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Samið fyrir sérfræðingahóp vegna frumvarps að nýrri stjórnarskrá, c/o Páll Þórhallsson, 

forsætisráðuneytinu.

Á fundi með Páli Þórhallssyni, 12. júlí 2012 var undirritaður beðinn um að taka saman 

minnispunkta fyrir sérfræðingahóp vegna frumvarps að nýrri stjórnarskrá, sem starfar fyrir 

stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis. Um samdist að minnisblöðin myndu varða eftirfarandi 

málefni:

A. Um 39. gr. tillagna stjórnlagaráðs. Minnisblaðið yrði notað sem grundvöllur að hugsanlegum 

breytingartillögum við 39. gr., viðbótum við greinargerð eða athugasemdum í skilabréfi.

B. Tillögur stjórnlagaráðs um forseta Íslands, hvaða helstu breytingar felast í tillögunum ásamt 

samanburði við valin erlend ríki þar sem er þjóðkjörinn forseti. Minnisblaðið yrði notað sem 

grundvöllur að viðbótum við almennar athugasemdir við IV. kafla tillagna Stjórnlagaráðs.

C. Forsetakosningar, kostir og gallar þeirrar leiðar sem lögð er til í 78. gr. tillagna Stjórnlagaráðs 

og samanburður við kosningakerfi í völdum ríkjum þar sem er þjóðkjörinn forseti. Minnisblaðið 

yrði notað sem grundvöllur að hugsanlegum breytingartillögum við 78. gr., viðbótum við 

greinargerð eða athugasemdum í skilabréfi.

D. Hlutverk forseta við stjórnarmyndun skv. 90. gr. tillagna Stjórnlagaráðs og nýtt fyrirkomulag 

vantrausts á ráðherra skv. 91. gr. tillagna Stjórnlagaráðs. Minnisblaðið yrði notað sem grundvöllur 

að hugsanlegum breytingartillögum við 90. og 91. gr., viðbótum við greinargerð eða 

athugasemdum í skilabréfi.

E. Stærstu álitamálin varðandi 65-67. gr.

Minnisblöðin fylgja í eftirfarandi röð:

1. Minnisblað 1: Þjóðaratkvæðagreiðslur

2. Minnisblað 2: Persónukjör

3. Minnisblað 3: Forsetakosningar
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4. Minnisblað 4: Stjórnarmyndun og vantraust

5. Minnisblað 5: Forsetaembættið

Í minnisblöðunum eru reifuð almenn álitaefni varðandi tillögur stjórnlagaráðs og þann 

rökstuðning sem þeim fylgir. Einstök álitaefni varðandi útfærsluna eru einnig skoðuð. Vert er 

samt að taka fram að hér er ekki um niðurstöður ítarlegrar rannsóknarvinnu að ræða þótt full 

ástæða væri til, í mörgum tilvikum, að frekari rannsókn færi fram.

2 0 .ágúst 2012

Dr. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands
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Minnisblað 1: Þjóðaratkvæðagreiðslur

Í stjórnarskrárdrögum stjórnlagaráðs er að finna eftirfarandi ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur 

sem fram fara fyrir tilverknað kjósenda.

65. gr. Málskot tilþjóöarinnar.

Tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur 

samþykkt. Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. Lögin 

falla úr gildi ef kjósendur hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó 

ákveðið að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur.

Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var lögð

fram.

66. gr. Þingmál að frumkvœði kjósenda.

Tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi.

Tíu af hundraði kjósenda geta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur 

lagt fram gagntillögu í formi annars frumvarps. Hafi frumvarp kjósenda ekki verið dregið 

til baka skal bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frumvarp Alþingis komi það fram. 

Alþingi getur ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.

Atkvæðagreiðsla um frumvarp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja ára 

frá því málið hefur verið afhent Alþingi.

67. gr. Framkvæmd undirskriftasöfnunar ogþjóöaratkvæöagreiöslu.

Mál sem lagt er í þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu eða frumkvæði kjósenda 

samkvæmt ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða almannahag. Á grundvelli þeirra er hvorki 

hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja 

þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þess skal gætt 

að frumvarp að tillögu kjósenda samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um hvort mál 

uppfylli framangreind skilyrði skera dómstólar þar úr.

Í lögum skal kveðið á um framkvæmd málskots eða frumkvæðis kjósenda, svo 

sem um form og fyrirsvar fyrir kröfunni, tímalengd til söfnunar undirskrifta og um 

fyrirkomulag þeirra, hverju megi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla megi kröfuna 

að fengnum viðbrögðum Alþingis, svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.

Auk ákvæða 65-67. gr. er fjallað um þjóðaratkvæðagreiðslur í 60 gr. (málskot forseta), 84. gr. 

(forseti leystur frá embætti), 111. gr. (framsal ríkisvalds) og 113. gr. (stjórnarskrárbreytingar). 

Viðfangsefni þessa minnisblaðs er að mestu bundið við ákvæði 65-67. gr. Vert er hins vegar að
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hafa í huga að ef tillögur stjórnlagaráðs verða að veruleika bætast ekki bara ákvæði 65-67. gr. við 

umfjöllun stjórnarskrárinnar um þjóðaratkvæðagreiðslur heldur er haldið inni málskotsrétti 

forseta og bætt við ákvæðum um þjóðaratkvæði vegna framsals ríkisvalds og breytinga á

stjórnarskrá. Hvergi er að finna mat á því í tillögum stjórnlagaráðs hvernig líklegt sé að þessi

mismunandi ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur komi til með að spila saman.

