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Minnisblað
Til: Valgerðar Bjarnadóttur, formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis
Frá: Páli Þórhallssyni, skrifstofustjóra og sérfræðingi við lagadeild HR
Dags.: 18. febrúar 2013
Efni: Viðbrögð við drögum að áliti Feneyjanefndar
Með tölvupósti frá skrifstofu Alþingis, 12. febrúar 2013, var þess óskað að undirritaður drægi saman í eitt
skjal það helsta sem Feneyjanefndin, í drögum að áliti dags. 11. febrúar 2013, gerir athugasemdir við í
tengslum við IV og V kafla frumvarps til stjórnarskipunarlaga og kæmi með ábendingar um hvernig mætti
bregðast við. Jafnframt hefur þess verið óskað að tekið sé á ábendingum sem fram koma í kaflanum „b)
samspil stofnana (mgr. 106-115)".
Minnisblaðið tekur eingöngu mið af ábendingum Feneyjanefnarinnar en vakin er athygli á því að í
umsögnum sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hafa borist, m.a. frá umboðsmanni Alþingis, koma fram
ábendingar um fleiri atriði í IV og V kafla sem skoða þarf vandlega.

Um forsetakjör
Ábendingar Feneyjanefndar
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sveitarstjórnarmanna í stað þjóðkjörs í betra samræmi við veikt pólitískt hlutverk hans (mgr. 83).

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndar
Til að mæta ábendingu Feneyjanefndar þyrfti annað hvort að styrkja pólitískt hlutverk forseta eða breyta
fyrirkomulagi á kjöri hans. Í drögum að áliti Feneyjanefndarinnar koma fram ýmsar vísbendingar um
hvernig mætti fara fyrri leiðina og styrkja pólitískt hlutverk forseta. Hann gæti þannig haft skýrari aðkomu
að embættaskipunum til að tryggja að mikilvægar stofnanir starfi eins og til er ætlast. Þannig mætti
útfæra nánar og með víðtækari hætti þá aðkomu sem forseti hefur að embættaskipunum skv. 96. gr.
frumvarpsins. Þá vekur nefndin athygli á því að forsetinn komi ekki að skipun eða lausn ráðherra fyrir
utan forsætisráðherra. Nefndin vekur einnig athygli á því að forsetanum eru jafnvel ekki falin hefðbundin
formleg verkefni þjóðhöfðingja eins og að útnefna sendiherra og skrifa undir alþjóðasamninga. Ef
síðarnefnda leiðin væri farin þyrfti að breyta 76. og 78. gr. frumvarpsins. Að sama skapi þyrfti væntanlega
einnig að afnema málskotsheimild forseta vegna nýsamþykktra laga, sbr. ummæli nefndarinnar (84.
mgr.) um að málskotsheimildin kalli á það umboð sem þjóðkjör veitir.
Að mati undirritaðs er ekki raunhæft að hverfa frá þjóðkjöri forseta og afnema málskotsheimildina. Þess
vegna virðist skynsamlegast að leita leiða til að styrkja hlutverk forseta frá því sem er í frumvarpinu. Ekki
eru þó gerðar beinar tillögur um það í fylgiskjali nema að litlu leyti varðandi embættaveitingar, sjá
breytingar á 96. gr. frumvarpsins.
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Um málskotsheimild forseta, 60. gr. frv.
Ábendingar Feneyjanefndar
Samkvæmt drögum að áliti Feneyjanefndarinnar er það mjög óheppilegt að málskotsheimildin sé þannig
uppbyggð að beiting hennar leiði til átaka milli megin handhafa ríkisvalds, þ.e. þings og ríkisstjórnar
annars vegar og forseta hins vegar, þar sem þjóðin sker úr. Annar hvor aðilinn geti komið mjög laskaður
frá þeim átökum (mgr. 84).

Skýringar með frumvarpinu
Fram kemur í skýringum með frumvarpinu að stjórnlagaráð hafi fjallað um ýmsar mögulegar útfærslur á
hlutverki forseta sem öryggisventils gagnvart lagasetningu. Skoðuð var sú leið að forseti gæti vísað lögum
til úrskurðar stjórnlagadómstóls, sbr. einnig ákvæði frumvarps um Lögréttu. Einnig hafi verið nefndur sá
möguleiki að forseti hefði heimild til að vísa lögum aftur til þings. Stjórnlagaráð hafi rætt í þaula hvort
forseti ætti að geta vísað lögum til þjóðaratkvæðis, kosti og galla þess fyrirkomulags og samspil við önnur
úrræði til að vísa settum lögum til þjóðaratkvæðis, þá oftast að kröfu tiltekins fjölda kjósenda eða
minnihluta þingmanna að danskri fyrirmynd. Eigi að síður hafi verið 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 ef forseti teldi að of langan tíma tæki fyrir þjóðina að
bregðast við með undirskriftasöfnun eða ef lög væru af einhverjum orsökum þess eðlis að þau ættu
heima í þjóðaratkvæði þótt þau féllu utan heimilda þjóðarinnar til að óska eftir slíkri atkvæðagreiðslu.
