metur hvort niðurstaða
rannsóknarinnar sé nægiieg eða iíkieg tii
sakfeiiingar og gefur þá út ákæru og sækir
máiið fyrir dómstóium. Nánar skai kveðið á
um rannsókn og meðferð siíkra máia í
iögum.

13 Sbr. t.d. 2. mgr. 60. gr. finnsku stjórnarskrárinnar og 6. gr. 7. kafia sænsku stjórnskipunariaganna,
Regeringsformen.
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VII. Sjálfstæðar stofnanir
Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Sam kvæm t 97. gr. verður ekki hægt að leggja niður tilteknar stofnanir
sam kvæm t skilgreiningu laga nema með auknum meirihluta (2/3) á Alþingi. Slíka
lagasetningu og slíkar stofnanir má hins vegar setja á laggirnar með einföldum
meirihluta á Alþingi. Til aukins skýrleika, teldi ráðið ekki að betur fæ ri á að aukinn
meirihluta þyrfti á Alþingi tilþess að skapa mikilvægum stofnunum þ á vernd sem
ákvæðið fjallar um?
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Stjórniagaráði þótti æskiiegt að unnt sé að veita stofnunum, sem sinna mikiivægu eftiriiti eða
afia uppiýsinga sem nauðsyniegar eru í iýðræðisþjóðféiagi, sérstakt sjáifstæði. Rökstuðning
fyrir þessu má finna í greinargerð ráðsins.
E f óskað er að ákvæði um sjáifstæðar stofnanir sé samhverft, hvað varðar veitingu siíks
sjáifstæðis annars vegar og breytingar eða brottnám sjáifstæðis hins vegar, gæti vaikostur um
siíkt orðast svo:
97. gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Í iögum má kveða á um að tiiteknar
stofnanir ríkisins, sem gegna mikiivægu
eftiriiti eða afia uppiýsinga sem nauðsyniegar
eru í iýðræðisþjóðféiagi, njóti sérstaks
sjáifstæðis. Starfsemi siíkra stofnana verður
ekki iögð niður, henni breytt að veruiegu ieyti
eða fengin öðrum stofnunum, nema með
iögum sem samþykkt eru með 2/3 hiutum
atkvæða á Aiþingi.

Með iögum sem samþykkt eru með
2/3 hlutum atkvæða á Alþingi má
veita sérstakt sjáifstæði tiiteknum
stofnunum ríkisins, er sinna mikiivægu
eftiriiti eða afia uppiýsinga sem
nauðsyniegar eru í iýðræðisþjóðféiagi.
Starfsemi siíkra stofnana verður ekki iögð
niður, henni breytt að veruiegu ieyti eða
fengin öðrum stofnunum nema með iögum
sem samþykkt eru með 2/3 hiutum atkvæða.
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VIII. Breytingar á stjórnarskrá
Í erindi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Í 113. gr. er fjallað um breytingar á stjórnarskrá. Talsverðar athugasemdir hafa
verið gerðar við að Alþingi geti ákveðið að fella niður þjóðaratkvæðagreiðslu um
breytingar á stjórnarskrá. Í greinargerð segir að ákvæðinu sé einungis ætlað að
taka til „m inniháttar“ breytinga. Þetta getur valdið stjórnskipulegum vafa um gildi
breytinga á stjórnarskrá og þeirrar lagasetningar sem á henni byggist. Telur ráðið
m ögulegt að skýra þetta ákvæði betur í texta ákvæðisins eða telur þ að hyggilegra
að skipa málum þannig að allar breytingar á stjórnarskrá þurfi samþykki í
þjóðaratkvæðagreiðslu?
Viðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Stjórniagaráð gerði í frumvarpi sínu ráð fyrir þeim möguieika að þjóðaratkvæðagreiðsiu yrði
sieppt þegar um væri að ræða minniháttar og nánast óumdeiidar breytingar á stjórnarskrá. Í
greinargerð með ákvæðinu kemur m.a. fram að möguieiki á einfaidri meðferð var settur inn
með það í huga að hugsaniega þyrfti að gera smávægiiegar breytingar á stjórnarskrá t.d.
vegna þjóðréttarsamninga. Það voru ekki síst hagkvæmnissjónarmið sem réðu niðurstöðu
ráðsins en þannig væri hægt að komast hjá fjárútiátum vegna þjóðaratkvæðagreiðsiu þegar
stór meirihiuti þings væri hiynntur minniháttar breytingum á stjórnarskrá.
Kjósi Aiþingi að feiia út 2. mgr. 113. gr. frumvarpsins um heimiid 5/6 hiuta þingmanna tii að
breyta stjórnarskrá og tryggja þjóðinni þannig ávaiit beina aðkomu að öiium breytingum á
stjórnarskrá myndi það ekki raska samhengi í frumvarpi Stjórniagaráðs. Siíkur vaikostur iiti
svo út:
113. gr. frum varps Stjórnlagaráðs