Í greinargerð með 65. gr. frumvarpsins segir að „greinin byggist að hluta til á tillögum 

stjómlaganefndar um þjóðarfrumkvæði“. Reyndar fjallar 65. gr. ekki um þjóðarfrumkvæði, heldur 

66 gr., en sé engu að síður leitað að röksemdum í 13. kafla skýrslu stjórnlaganefndar — sem fjallar 

um lýðræðislega þátttöku almennings og beint lýðræði — virðist kjarninn í málflutningi 

stjórnlagaráðsins vera eftirfarandi:

„Almennt eru þjóðaratkvæðagreiðslur taldar samræmast lýðræði að ákveðnum skilyrðum 

fullnægðum og þá kenndar við beint lýðræði (bls. 170).“

„Af niðurstöðum þjóðfundar má ráða eindregna kröfu um aukna aðkomu þjóðarinnar að

ákvörðunum í mikilvægum málum (bls. 171).“

„Nefndin telur rétt að gera tillögu um að ákveðinn hluti kjósenda geti óskað eftir

þjóðaratkvæðagreiðslu (bls. 172).“

Þessi málflutningur veitir því miður ekki mikla innsýn í hvaða markmiðum ákvæði 65-67. gr. eiga 

að ná. Í úttektarhluta skýrslu stjórnlaganefndar er að finna greinargerð eftir Dóru

Guðmundsdóttur sem nefnist „Þjóðaratkvæðagreiðslur í erlendum rétti: Samanburðarrannsókn^.1 

Þar segir meðal annars:

„Þau sjónarmið sem almennt eru færð fram til stuðnings þjóðaratkvæðagreiðslum eru þau 

að með því að skjóta tilteknum ákvörðunum til þegnanna sé tryggt að ákvörðunin sé 

lögmæt, í þeim skilningi að ákvörðunin njóti ótvírætt stuðnings þeirra. Byggist þetta á því 

að grundvallaratriði lýðræðisfyrirkomulagsins felist í ákvarðanatöku fólksins og að 

ákvarðanir séu almennt taldar njóta meiri stuðnings ef þær eru teknar beint.“2

Ef þetta er rétt vaknar sú spurning hvers vegna skrefið sé ekki tekið til fulls og allar helstu

ákvarðanir útkljáðar í þjóðaratkvæðagreiðslum. Í greinargerðinni er bent á nokkur tilvik þar sem 

þjóðaratkvæðagreiðslur kunni að eiga illa við, t.d. ef

1 Dóra Guðmundsdóttir 2011. „Þjóðaratkvæðagreiðslur í erlendum rétti: Samanburðarrannsókn“, Skýrsla 
stjórnlaganefndar 2011, 1. Bindi (Reykjavík: Stjórnlaganefnd).
2 Sama heimild, bls. 334. Í heimild er vitnað til Butler og Ranney (ritstj.) (1994) Referendums around the world 
(Washington: AEI Press) bls. 14 þessari skoðun til stuðnings.
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• „einstakir þegnar hafi hvorki þekkingu né færni til að taka vel upplýstar ákvarðanir í 

flóknum málum“, sem geti átt við til dæmis í flóknum samfélögum;

• þjóðaratkvæðagreiðslur grafa undan fulltrúalýðræði (eins og sumir andstæðingar þeirra 

telja); eða

• hætta er á að meirihlutinn gangi á rétt minnihlutahópa.

Þessi framsetning kallar á að ýmis álitamál séu skoðuð. Í fyrsta lagi er vísað til vilja þjóðfundar, 

sem vekur spurningar um gildi þeirrar aðferðafræði sem þar var notuð og hvaða lærdóma megi af 

honum draga. Í öðru lagi er ástæða til að spyrja, meðal annars með hliðsjón af reynslu íslenskra 

sveitarfélaga af því að útkljá deilumál í almennum atkvæðagreiðslum hvort sú staðhæfing að 

þjóðaratkvæðagreiðslur tryggi að ákvarðanir njóti ótvírætt stuðnings kjósenda byggi á traustum 

staðreyndagrunni.3 Í þriðja lagi er ástæða til að skoða með hvaða hætti sé tekið á þeim vanköntum 

þjóðaratkvæðagreiðslna og varnöglum sem nefndir eru í greinargerð Dóru Guðmundsdóttur í 

tillögum stjórnlagaráðs.

Þjóðfundaraðferðin

Hlutverk þjóðfundar, samkvæmt bráðabirgðaákvæði laga nr. 90/2010 var að „kalla eftir 

meginsjónarmiðum og áherslum almennings varðandi stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og 

breytingar á henni". Gerð er grein fyrir framkvæmd „þjóðfundarins“ sem haldinn var í Reykjavík

6. nóvember 2010 í 1. bindi Skýrslu stjórnlaganefndar, III. þætti. Þar er einnig vísað í vefslóðina 

www.thjodfundur2010.is um nánari upplýsingar. Hvergi er í þessu efni fjallað um þau 

aðferðafræðilegu álitaefni sem hljóta að koma upp við að „kalla eftir meginsjónarmiðum og 

áherslum almennings varðandi stjórnskipan landsins“ á eins dags löngum fundi. Ekki er þar 

heldur vísað í alþjóðlega viðurkenndar aðferðir á þessu sviði4 né hvaða takmörkunum þær eru 

háðar. Hins vegar segir á heimasíðu þjóðfundar sem „Mauraþúfan“ stóð fyrir árið áður:

Á síðari árum hefur orðið æ ljósara að stórir hópar búa yfir innsæi og viti sem 

einstaklingarnir innan hópanna eru sér ekki meðvitaðir um. Þekkt dæmi af þessu 

fyrirbrigði í náttúrunni er mauraþúfa. Mauraþúfa er samyrkjubú margra miljóna maura 

sem hver og einn hefur ákaflega takmarkað vit og stjórnast eingöngu af eðlishvötum. Ef 

ytri ógn stafar að mauraþúfunni, ef til að mynda nálæg á er í vexti og grefur úr

3 Í því efni má rifja upp að atkvæðagreiðsla um hundahald í Reykjavík leiddi til niðurstöðu sem var þvert á 
úrslit atkvæðagreiðslunnar, atkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar skildi málið eftir í 
fullkominni óvissu og atkvæðagreiðsla um breytingar á skipulagi vegna stækkunar álvers í Hafnarfirði 
virðist alls ekki hafa útkljáð málið endanlega.
4 Sjá t.d. G. Smith 2009. Democratic innovations. Designing institutions fo r  citi%enparticipation (Cambridge: CUP).

http://www.thjodfundur2010.is/
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árbakkanum og nálgast mauraþúfuna bregst mauraþúfan við og færir sig lengra frá ánni. 

Enginn maur tekur þessa ákvörðun — mauraþúfa sem heild hefur vit sem engum 

mauranna er gefið og enginn mauranna veit af. Staðfestingar hafa fengist fyrir því að 

þannig sé þetta líka í mannheimum

(http://www.thjodfundur2009.is/thjodfundur/maurathufan/) .

Ekki kemur þó fram hvaða staðfestingar þetta eru. Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, 

hefur bent á að aðferðafræði mauraþúfunnar, sá takmarkaði tími sem til stefnu var og mikill fjöldi 

þátttakenda hafi í raun hindrað að þjóðfundurinn gæti verið vettvangur gagnrýninnar skoðunar 

og upplýstra skoðanaskipta. Flókin pólitísk álitamál eru við slíkar aðstæður smættuð niður í 

sameiginleg siðferðileg gildi sem talið er að ganga megi að vísum í hópnum, án þess að rökræða 

hafi farið fram.5

A f þessum sökum er vart hægt að líta svo á að umfjöllun þjóðfundar sé traustur grundvöllur til að 

byggja á róttæka uppstokkun á íslensku fulltrúalýðræði. Aðferðir af þessu tagi geta verið 

upplýsandi fyrir ákvarðanatakendur, en koma ekki í stað ítarlegrar umfjöllunar og rökstuðnings.

Tryggja þjóðaratkvæðagreiðslur að ákvarðanir njóti stuðnings kjósenda?

Viss ástæða er til að draga í efa staðreyndagrundvöll þeirrar fullyrðingar að 

þjóðaratkvæðagreiðslur tryggi að ákvarðanir njóti ótvírætt stuðnings kjósenda. Fjölmörg dæmi eru 

um misnotkun einræðisstjórna á þjóðaratkvæðagreiðslum, þar sem „Anschluss“ atkvæðagreiðslan 

í Austurríki 1938 um sameininguna við Þýskaland er bara eitt af mörgum, en þá áttu 99,7% að 

hafa kosið með sameiningunni. Reynsluathuganir í lýðræðisríkjum benda til að mörg atriði geti 

haft áhrif á niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslna önnur en vilji almennings. Niðurstaða Tsebelis6 

er að kenningin um að vilji almennings ráði niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslna, eins og 

Rousseau setti hana fram, sé „yfirmáta bjartsýn“ (e. wildly optimistic). Nefna má nokkur dæmi:

• Lítil þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu getur þýtt að mjög lítill hluti kjósenda ræður 

niðurstöðu. Þetta á ekki síst við ef mjótt er á munum hvað úrslit varðar. Rétt er að hafa í 

huga að almennt er þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslum mun minni en í almennum 

þingkosningum og í Sviss, þar sem kosið er að meðaltali fjórum sinnum á ári um

5 Vilhjálmur ÁrnasoÞ „Financial collapse and democratic reconstruction in Iceland. Væntanleg í 
Guðmundur Jónsson og Kolbeinn Stefánsson (ritstj.).: Crisis andRenewal: Welfare States, Equality and 
Democracy in Hard Times. University of Helsinki, NORDWEL Series (væntanleg 2013), Kafli 18.
6 G. Tsebelis 2002. Vetoplayers. How politicalinstitutions work (Princeton: Princeton University Press) bls.
135.

http://www.thjodfundur2009.is/thjodfundur/maurathufan/
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margvísleg málefni, er kosningaþátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslum að meðaltali um 40%. 

Mikill fjöldi kosninga hefur tilhneigingu til að þreyta kjósendur og minnka kjörsókn.