Tekið var undir þau rök stjórnlaganefndar að ákvæðið hefði fengið ítarlega umfjöllun við stofnun
lýðveldisins, það væri einn hornsteina embættis forseta Íslands og léki grundvallarhlutverk í valddreifingu
og aðhaldi forseta gagnvart Alþingi.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndar
I fyrsta lagi bendir Feneyjanefndin á þann möguleika að forseta verði í stað málskotsheimildar falið vald
til að vísa nýsamþykktum frumvörpum til dómstóls eða annars úrskurðaraðila eða gert verði ráð fyrir
synjunarvaldi sem þingið gæti yfirunnið (mgr. 88, sbr. einnig mgr. 114). Slík útfærsla væri því væntanlega
til þess fallin að koma fyllilega til móts við ábendingu Feneyjanefndarinnar. I öðru lagi mætti koma að
nokkru leyti til móts við ábendinguna með því að gefa forseta kost á því til viðbótar við
málskotsheimildina að skjóta nýsamþykktum lögum til Lögréttu, eða vísa frumvarpi aftur til Alþingis í því
augnamiði. Væntanlega myndi hann þá beita málskotsheimildinni sjaldnar en ella, og þá væntanlega
síður í tilvikum þar sem deilt er um samræmi laga við stjórnarskrá. I þriðja lagi ber að geta þess að
málskotsheimildin er að sumu leyti betur römmuð inn í frumvarpinu en samkvæmt gildandi stjórnarskrá,
þótt Feneyjanefndin veki ekki á því sérstaka athygli. Einnig má leiða líkum að því að frumkvæðisréttur
kjósenda til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu um nýsamþykkt lög muni draga heldur úr vægi
málskotsheimildar forseta.
Að mati undirritaðs er ekki raunhæft að afnema málskotsheimild forseta. Hins vegar væri til bóta að gefa
forsetanum færi á að vísa nýsamþykktum lögum til Lögréttu áður en hann ákveður hvort þeim er vísað til
þjóðarinnar, sbr. tillögu í fylgiskjali. Þann möguleika myndi hann að sjálfsögðu eingöngu nýta ef Alþingi
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væri ekki þegar búið að leita slíks álits. Slík viðbót við 60. gr. frumvarpsins myndi draga úr líkum á því að
efnt yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um nýsamþykkt lög þar sem ágreiningur stæði fyrst og fremst um
samræmi við stjórnarskrá eða alþjóðasáttmála. Þjóðaratkvæðagreiðsla er augljóslega ekki heppilegasti
farvegurinn til að skera úr um slíkt.

Um embættislausn forseta og ábvrgð
Ábendingar Feneyjanefndar
Að áliti Feneyjanefndarinnar má velta því fyrir sér hvort heimild til að víkja forseta úr embætti á
grundvelli 84. gr. eigi enn rétt á sér (mgr. 94 og 95). Jafnvægið milli þings og forseta í gildandi
stjórnarskrárákvæði sé farið forgörðum með því að Alþingi þurfi ekki að taka afleiðingunum, með
þingrofi, ef krafa þess um brottvikningu forseta nær ekki fram að ganga í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá
hefðu þurft að koma fram í ákvæðunum skilyrði ábyrgðar forseta og brottvikningar á þeim grunni og
nánari útfærsla þess nýja og flókna kerfis sem gert væri ráð fyrir. Loks mælir nefndin með því að þjóðinni,
en ekki einungis þinginu, verði gefinn kostur á að hefja ferli brottvikningar, sem væri í anda þess að hér
sé um þjóðkjörinn forseta að ræða.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndar
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Feneyjanefndarinnar. Ef litið er til stjórnarskráa í öðrum Evrópuríkjum þá er oft farin sú leið að mæla svo
fyrir um að tiltekinn dómstóll (oft stjórnlagadómstóll ef honum er til að dreifa eða sérstakur dómstóll í
anda Landsdóms) geti að kröfu þingsins (oftast með auknum meirihluta) leyst forseta frá embætti hafi
hann misfarið með vald sitt. Þá eru gjarnan í slíkum ákvæðum heimildir til að víkja forseta tímabundið úr
embætti á meðan máli er ráðið til lykta. Við útfærsluna þarf að meta hvort setja eigi á fót sérstakan
dómstól eða fela Hæstarétti þetta hlutverk. Þá þarf að huga vel að því hvernig eigi að orða skilyrði
ábyrgðar. Í finnsku stjórnarskránni er slík brottvikningarheimild einskorðuð við landráð og glæpi gegn
mannkyni (113. gr.) en skv. þýsku stjórnarskánni nægir að forsetinn hafi brotið af ásetningi gegn
stjórnskránni eða lögum sambandsríkisins (61. gr.).