Valkostur

Þegar Aiþingi hefur samþykkt frumvarp tii
breytingar á stjórnarskrá skai það borið undir
atkvæði aiira kosningabærra manna í iandinu
tii samþykktar eða synjunar.
Atkvæðagreiðsian skai fara fram í fyrsta iagi
einum mánuði og í síðasta iagi þremur
mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á
Aiþingi.
Hafi 5/6 hlutar þingmanna
samþykkt frumvarpið getur Alþingi þó
ákveðið að fella
þjóðaratkvæðagreiðsluna niður og
öðlast þá frumvarpið gildi engu að
síður.

Þegar Aiþingi hefur samþykkt frumvarp
tii breytingar á stjórnarskrá skai það borið
undir atkvæði aiira kosningabærra manna í
iandinu tii samþykktar eða synjunar.
Atkvæðagreiðsian skai fara fram í fyrsta
iagi einum mánuði og í síðasta iagi þremur
mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á
Aiþingi.
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IX.

Samræming orðalags mannréttindakafla við
þjóðréttarsamninga

Í bréfi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:
Í öðru lagi hefur verið vakin athygli á að nauðsyn sé að samræma orðalag við
þjóðréttarsamninga sem gerðir hafa verið. (Þetta á sérstaklega við um ákvæði í
mannréttindakafla.)
V iðhorf og afstaða fundar fulltrúa í Stjórnlagaráði
Eitt heista ieiðarstef Stjórniagaráðs var gegnsæi. Þá var ein af skýrustu kröfum þjóðfundar
2010 að ný stjórnarskrá yrði á skiijaniegu máii, skýr og aðgengiieg aimenningi tii iesturs.14 Í
samræmi við það var iögð áhersia á að frumvarp Stjórniagaráðs væri skýrt og skiimerkiiega
orðað. Að sama skapi skyidi tekið tiiiit tii þess að stjórnarskrá hefði að geyma réttarregiur og
væri æðst réttarheimiida. Að þessu virtu iagði ráðið áhersiu á að orða frumvarpið skýrt og
skorinort. Að sama skapi skyidu ákvæði færð tii nútímahorfs ef þörf væri á eða einföiduð ef
þau væru óijós eða iiiskiijanieg aimenningi (sbr. hugtökin „siðgæði“ og „aiisherjarregia“).
Ým sar orðaiagsbreytingar voru gerðar með framangreint í huga, án þess að efnisiegu inntaki
væri raskað.
Í athugasemdum við einstakar greinar frumvarps Stjórniagaráðs er aiia jafna tekið fram hvort
efnisiegt inntak eigi að haida sér, þótt orðaiagi eða orðfæri sé breytt (sem dæmi má nefna
athugasemdir við 4., 13. og 14. grein). Það er í samræmi við aimennt viðurkenndar
skýringaraðferðir á ákvæðum stjórnarskrár og iaga að horfa tii þeirrar efnisiegu afstöðu sem
fram kemur í greinargerð, ef hana er að finna. Þetta ætti því ekki að vaida vandkvæðum við
túikun á ákvæðum frumvarpsins. Í þessu samhengi er rétt að benda á að þegar ætiunin er að
auka vernd í frumvarpinu þá er það sérstakiega tekið fram í skýringum við það samanber tii
dæmis skýringar við 22. gr. um féiagsieg réttindi.
Þess ber að geta að við endurskoðun iöggjafar er orðaiagi ákvæða iðuiega breytt án þess að sú
breyting eigi að ieiða tii þess að ákvæði fái annað efnisiegt inntak. Var það gert í frumvarpi
Stjórniagaráðs jafnframt. Um þetta má m.a. vísa tii aimennra athugasemda í greinargerð með
frumvarpi því er varð að stjórnarskipunariögum nr. 97/1995 þegar gerðar voru viðamikiar
orðaiagsbreytingar á ákvæði um skipan þjóðkirkjunnar og trúfreisi en þar segir m.a.:
Í 1. og 2. gr. frum varpins eru gerðar tillögur um orðalagsbreytingar á núgildandi
63. og 64. gr. stjórnarskrárinnar sem eru í VI. kafla hennar. Ekki er þ ó ætlast til að
efnislegar breytingar verði á viðteknum skýringum á ákvæðunum.
Markmið Stjórniagaráðs var að hafa að ieiðarijósi þær aiþjóðiegu skuidbindingar sem Ísiand
hefur undirgengist á sviði mannréttinda og ieitaðist ráðið við að hafa að fyrirmynd þær regiur
sem veita borgurunum mesta réttarvernd. Þannig var markmið Stjórniagaráðs víðast hvar að
stjórnarskrárbinda þær skuidbindingar sem Ísiand hefur þegar gengist undir. Sem dæmi
mætti nefna 23. gr. sem fjaiiar um rétt tii heiisu. Orðaiagið um að aiiir eigi rétt „tii að njóta
iíkamiegrar og andiegrar heiisu að hæsta marki sem unnt er“, er tekið beint upp úr 12. gr.