• Í þjóðaratkvæðagreiðslum eru einstök mál útkljáð án þess að vera sett í samhengi við 

aðrar ákvarðanir sem þeim kunna að tengjast. Afleiðing þess að skoða vinsælar tillögur 

hverja fyrir sig getur verið stórkostlegt ósamræmi í opinberri stefnumótun, sem m.a. hefur 

átt drjúgan þátt í fjárhagshremmingum Kaliforníuríkis í Bandaríkjunum, þar sem 

almennar atkvæðagreiðslur eru oft viðhafðar.7 Hlutverk stjórnmálaflokka og fulltrúaþinga 

er að búa til heildstæða stefnu þar sem lögð eru drög að stefnu í mörgum málum 

samtímis. Í þjóðaratkvæðagreiðslu er ekki víst að neinn gegni þessu hlutverki (einkum ef 

um þjóðarfrumkvæði er að ræða). Það eykur jafnframt hættuna á að takmarkanir 

atkvæðagreiðsluformsins ráði niðurstöðu frekar en óskir kjósenda. Þversagnir 

lýðræðislegra atkvæðagreiðslna eru vel þekktar og almennt viðurkennt að engin ein aðferð 

við atkvæðagreiðslu skilar fullkomnum niðurstöðum.8 Í mörgum tilvikum er ekki til neinn 

almennur vilji kjósenda og jafnvel enginn raunverulegur meirihlutavilji.

• Ákvörðun kjósenda getur ráðist af mörgu öðru en því málefni sem er til afgreiðslu. 

Þekking kjósenda og áhugi er mismunandi og oft er afstaða þeirra íhaldsöm gagnvart 

breytingum sem þeir skilja ekki til fullnustu. Í sumum tilvikum fylgja þeir leiðsögn 

stjórnmálaflokka eða annarra samtaka sem þeir styðja en í öðrum láta þeir önnur atriði, 

t.d. óánægju með ríkisstjórn, ráða ákvörðun sinni fremur en efnisatriði mála eins og 

iðulega gerist í kosningum. Kosningar skila niðurstöðum jafnvel þegar kjósendur hafa litla 

innsýn í það efni sem kosið er um.

• Sú hætta er til staðar að þjóðaratkvæðagreiðslur verði verkfæri áhrifamikilla hópa eða 

stofnana í samfélaginu. Hvaða málefni koma til þjóðaratkvæðagreiðslu getur við slík 

skilyrði ráðist af hagsmunum þeirra frekar en almennu mati á mikilvægi mála. Ríkisstjórn 

getur kosið að firra sig ábyrgð á tilteknum málum í þjóðaratkvæðagreiðslu og ríkisstjórn 

eða forseti getur reynt að skapa sér pólitíska vígstöðu með ákvörðun um að nota 

þjóðaratkvæðagreiðslur. Hið sama geta hins vegar einnig skipulögð samtök og 

hagsmunaaðilar gert ef þjóðaratkvæðagreiðslur eru framkallaðar með undirskriftum og 

gera má ráð fyrir að áhrif fjársterkra aðila og fjölmiðla aukist með mikilli notkun 

þjóðaratkvæðagreiðslna.

7 Sjá t.d. The Economist 20. Apríl 2011 „The perils of extreme democracy“ 
http://www.economist.eom/node/18586520

8 Sjá t.d. J. Gill og G. Jason 2002. „Why does voting get so complicated?“ Statistical Science 17:4 383-404.

http://www.economist.com/node/18586520
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Hversu vel tekst til um undirbúning og útfærslu opinberrar stefnumótunar og þjónustu kann 

auk þess að vera sterkari áhrifaþáttur á stuðning almennings við stofnanir stjórnkerfisins 

heldur en það hversu víðtæk þátttaka er við afgreiðslu á tillögum.9 Engin trygging er fyrir því 

að tíð notkun atkvæðagreiðslna leiði til vandaðrar stefnumótunar. Raunar er ástæða til að hafa 

áhyggjur af því að vandaður undirbúningum mála kynni að líða fyrir mikið vægi almennra 

atkvæðagreiðslna. Það gæti veikt stuðning við stofnanir stjórnkerfisins og dregið úr lögmæti 

þeirra.

Hvernig er tekið á takmörkunum þjóðaratkvæðagreiðslna?

Í skýrslum stjórnlaganefndar og tillögum stjórnlagaráðs er í nokkrum mæli reynt að taka á þeim 

annmörkum sem þjóðaratkvæðagreiðslur eru háðar. Í greinargerð Dóru Guðmundsdóttur er rætt 

um þrenns konar annmarka: a) að kjósendur skorti þekkingu eða færni í flóknum málum; b) að 

þjóðaratkvæðagreiðslur geti grafið undan fulltrúalýðræði og c) að meirihlutinn geti gengið á rétt 

minnihlutahópa.

Þekking og fœ rn i

Ákveðnir málaflokkar eru samkvæmt 67. gr. undanþegnir þjóðaratkvæðagreiðslum (bæði málskoti 

skv. 65. gr. og þjóðarfrumkvæði skv. 66. gr en reyndar ekki málskoti forseta skv. 60. gr..). Þannig 

verður mál að varða almannnahag og ekki er hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, 

fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum, skattamálefni né 

ríkisborgararétt. Í skýrslu stjórnlaganefndar er vísað til þess að í Danmörku séu hliðstæð ákvæði í 

stjórnarskrá. Gera má ráð fyrir — þótt það komi ekki skýrt fram — að tilgangur þessarar 

takmörkunar sé meðal annars að draga úr hættunni á að fjáröflun ríkisins verði hindruð um of, 

hættunni á vinsældakeppni góðra málefna um fjárveitingar eða hættunni á að dregið sé óhóflega 

úr trúverðugleik ríkisins í milliríkjasamskiptum. Eftir sem áður virðist það tilgangur 

frumvarpshöfunda að þjóðaratkvæðagreiðslur af þessu tagi verði mikið notaðar, enda var 

tiltölulega lágur þröskuldur undirskrifta (10%) valinn með tilliti til þess.10 Samkvæmt 66. gr. geta 

2% kjósenda (4.700 kjósendur) lagt fram þingmál á Alþingi og 23.500 geta lagt fram frumvarp, 

sem fer í þjóðaratkvæðagreiðslu innan tveggja ára ef það er ekki samþykkt eða semst um annað. 