Varðandi pólitíska ábyrgð forseta væri fyllilega hægt að koma til móts við ábendinguna með því að fella
brott 1. mgr. 84. gr. Sé ekki gengið svo langt mætti taka til greina þá ábendingu að kveða á um þingrof ef
krafa Alþingis nær ekki fram að ganga í þjóðaratkvæðagreiðslu, sbr. 4. mgr. 11. gr. núgildandi
stjórnarskrár. Auk þess mætti mæla fyrir um rétt tiltekins hluta kjósenda til að hrinda af stað
brottvikningarferli.
Á fylgiskjali er gerð tillaga um tilteknar lagfæringar á 84. gr. frumvarpsins í anda ofangreinds.

Um ráðherra og ríkisstiórn
Ábendingar Feneyjanefndar
Feneyjanefndin setur í drögum að áliti fram ýmsar ábendingar varðandi ríkisstjórn og ráðherra sem miða
að því að styrkja einingu ríkisstjórnarinnar og forystuhlutverk forsætisráðherra. Fyrirkomulag ríkisstjórnar
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sé þversagnakennt þar sem tvenns konar sjónarmið togist á, annars vegar hugmyndin um gamaldags
ríkisstjórn þar sem einstaka ráðherrar eru í aðalhlutverki og forsætisráðherrann fremstur meðal jafningja.
Hins vegar hugmyndin um fjölskipað stjórnvald með forsætisráðherra sem leiðtoga í anda kanslarafyrirkomulagsins. Að mati nefndarinnar ætti að endurskoða skipulag ríkisstjórnarinnar þannig að kerfið
verði samræmdara (mgr. 96-105). Athygli er vakin á því að þótt hið jákvæða vantraustsfyrirkomulag
varðandi forsætisráðherra sé til þess fallið að stuðla að stöðugleika þá séu þar lausir endar. Þannig gæti
þing sem væri andsnúið forsætisráðherra en kæmi sér ekki saman um eftirmann hans hafnað öllum
stjórnarfrumvörpum, þ.m.t. fjárlagafrumvarpinu. Eina praktíska leiðin út úr slíkri stöðu væri sú að
forsætisráðherra segði af sér en þá væri hugmyndafræðin á bak við jákvæða vantraustið runnin út í
sandinn. Í mgr. 111 er aftur vikið að sambandi forsætisráðherra og þings að þessu leyti og því ójafnvægi
sem þar ríkir samkvæmt frumvarpinu.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndarinnar
Leiðir til að koma til móts við ábendingar Feneyjanefndarinnar gætu verið að a) kveða skýrar á um
forystuhlutverk forsætisráðherra og leggja áherslu á að einstakir ráðherrar þurfi að starfa innan ramma
ríkisstjórnarstefnunnar. Eins og Feneyjanefndin bendir á þá er það ekki nýtt að ráðherrar séu sjálfstæðir á
Íslandi og í frumvarpinu eru stigin ákveðin skref í þá átt að styrkja hlutverk forsætisráðherra og auka
samheldni ríkisstjórnarinnar. Að mati nefndarinnar er samt greinilega ekki gengið nógu langt í þessu efni.
Þess má geta að ákvæði í lögum um Stjórnarráð íslands nr. 115/2011 geta þar veitt ákveðna leiðsögn.
b) afnema heimild Alþingis til að lýsa vantrausti á einstaka ráðherra. Að sögn Feneyjanefndarinnar
myndi slík breyting á frumvarpinu stuðla að því að auka samábyrgð ríkisstjórnar, „einn fyrir alla, allir fyrir
einn," ef svo má að orði komast. Hins vegar má geta þess að slíkt vantraust á einstaka ráðherra hefur
verið mjög sjaldgæft í raun og því spurning hvort ákvæðið, sem kann að hafa ákveðið forvarnargildi, sé í
raun skaðlegt.