14 Sjá Skýrsiu stjórniaganefndar, bis. 62.
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aiþjóðasamnings um efnahagsieg, féiagsieg og menningarieg réttindi. Aiþjóðiegar
skuidbindingar orða sambæriieg réttindi þó með mismunandi hætti og því er í raun ógeriegt
að samrýma að fuiiu siíkar skuidbindingar og orðaiag í stjórnarskrá. Raunin varð sú sama
þegar mannréttindakafii núgiidandi stjórnarskrár var endurskoðaður, sbr. iög nr. 97/1995
þar sem efnisieg fyrirmynd var sótt í Mannréttindasáttmáia Evrópu, en orðaiag var þó með
óiíkum hætti.
Mannréttindasáttmáii Evrópu er sá aiþjóðiegi mannréttindasáttmáii sem hefur mest vægi í
ísienskum rétti. Því er rétt að benda á að orðaiag í honum, og fleiri þjóðréttarsamningum,
endurspegiar ekki endiiega þá réttarframkvæmd sem samningnum fyigir. Sáttmáiinn er
iifandi skjai að því ieyti að túikun Mannréttindadómstóis Evrópu á ákvæðum hans nær
gjarnan mun iengra en orðaiag hans gefur tii kynna. Sem dæmi um siíkt mætti nefna að
„kynhneigð“ og „fötiun“ eru ekki taidar upp í 14. gr. sáttmáians sem breytur sem bannað er að
mismuna út frá. Þó hefur dómstóiiinn siegið því föstu í dómum sínum að svo sé. Þannig
endurspegiar textinn ekki raunveruiega réttarvernd skjaisins. Því væri í raun efnisiega
órökrétt að eita orðaiag þess sáttmáia og annarra þar sem túikunin hefur gjarnan verið
útvíkkuð veruiega frá því að sáttmáiinn var skrifaður.
Fundur Stjórniagaráðs viii árétta að í engu tiifeiii var ætiunin að veita iakari réttarvernd en
núgiidandi mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar veita. Í sumum tiivikum er iagt tii að
réttarvernd verði aukin samanber framangreint og í öðrum tiivikum er iagt tii að bætt verði
nýjum réttindum samanber tii dæmis uppiýsingarétti.
Að iokum er bent á að 112. gr. frumvarps Stjórniagaráðs tekur sérstakiega fram að vaidhöfum
beri að virða aiþjóðiegar mannréttindaregiur sem Ísiand er skuidbundið af. Jafnframt kemur
fram í sömu grein að Aiþingi gæti iögfest sáttmáia á sviði mannréttinda og umhverfismáia
sem gangi þá framar aimennum iögum. Greinin tryggir því að mannréttindaregiur sem Ísiand
hefur skuidbundið sig tii að fyigja giidi fuiium fetum á Ísiandi nái frumvarpið fram að ganga,
þó að hver einasta regia verði ekki tekin orðrétt upp í stjórnarskrá.
Framangreindar athugasemdir koma tii viðbótar við skýringar við frumvarp Stjórniagaráðs tii
stjórnarskipunariaga og eiga að vera þeim tii fyiiingar. Rétt er að taka fram að um er að ræða
aimennar athugasemdir við mannréttindakafiann sem einnig eiga við frumvarpið í heiid sinni
þegar við á. Að öðru ieyti er vísað tii þess er fram kemur í skýringum við frumvarpið.
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