Þetta þýðir að tiltölulega fámennir hópar kjósenda geta komið málum á dagskrá þingsins.

9 Sbr. Bo Rothstein 2009. „Creating political legitimacy. Electoral democracy versus quality of 
government“ American BehavioralScientist, 53:3, 311-330.
10 Sjá Frumvarp tilstjórnskipunarlaga ásamt skýringum, 2011 (Reykjavík: Stjórnlagaráð) bls. 133.
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Hvernig, nákvæmlega, tölur eins og 10% og 2% eru valdar fær samt hvergi neinn viðhlítandi 

rökstuðning. Áhugamannasamtök geta hæglega framkallað þjóðaratkvæðagreiðslur ef þau ná 

rösklega 20 þús. undirskriftum en hið sama á við um öflug hagsmunasamtök eða fjársterka aðila. 

Á móti kemur að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu sem ber að með þessum hætti (66. gr.) eru 

ekki bindandi (ólíkt 65. gr.).

Með þessum hætti eru tekin róttækari skref í áttina að beinu lýðræði á Íslandi en fyrirfinnast í 

öðrum Evrópulöndum að Sviss undanskildu. Ólíklegt verður að teljast að þjóðaratkvæðagreiðslur 

í slíku kerfi muni einskorðast við málefni sem vekja almennan áhuga kjósenda eða málefni þar 

sem auðvelt er að stilla upp skýrum og auðskiljanlegum valkostum. Þetta fyrirkomulag mun óefað 

hafa þau áhrif að fæla stjórnvöld frá því að taka ýmsar erfiðar ákvarðanir og gæti lamað 

stefnumótun í ýmsum málaflokkum. Hugsanlegt er einnig að afleiðingin yrði sú að 

þjóðaratkvæðagreiðslur hvettu til myndunar ofurmeirihluta í þinginu, til að draga úr hættu á að 

tapa þjóðaratkvæðagreiðslu og jafnvel að þingræðið yrði óvirkt, eins og í Sviss.11

Þjóöaratkvœöi ogfulltrúalýörœöi

Sú röksemd að notkun þjóðaratkvæðagreiðslna grafi undan fulltrúalýðræðinu snýst um þá 

forsendu — sem er að mestu óumdeild — að fulltrúalýðræði sé meginstoð lýðræðis í samtímanum. 

Ef hætta sé á að aukin notkun beins lýðræði (þ.e. þjóðaratkvæðagreiðslna) grafi undan 

fulltrúalýðræðinu gæti það veikt lýðræðið frekar en styrkt það.

Fulltrúalýðræði byggir á því fyrirkomulagi að kjósendur framselja vald til kjörinna fulltrúa sem 

þeir treysta til að vinna í sína þágu tiltekið tímabil. Að þeim tíma liðnum bera hinir kjörnu 

fulltrúar — eða í reynd oftast flokkar þeirra — ábyrgð gagnvart kjósendum. Ef hinir kjörnu fulltrúar 

fá hins vegar ekki tækifæri til að framkvæma stefnu sína, til dæmis vegna þess að niðurstöður 

þjóðaratkvæðagreiðslna eru þeim óhagstæðar, verður ábyrgð þeirra óljósari. En kjörnir fulltrúar 

geta líka notað þjóðaratkvæðagreiðslur til að víkja sér undan ábyrgð. Í stað þess að taka á erfiðum 

málum í þingkosningum geta þeir ákveðið að skjóta þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þeir 

telja sig enga ábyrgð bera á niðurstöðum. Jafnframt geta þeir reynt að forðast erfiðar umræður á 

þingi með því að skjóta málum í þjóðaratkvæðagreiðslu áður en þingafgreiðsla fer fram. Slíkt 

getur lamað stjórnarandstöðuna þegar til afgreiðslu mála á þingi kemur vegna þess að flókið getur 

verið að útskýra hvers vegna kosið sé gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu.

11 Papadopoulos, Y. 2001. „How does direct democracy matter? The impact of referendum votes on 
politics and policy-making.“ West European Politics, 24: 35-58.
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Rökin um að beint lýðræði geti grafið undan pólitískri ábyrgð í fulltrúalýðræði eru sterkust 

varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem boðað er til af ríkisstjórnum.12 Tengsl annars konar 

þjóðaratkvæðagreiðslna við lýðræðislega ábyrgð eru mun flóknari. Hugsanlegt er að 

þjóðaratkvæðagreiðslur sem boðað er til um löggjöf að frumkvæði minnihluta þings eða ákveðins 

hlutfalls kjósenda geti orðið ríkisstjórnum hvati til að leita samstöðu. Það má telja til jákvæðra 

afleiðinga þjóðaratkvæðagreiðslna. Ekki er hins vegar ljóst af tillögum stjórnlagaráðs hvers vegna 

sú leið er farin að veita 10% kjósenda heimild til að framkalla þjóðaratkvæðagreiðslu frekar en til 

að mynda þriðjungi þings, eins og gert er í Danmörku. Um það fyrirkomulag segir í skýrslu 

Stjórnlaganefndar:

Lagt hefur verið til að minnihluti þingmanna, eða þriðjungur þeirra, geti krafist 

þjóðaratkvæðagreiðslu um mál. Hér er einkum vísað til danskrar fyrirmyndar og reynslu af 

henni (42. gr. dönsku stjórnarskrárinnar). Á hinn bóginn hefur verið á það bent að 

minnihluti þings geti misnotað slíka heimild með ýmsum hætti og gert meirihluta Alþingis 

erfitt fyrir að reka mál í þinginu. Einnig er á það bent að minnihluti Alþingis geti ávallt 

skorað á forseta að beita málskotsrétti sínum. Í því ljósi sé þessi heimild því ónauðsynleg 

(Skýrsla stjórnlaganefndar I, 173).