c) veita forsætisráðherra þingrofsvald, með einum eða öðrum hætti. Samkvæmt frumvarpinu er
þingrofsheimild forsætisráðherra (með atbeina forseta) afnumin. Ábending Feneyjanefndarinnar bendir
til að það hafi verið misráðið. Þingrofsheimild forsætisráðherra væri til þess fallin að gera honum kleift að
bregðast við og leysa upp þingið og boða til kosninga þegar meirihlutinn er ekki lengur starfhæfur. Slík
heimild myndi einnig stuðla að auknu jafnvægi milli þings og ríkisstjórnar, sbr. mgr. 111 í áliti
nefndarinnar. Skynsamlegt virðist að leita útfærslu sem varðveitir þá meginhugsun í frumvarpinu að
þingið eigi að jafnaði að starfa út kjörtímabilið enda geta tíðar kosningar í sjálfu sér stuðlað að
óstöðugleika. Þá þarf að skoða hvort forseti Íslands eigi að hafa hlutverki að gegna í þingrofsferllinu. Má
sem dæmi nefna finnsku stjórnarskrána þar sem segir í 26. gr. að forseti lýðveldisins geti boðað til
kosninga eftir að hafa fengið rökstudda tillögu frá forsætisráðherra og eftir að hafa ráðfært sig við
þingflokka. Í þessu sambandi má benda á hvernig ákvæði um þingrof eru útfærð í ríkjum þar sem er
svokallað jákvætt vantraustsfyrirkomulag (d. Þýskaland og Slóvenía), líkt og stjórnarskrárfrumvarpið gerir
ráð fyrir. Þar er þingrofsheimildin útfærð þannig að kanslarinn eða forsætisráðherra geta farið fram á
traustsyfirlýsingu þingsins en fáist hún ekki þá skuli rjúfa þing. Það er til þess fallið að þétta raðirnar í
stjórnarmeirihlutanum þegar kreppa ríkir og taka á þeim vanda sem Feneyjanefndin bendir á.
Í meðfylgjandi fylgiskjali eru útfærðar breytingartillögur sem taka á liðum a og c hér að ofan.
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Um skipan embættismanna
Ábendingar Feneyjanefndar
Á nokkrum stöðum í drögum að áliti koma fram ábendingar varðandi skipan embættismanna, sbr. 96. gr.
frumvarpsins. Í mgr. 91 segir að nefndin fagni þeirri tillögu að forseti skipi formann sjálfstæðrar nefndar
varðandi skipun embættismanna. Það sé almennt talað þarft að fela forsetanum hlutverk við skipanir til
sjálfstæðra stofnana og tryggja þannig að stofnanir virki með tilskyldum hætti. Þá segir í mgr. 99 að því
megi velta fyrir sér hvort ekki eigi að gera ráðherrum kleift að skipa þá sem njóta trúnaðar þeirra í sumar
stöður án þess að þurfi að koma til kasta sjálfstæðrar nefndar. Þá segir í mgr. 110 að ráðherrar eigi ekki
frumkvæði að skipunum embættismanna í ráðuneytum þeirra því þeir geti einungis fylgt tillögum
sjálfstæðrar nefndar. Alþingi taki lokaákvörðun með 2/3 atkvæða fylgi þeir ekki tillögu nefndarinnar.
Þetta sé þáttur í að ríkisstjórnin sé kyrfilega undir vald þingsins sett. Þá kemur fram í mgr. 134 að ekki sé
við hæfi að sama nefndin fjalli um umsækjendur um dómarastörf og önnur embætti.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndar
Í fyrsta lagi mætti skýra betur að frumkvæði að skipunum embættismanna komi frá ráðherra en aflað sé
umsagnar hinna sjálfstæðu nefndar um umsækjendur. Það má líka ganga út frá að þetta hafi verið
skilningurinn að baki frumvarpinu enda kemur ekkert fram í skýringum um að breyta ætti út frá því
fyrirkomulagi sem er við lýði að laus embætti séu auglýst að frumkvæði viðkomandi ráðherra (nema
þegar embættismenn eru fluttir milli embætta). Þetta mætti annað hvort gera með því að breyta orðalagi
í ákvæðinu eða með umfjöllun í framhaldsnefndaráliti. Í öðru lagi veitir ákvæðið eins og það er í
frumvarpinu svigrúm til að afmarka í lögum hvaða embætti það séu þar sem veitingarvald ráðherra er
takmarkað með þessum hætti. Þannig verður unnt að taka tillit til þess sjónarmiðs sem kemur fram hjá
Feneyjanefndinni að ráðherrar þurfi að geta skipað þá sem njóta trúnaðar þeirra í sumar stöður (d.
aðstoðarmenn ráðherra). Í þriðja lagi er ljóst af skýringum með frumvarpinu að ekki er gert ráð fyrir að
sjálfstæða nefndin fjalli um skipanir dómara og ríkissaksóknara. Hins vegar kemur fram í álitinu, sjá mgr.
138-139, að það sé mjög varhugavert að þingið taki lokaákvarðanir um þessar embættaskipanir. Mælir
nefndin með að forseti skipi þessa embættismenn að fenginni tillögu eins konar dómstólaráðs.
Í fylgiskjali eru útfærðar breytingartillögur sem taka á 1. og 3. lið hér á undan.

Um samspil stofnana
Ábendingar Feneyjanefndar
Fram kemur í drögum að áliti Feneyjanefndar að þótt þingræði sé útfært með mismunandi hætti í ólíkum
ríkjum þá séu nokkrir sameiginlegir þættir. Þar er samstarf milli þings og ríkisstjórnar lykilatriði;
ríkisstjórnin verði ætíð að njóta trausts þingsins og pólitísk ábyrgð þess gagnvart þinginu verði að haldast
í hendur við rétt til að rjúfa þing. Ríkisstjórnin sé þungamiðja framkvæmdarvaldsins. Hinn handhafi
framkvæmdarvaldsins, forsetinn eða konungurinn, hafi oftast eingöngu formlegu hlutverki eða hlutverki
sem fulltrúi þjóðarinnar að gegna. Þar með sé eining framkvæmdarvaldsins tryggð. Síðan er rakið hvernig
frumvarpið víki frá þessu mynstri, bæði að því er varðar samband Alþingis og forsetans og varðandi
samband þings og ríkisstjórnar.
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Að mati Feneyjanefndarinnar er ríkisstjórnin veikasta stofnunin í kerfinu. Forsætisráðherrann sé eins
konar fundarstjóri í ríkisstjórnarteyminu þar sem hann samræmir störfin, en ekki sá sem drífur áfram
sterka liðsheild og mótar stefnuna fyrir störf hennar. Þá sé framkvæmdarvaldið með ýmsu móti rækilega
undir löggjafarvaldið sett. Á meðan Alþingi geti kallað ráðherra til ábyrgðar, þá verði Alþingi sjálft að
meginstefnu einungis rofið að ályktun þess. Því séu leikar ekki jafnir, ríkisstjórnin hafi enga möguleika á
að vísa ágreiningi við þingið til þjóðarinnar, með því að flýta kosningum. Þetta sé þversagnakennt í kerfi
þar sem beint lýðræði er talið lykilatriði varðandi virkni stofnana.

Tillögur um viðbrögð við ábendingum Feneyjanefndar
Þær tillögur sem þegar hafa verið reifaðar í köflum um forseta, ráðherra og ríkisstjórn eru allar til þess
fallnar að mæta ábendingum Feneyjanefndarinnar að þessu leyti. Að auki þyrfti að skoða hvort dempa
eigi með einhverjum hætti ákvæði í III. kafla frumvarpsins um íhlutunarheimildir þings gagnvart
framkvæmdarvaldinu. Rétt er þó að vekja athygli á að slíkar breytingar þyrfti að reyna að útfæra með
hliðsjón af því meginmarkmiði stjórnlagaráðs að styrkja Alþingi.

Fylgiskjal með minnisblaði til formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
60. gr.
Staðfesting laga.
Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til laga undirritar forseti Alþingis það og leggur innan
tveggja vikna fyrir forseta Íslands til staðfestingar og veitir undirskrift hans því lagagildi.
Forseti Íslands getur ákveðið innan viku frá móttöku frumvarps að synja því staðfestingar. Skal
sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt forseta Alþingis. Frumvarpið fær þá engu síður lagagildi
en innan þriggja mánaða skal bera lögin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar.
Einfaldur meiri hluti ræður hvort lögin halda gildi sínu. Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram felli
Alþingi lögin úr gildi innan fimm daga frá synjun forseta. Um framkvæmd
þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru leyti mælt fyrir í lögum.
Telji forseti vafa leika vafa á um hvort frumvarp til laga samrýmist stiórnarskrá eða
þióðréttarlegum skuldbindingum getur hann aflað álits Lögréttu, sbr. 62. gr., áður en hann tekur
ákvörðun samkvæmt 1. mgr og framlengist þá frestur forseta sem því nemur.
--------- Formatted: Left, Space After: 12 pt

IV. KAFLI
Forseti Íslands.
76. gr.
Embættisheiti ogþjóðkjör.
Forseti Íslands er þjóðhöfðingi lýðveldisins. Hann er þjóðkjörinn.
77. gr.
Kjörgengi.
Kjörgengur til forseta er sérhver ríkisborgari sem fullnægir skilyrðum um kjörgengi til Alþingis
og er orðinn 35 ára.
78. gr.
Forsetakjör.