Reynslan af danska ákvæðinu er að því hefur ekki verið misbeitt af stjórnarandstöðunni og bara 

einu sinni hefur þjóðaratkvæðagreiðsla farið fram á grundvelli þess.13 Engu að síður hefur það 

haft víðtæk áhrif á dönsk stjórnmál með því að veita ríkisstjórnum hvata til að ráðgast við 

minnihlutann á þingi.14 Röksemdin um að minnihluti þings geti skorað á forseta virðist ekki sterk 

í ljósi þess að synjun forseta (sbr. núgildandi 26. gr.) er í reynd hrein geðþóttaákvörðun forseta 

sem hann getur beitt með mismunandi hætti frá einum tíma til annars. Rökin gegn því að 

minnihluti þings geti skotið málum í þjóðaratkvæðagreiðslu virðast ekki sterk. Auðvitað er ekki 

hægt að útiloka að áhrifin af slíku ákvæði yrðu önnur á Íslandi en í Danmörku. En miðað við að 

hin almenna afstaða sem finna má í stjórnarskrárdrögunum er að auka skuli notkun 

þjóðaratkvæðagreiðslna skýtur talsvert skökku við að það sé haft á móti þessu fyrirkomulagi að 

það kynni að verða notað um of. Mikilvægur munur á þjóðaratkvæðagreiðslu með söfnun 

undirskrifta og þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir tilstilli minnihluta þings er að minnihluti þingsins ber

12 Sjá M. Setala 2006. „On the problems of responsibility and accountability in referendums“, European 
Journal o f Political Research, 45, 699-721.
13 Reyndar voru í upphafi til staðar svipaðar áhyggjur í Danmörku og fram hafa komið hér um að 
ákveðinu yrði misbeitt, en þær hafa ekki reynst á rökum byggðar, sjá Fonsmark, H. (1992) „Om 
folkeafstemninger i det repræsentative demokrati“ í Niels Helveg Petersen (red). Pa sporet a f den nye grundlov 
(Khöfn.: Gyldenda), bls. 75.
14 P. Svenson 1996. Denmark: The referendum as minority protection“, í M. Gallagher og P. Uleri (ritstj.) 
The referendum experience in Europe. Basingstoke: Macmillan Press.
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pólitíska ábyrgð í almennum kosningum og gæti goldið þess þar ef hann nýtti færi af þessu tagi 

um of. Engin slík sjónarmið gilda hins vegar um hópa sem kynnu að vilja efna til 

þjóðaratkvæðagreiðslna á grundvelli undirskrifta. Í tillögunum virðist því róttækari leiðin vera 

valin á þeim grundvelli að hin hófsamari sé of róttæk.

Í umsögn Feneyjanefndarinnar um finnsku stjórnarskrána er hvatt til varkárni í því að innleiða 

róttæk ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur:

Auknir möguleikar á að halda þjóðaratkvæðagreiðslur eða ákvarðanir um bindandi áhrif 

þeirra eða um þjóðarfrumkvæði er algerlega pólitísk spurning. Það þarf að taka með í 

reikninginn, engu að síður, að ef reynslan af slíku er neikvæð eða jafnvel sú að 

þjóðaratkvæðagreiðslur séu misnotaðar, þá er mjög erfitt að afnema þær aðferðir sem 

boðið hefur verið upp á varðandi þetta tiltekna form beins lýðræðis. Stjórnmálamenn og 

stjórnmálaflokkar myndu lenda í verulegum vandræðum ef þeir þyrftu að útskýra afnám 

þess. Þess vegna þarf að sýna sérstaka aðgát við útvíkkun á reglum um 

þjóðaratkvæðagreiðslur.15

Engar kröfur eru til þess gerðar samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs að ákveðið hlutfall kjósenda 

þurfi að styðja málstað samkvæmt 65. gr. til að lög falli úr gildi og sama á raunar við um 60 gr. um 

málskot forseta. Þjóðaratkvæðagreiðsla með 30% þátttöku getur skákað ákvörðun alþingis sem 

hugsanlega var kjörið með 80% þátttöku. Þegar mið er tekið af því að gera má ráð fyrir að 

kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum verði að öðru jöfnu mun minni en í almennum 

þingkosningum hefði verið eðlilegt að huga að kröfu um lágmarksstuðning í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.16

Minnihlutahópar

Við þjóðaratkvæðagreiðslur ræður meirihlutinn og ástæða er til að hafa af því áhyggjur hvort 

hagsmunir minnihlutans verði fyrir borð bornir í stjórnkerfi þar sem þjóðaratkvæðagreiðslur eru 

tíðar. Um þetta segir í greinargerð sem fylgir skýrslu stjórnlaganefndar:

Þá er það algengt að bent sé á hættu fyrir minnihlutahópa, ef ákvarðanir eru teknar af 

meirihluta með beinni þátttöku, og að slíkt fyrirkomulag geti leitt til þess að gengið sé á

15 European Commission for Democracy through Law 2008. Opinion on the Constitution o f  Finland. Opinion 
no. 420/2007, bls. 9
16 Mikilvægt er hins vegar að slík ákvæði kveði ekki á um lágmarksþátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu, sem  
auðvelt er að misnota. Þeir sem virðast ætla að verða undir í þjóðaratkvæðagreiðslu gætu við slík skilyrði haft 
hvata af því að sitja heima (svo atkvæðagreiðslan yrði ekki bindandi) fremur en að kjósa í samræmi við  
sannfæringu sína.