Forseti Íslands er kosinn í leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er kosningarrétt hafa til Alþingis.
Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst eins af hundraði kosningarbærra manna og mest tveggja af
hundraði. Kjósendur skulu raða frambjóðendum, einum eða fleirum að eigin vali, í forgangsröð.
Sá er best uppfyllir forgangsröðun kjósenda, eftir nánari ákvæðum í lögum, er rétt kjörinn forseti.
E f aðeins einn maður er í kjöri er hann rétt kjörinn án atkvæðagreiðslu. Að öðru leyti skal
ákvarða með lögum um framboð og kosningu forseta Íslands.
79. gr.
Kjörtímabil.
Kjörtímabil forseta Íslands hefst 1. ágúst og endar 31. júlí að fjórum árum liðnum. Forsetakjör fer
fram í júní- eða júlímánuði það ár þegar kjörtímabil endar. Forseti skal ekki sitja lengur en þrjú
kjörtímabil.

80. gr.
Eiðstafur.
Forseti Íslands undirritar svohljóðandi eiðstaf að stjórnarskránni þegar hann tekur við störfum: Ég
undirrit(uð/aður), . . sem kosin(n) er forseti Íslands um kjörtímabil það er hefst ... og lýkur ...
heiti því, að viðlögðum drengskap mínum og heiðri, að halda stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.
81. gr.
Starfskjör.
Forseta Íslands er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir
embætti. Sama gildir um störf í þágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.
Ákveða skal með lögum greiðslur af ríkisfé til forseta. Óheimilt er að lækka greiðslur þessar til
forseta á meðan kjörtímabil hans stendur. Forseti skipar forsetaritara.
82. gr.
Staðgengill.
Geti forseti Íslands ekki gegnt störfum um sinn vegna heilsufars eða af öðrum ástæðum fer forseti
Alþingis með forsetavald á meðan.
83. gr.
Fráfall.
Falli forseti frá, verði varanlega ófær um að gegna starfi eða láti af störfum áður en kjörtímabili
er lokið skal kjósa nýjan forseta til 31. júlí á fjórða ári frá kosningu hans.
Alþingi getur krafist þess með 2/3 hlutum atkvæða að Hæstiréttur Íslands skeri úr um hvort
skilyrðum ákvæða 82. gr. og 1. mgr. þessarar greinar sé fullnægt. Að kröfu forseta Íslands metur
Hæstiréttur hvort forseti geti tekið við störfum að nýju vegna þess að skilyrði 82. gr. eigi ekki
lengur við.
84. gr.
Embættislausn og ábyrgð.
Forseta má leysa frá embætti áður en kjörtímabili er lokið ef það er samþykkt með meiri hluta
atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem til er stofnað að kröfu Alþingis, enda hafi hún hlotið
fylgi 3/4 hluta þingmanna. Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja mánaða frá því
að krafan um hana var samþykkt á Alþingi og gegnir forseti ekki störfum frá því að Alþingi gerir
samþykkt sína þar til úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru kunn.
Nú hlýtur krafa Alþingis eigi samþykki við þjóðaratkvæðagreiðsluna, og skal þá Alþingi þegar í
stað rofið og efnt til nýrra kosninga í samræmi við 73. gr.
Tuttugu af hundraði kjósenda geta ennfremur krafist þess að forseti verði leystur frá embætti með
þjóðaratkvæðagreiðslu. Slík þjóðaratkvæðagreiðsla skal fara fram innan sex mánaða frá því krafa
kemur fram.
Forseti Íslands ber lagalega ábyrgð á embættisverkum sínum. Um ábyrgð hans vegnn
embættisbrota skal nánar mælt fyrir í lögum en um missi embættis vegna slíkra brota fer eftir 1.
merr-Forseta má leysa frá embætti brjóti hann af ásetningi gegn stjórnarskránni eða öðrum lögum.
Hæstiréttur dæmir slík mál að kröfu % hluta þingmanna. Með lögum skal mæla nánar fyrir um
fyrirkomulag saksóknar. Heimilt er Hæstarétti að víkja forseta tímabundið úr embætti á meðan
málið er til meðferðar. Forseti Íslands verður ekki sóttur til refsingar nema með samþykki
Alþingis.

85. gr.
Náðun og sakaruppgjöf.
Forseti Íslands getur náðað menn og veitt almenna uppgjöf saka að tillögu ráðherra. Ráðherra
getur hann þó ekki leyst undan refsingu sem dómstólar hafa dæmt vegna ráðherraábyrgðar nema
með samþykki Alþingis.
V. KAFLI
Ráðherrar og ríkisstjórn.
86. gr.
Ráðherrar.
Ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sínu sviði. Þeir bera hver fyrir sig
ábyrgð á málefnum ráðuneyta og stjórnsýslu sem undir þá heyrir en gæta skulu þeir að framgangi
ríkisstj órnarstefnunnar.
Geti ráðherra ekki fjallað um mál eða sinnt starfi sínu að öðru leyti vegna vanhæfis eða annarra
ástæðna felur forsætisráðherra öðrum ráðherra staðgöngu. Forsætisráðherra ákveður með reglum
fyrirkomulag staðgöngu þurfi hann sjálfur að víkja sæti eða geti ekki gegnt störfum tímabundið.
Enginn getur gegnt sama ráðherraembætti lengur en átta ár.
87. gr.
Ríkisstjórn.
Ráðherrar sitja í ríkisstjórn. Forsætisráðherra ber ábyrgð á því að stefna ríkisstjórnar sé samræmd.
Forsætisráðherra boðar til ríkisstjórnarfunda, stýrir þeim og samhæfir störf ráðherra.
Ríkisstjórnarfundi skal halda um frumvörp og tillögur til Alþingis og önnur mikilvæg
stjórnarmálefni og til samráðs um störf og stefnumál ríkisstjórnarinnar. Þá skal halda
ríkisstjórnarfund ef ráðherra óskar þess.
Ríkisstjórn tekur ákvarðanir sameiginlega um mikilvæg eða stefnumarkandi málefni samkvæmt
nánari ákvæðum í lögum. Meiri hluti ráðherra þarf að vera á fundi þegar slíkar ákvarðanir eru
teknar.
Stjórnarráð Íslands hefur aðsetur í Reykjavík.
88. gr.
Hagsmunaskráning og opinber störf.
Ráðherra er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á meðan hann gegnir embætti.
Sama gildir um störf í þágu einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.
Í lögum skal kveðið á um skyldu ráðherra til að veita upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni sína.
89. gr.
Ráðherrar og Alþingi.
Ráðherrar mæla fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn, svara fyrirspurnum og taka þátt í
umræðum á Alþingi eftir því sem þeir eru til kvaddir en gæta verða þeir þingskapa.
Ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi.
Sé alþingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr þingsæti á meðan hann gegnir embættinu og
tekur varamaður þá sæti hans.
90.
gr.
Stjórnarmyndun.

Alþingi kýs forsætisráðherra.
Eftir að hafa ráðfært sig við þingflokka og þingmenn gerir forseti Íslands tillögu til þingsins um
forsætisráðherra. Er hann rétt kjörinn ef meiri hluti þingmanna samþykkir tillöguna. Að öðrum
kosti gerir forseti Íslands nýja tillögu með sama hætti. Verði sú tillaga ekki samþykkt fer fram
kosning í þinginu milli þeirra sem fram eru boðnir af þingmönnum, þingflokkum eða forseta
Íslands. Sá er flest atkvæði hlýtur er rétt kjörinn forsætisráðherra.
Hafi nýr forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan tíu vikna frá því að forsætisráðherra fær lausn
frá embætti skal forseti rjúfa Alþingi og boða til nýrra kosninga í samræmi við 73. gr.
Forsætisráðherra ákveður skipan ráðuneyta og tölu ráðherra og skiptir störfum með þeim en
ráðherrar skulu ekki vera fleiri en tíu.
Forseti Íslands skipar forsætisráðherra í embætti. Forsætisráðherra skal samhliða skipa aðra
ráðherra í embætti. Forseti veitir forsætisráðherra lausn frá embætti eftir alþingiskosningar ef
vantraust er samþykkt á hann á Alþingi eða ef ráðherrann óskar þess. Forsætisráðherra veitir
öðrum ráðherrum lausn og skipar í þeirra stað.
Ráðherrar undirrita eiðstaf að stjórnarskránni þegar þeir taka við embætti.
91. gr.
Vantraust og traustsvfirlýsim .
Leggja má fram á Alþingi tillögu um vantraust á ráðherra. Í tillögu um vantraust á
forsætisráðherra skal felast tillaga um eftirmann hans.
Ráðherra er veitt lausn frá embætti ef meiri hluti þingmanna samþykkir tillögu um vantraust á
hann. Ríkisstjórn er veitt lausn ef meiri hluti þingmanna samþykkir tillögu um vantraust á
forsætisráðherra.
Forsætisráðherra getur krafist traustsyfirlýsingar Alþingis. Fái hann ekki slíka yfirlýsingu frá
meirihluta þingmanna, verður Alþingi að kjósa nýjan forsætisráðherra innan 30 daga eftir reglum
90. gr. eða samþykkja traustsyfirlýsingu gagnvart starfandi forsætisráðherra, að öðrum kosti skal
forseti rjúfa Alþingi og boða til nýrra kosninga í samræmi við 73. gr. Forsætisráðherra er heimilt
að tengja traustsyfirlýsinguna við samþykkt tiltekins lagafrumvarps eða annarrar tillögu til
Alþingis.