12

rétt minnihlutahópa. Sú röksemd á þó einkum við, eins og Butler og Ranney benda á, 

þegar um þjóðarfrumkvæði er að ræða, þar sem tæpast er hægt að gera ráð fyrir að tillögur 

sem upprunnar eru hjá lýðræðislegum stofnunum, feli í sér slíka áhættu.17

Ekki verður betur séð en að höfundur telji að þjóðarfrumkvæði skapi sérstaka hættu á að gengið 

sé á rétt minnihluta. Engu að síður er í tillögum stjórnlagaráðs lagt til að þjóðarfrumkvæði verði 

tekið upp í stjórnarskrá á Íslandi, án þess að tilraun sé gerð til þess í greinargerð ráðsins að 

útskýra hvaða rök liggi þar á bakvið eða hvernig tekið skuli á þeim vanda sem bent er á í 

greinargerð.

Í tillögum stjórnlagaráðs er ekki gert ráð fyrir að þjóðaratkvæðagreiðslur um tillögur byggðar á 

þjóðarfrumkvæði séu bindandi. Það mildar hugsanlega áhrif þeirrar róttæku nýbreytni sem 

upptaka þjóðarfrumkvæðis er. Á hinn bóginn gefur slíkt kjósendum tvöföld skilaboð. Annars 

vegar eru þeir spurðir ráða. Hins vegar halda stjórnvöld réttinum til að ákveða hvað gert verður 

við niðurstöðurnar. Slíkt hefur neikvæð áhrif á áhuga í aðdraganda kosningar og dregur í flestum 

tilvikum úr kjörsókn.

Niðurstaða

Varfærinnar þróunar hefur gætt í lýðræðisríkjum undanfarna áratugi til þess að auka vægi 

þjóðaratkvæðagreiðslna í opinberri ákvarðanatöku. Á þessari þróun eru margháttaðar skýringar 

sem ekki gefst færi á að rekja hér. Vert er að hafa í huga að mikil notkun þjóðaratkvæðagreiðslna 

er bundin við fá ríki og notkun þeirra á Norðurlöndunum — sem á margan hátt búa við þróuðustu 

lýðræðiskerfi heims — er fremur lítil18.

Aukin notkun þjóðaratkvæðagreiðslna í framkvæmd er að vissu leyti í mótsögn við þróun 

lýðræðiskenninga á sama tíma. Megináhersla lýðræðiskenninga undanfarna áratugi hefur verið á 

þátt skoðanaskipta og rökræðu í hinu lýðræðislega ferli. Talsmenn slíkra lýðræðiskenninga hafna 

því að atkvæðagreiðslur séu meginverkfæri lýðræðisins. Þeir telja að með upplýstri og vitrænni 

umræðu megi oftast ná víðtækri samstöðu um málefni án þess að til atkvæðagreiðslu komi.

Miðað við hve róttækar tillögur stjórnlagaráð gerir um upptöku þjóðaratkvæðagreiðslna á Íslandi 

virðist rökstuðningurinn, eins og hann birtist í skýrslum stjórnlaganefndar og greinargerð með 

tillögum stjórnlagaráðs, vera fátæklegur. Það er ekki verkefni þessa minnisblaðs að framkvæma

17 Dóra Guðmundsdóttir Þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu: Samanburðarrannsókn bls. 334.
18 Á tímabilinu 1940-2006 voru haldnar 396 þjóðaratkvæðagreiðslur í Sviss, 63 á Ítalíu, 29 á Nýja Sjálandi, 
28 í Ásatralíu, 16 í Danmörku, 14 í Frakklandi, 5 í Svíþjóð og færri annars staðar (sjá Hague og Harrop 
2010. Comparative Government and Politics ((New York: Palgrave Macmillan) bls. 191).
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viðamikla úttekt á þjóðaratkvæðagreiðslum. Tilgangur þess er að vekja athygli á því að hér er um 

flókið málefni að ræða sem ekki hefur, að mati höfundar, verið undirbúið með nægilega 

vönduðum hætti. Ef eindreginn vilji er engu að síður til þess að auka þátt þjóðaratkvæðagreiðslna 

í íslenskum stjórnmálum er hvatt til þess að lítil skref verði tekin í einu og mat á þeim framkvæmt 

áður en lengra er haldið. Í því efni er ástæða til að hafa í huga að ákvæði 107-108 gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 ganga mun skemur í að innleiða almennar atkvæðagreiðslur í 

ákvarðanatöku sveitarfélaga en stjórnarskrárdrögin gera fyrir ríkið í heild, þrátt fyrir að það 

sjónarmið njóti almennrar viðurkenningar að bein íbúaþátttaka eigi mun betur við í 

nærsamfélaginu en í stærri heildum.
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Minnisblað 2. Persónukjör

Meginform lýðræðis í þróuðum lýðræðisríkjum er fulltrúalýðræði byggt á stjórnmálaflokkum. 