Að minnsta kosti tveir sólarhringar verða að líða milli kröfu um traustsyfirlýsingu og
atkvæðagreiðslu um hana.
92. gr.
Starfsstjórn.
Eftir að forsætisráðherra hefur verið veitt lausn ásamt ríkisstjórn sinni situr hún áfram sem
starfsstjórn uns nýr forsætisráðherra er skipaður. Sama gildir ef þing er rofið. Ráðherrar í
starfsstjórn taka aðeins þær ákvarðanir sem eru nauðsynlegar til rækslu starfa þeirra.
93. gr.
Upplýsinga- og sannleiksskylda.
Ráðherra er skylt að veita Alþingi eða þingnefnd allar upplýsingar, skjöl og skýrslur um málefni
sem undir hann heyra nema leynt skuli fara samkvæmt lögum.
Þingmenn eiga rétt á upplýsingum frá ráðherra með því að bera fram fyrirspurn um mál eða óska
eftir skýrslu samkvæmt nánari fyrirmælum í lögum.
Upplýsingar sem ráðherra veitir Alþingi, nefndum þess og þingmönnum skulu vera réttar,
viðeigandi og fullnægjandi.

94. gr.
Skýrsla ríkisstjórnar til Alþingis.
Árlega leggur ríkisstjórn fyrir Alþingi skýrslu um störf sín og framkvæmd ályktana þingsins.
Ráðherra getur gert grein fyrir málefni sem undir hann heyrir með skýrslu til Alþingis.
95. gr.
Ráðherraábyrgð.
Ráðherrar bera lagalega ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum sem undir þá heyra. Ábyrgð
vegna embættisbrota þeirra skal ákveðin með lögum. Bóki ráðherra andstöðu við ákvörðun
ríkisstjórnar ber hann þó ekki lagalega ábyrgð á henni.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis ákveður, að undangenginni könnun, hvort hefja skuli
rannsókn á meintum embættisbrotum ráðherra. Nefndin skipar saksóknara sem annast
rannsóknina. Hann metur hvort niðurstaða rannsóknarinnar sé nægileg eða líkleg til sakfellingar
og gefur þá út ákæru og sækir málið fyrir dómstólum. Nánar skal kveðið á um rannsókn og
meðferð slíkra mála í lögum.
96. gr.
Skipun embættismanna.
Ráðherrar og önnur stjórnvöld veita þau embætti sem lög mæla fyrir um.
Hæfni og málefnaleg sjónarmið skulu ráða við skipun í embætti.
Þegar ráðherra skipar í embætti dómara og ríkissaksóknara skal skipun borin undir forseta Íslands
til staðfestingar. Áður en tillaga er borin upp við forseta skal ráðherra afla umsagnar Tsjálfstæðrar
hæfnisnefndar/dómstólaráðsl. Um skipan Inefndar/ráðsl og störf skal mælt nánar fyrir í
lögum.Synji forseti skipun staðfestingar þarf Alþingi að samþykkja skipunina með % hlutum
atkvæða til að hún taki gildi.
Ráðherra skipar í önnur æðstu embætti, eins og þau eru skilgreind í lögum, að fenginni tillöguen
áður skal hann afla umsagnar sjálfstæðrar nefndar. Velji ráðherra ekki í slíkt embætti einn þeirra
sem nefndin telur hæfastan er skipun háð samþykki Alþingis með 2 / 3 hlutum atkvæða.
Forseti Íslands skipar formann nefndar skv. 4. mgr. Um nánari skipan hennar og störf skal mælt
fyrir í lögum.
Í lögum má kveða á um að í tiltekin embætti megi einungis skipa íslenska ríkisborgara og að
embættismaður skuli undirrita eiðstaf að stjórnarskránni.
97. gr.
Sjálfstæðar ríkisstofnanir.
Með lögum sem eru samþykkt með 2 / 3 hlutum atkvæða á Alþingi má kveða á um að tilteknar
stofnanir ríkisins sem gegna mikilvægu eftirliti eða afla upplýsinga sem nauðsynlegar eru í
lýðræðisþjóðfélagi njóti sérstaks sjálfstæðis. Starfsemi slíkra stofnana verður ekki lögð niður,
henni breytt að verulegu leyti eða hún fengin öðrum stofnunum nema með lögum sem eru
samþykkt með 2 / 3 hlutum atkvæða á Alþingi.