Annars konar form lýðræðis þarf þess vegna að meta í ljósi líklegra áhrifa þess eða samspils við 

meginformið. Það á meðal annars við um beint lýðræði og persónukjör.

Kosningar sem ganga út á val milli stjórnmálaflokka einfalda val kjósenda með þeim hætti að þeir 

geta að öðru jöfnu gengið út frá að allir einstaklingar sem kosnir eru á vegum viðkomandi flokks 

vinna að framgangi stefnu hans. Stjórnmálaflokkar eru þannig upplýsingasparandi.19

Ef persónuval hefur þær afleiðingar að draga úr samheldni meðal kjörinna fulltrúa flækir það val 

kjósenda og gerir þeim erfiðara fyrir um að láta stjórnmálaflokka sæta ábyrgð. Stjórnmálaflokkur 

sem ekki vinnur sem heild getur heldur ekki axlað ábyrgð sem heild. Mikilvægt er því að það sé 

ljóst hvaða markmiðum tillögur um persónuval eiga að ná fram.

Í tillögum stjórnlagaþings er að finna ákvæði um persónuval í 39. gr. sem fjallar um 

Alþingiskosningar:

39. gr. Alþingiskosningar.

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri kosningu til 

fjögurra ára.

Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vega jafnt.

Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Þau skulu flest vera átta.

Samtök frambjóðenda bjóða fram lista, kjördæmislista eða landslista eða hvort

treggj^.

Frambjóðendur mega bjóða sig fram samtímis á landslista og einum kjördæmislista sömu 

samtaka.

Kjósandi velur með persónukjöri frambjóðendur af listum í sínu kjördæmi eða af 

landslistum, eða hvort tveggja. Honum er og heimilt að merkja í stað þess við einn 

kjördæmislista eða einn landslista, og hefur hann þá valið alla frambjóðendur listans jafnt. 

Heimilt er að mæla fyrir um í lögum að valið sé einskorðað við kjördæmislista eða 

landslista sömu samtaka.

19 Sbr. A. Downs 1957. An economic theory o f  democracy (New York: Harper Row).
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Þingsætum skal úthluta til samtaka frambjóðenda þannig að hver þeirra fái 

þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu.

Í lögum skal mælt fyrir um hvernig þingsætum skuli úthlutað til frambjóðenda út 

frá atkvæðastyrk þeirra.

Í lögum má mæla fyrir um að tiltekinn fjöldi þingsæta sé bundinn einstökum 

kjördæmum, þó ekki fleiri en 30 alls. Tala kjósenda á kjörskrá að baki hverju bundnu sæti 

skal ekki vera lægri en meðaltalið miðað við öll 63 þingsætin.

Í kosningalögum skal mælt fyrir um hvernig stuðla skuli að sem jöfnustu hlutfalli 

kvenna og karla á Alþingi.

Breytingar á kjördæmamörkum, tilhögun á úthlutun þingsæta og reglum um 

framboð, sem fyrir er mælt í lögum, verða aðeins gerðar með samþykki 2/3 hluta atkvæða 

á Alþingi. Slíkar breytingar má ekki gera ef minna en sex mánuðir eru til kosninga, og 

gildistaka þeirra skal frestast ef boðað er til kosninga innan sex mánaða frá staðfestingu 

þeirra.

Umfjöllun þessa minnisblaðs einskorðast við þau ákvæði 39. gr. sem lúta að persónukjöri og snýr 

ekki að öðrum ákvæðum greinarinnar sem spurningar kunna að vekja. Í greinargerð með tillögum 

stjórnlagaráðs kemur fram að meðal meginmarkmiða við endurskoðun kosningakerfisins hafi 

verið að „efla lýðræði með því að auka bein áhrif kjósenda á val alþingismanna“ (bls. 99). Fram 

kemur hins vegar að skiptar skoðanir hafi verið í ráðinu um hve langt ætti að ganga í þessum 

efnum, til dæmis hvort persónukjör ætti að vera valkvætt fyrir stjórnmálaflokka, hvort kjósendur 

ættu að geta valið einstaklinga þvert á lista og hvort persónukjör ætti að útfæra í stjórnarskrá eða 

almennum lögum. Mjög erfitt er að leggja mat á tillögu stjórnlagaráðs í núverandi formi vegna 

þess hversu óljós hún er og óljóst hvaða markmiðum hún eigi að ná. Orðalagið „að efla lýðræði 

með því að auka bein áhrif kjósenda á val alþingismanna“ getur ekki talist viðhlítandi 

rökstuðningur. Í fyrsta lagi hlýtur að vera ljóst að þótt lýðræði sé mikilvægt gildi fyrir stjórnskipun 

lýðræðisríkja er það ekki hið eina sem þarf að hyggja að. Lýðræði þarf að skoða í samhengi við 

innra samræmi þeirrar stjórnskipunar sem að er stefnt og í ljósi þess hvernig það samrýmist 

öðrum mikilvægum markmiðum, þar á meðal stjórnhæfni, sanngirni, réttindum o.s.frv.. Í öðru 

lagi er lýðræði margrætt hugtak með ólíkar víddir sem vandasamt er að magnbinda á þann 

einfalda hátt sem gert er í greinargerð stjórnlagaráðs (sbr. orðalagið „efla lýðræði“). Ef til dæmis 

markmið greinarinnar væri að veikja stjórnmálaflokka með því að auka persónuval mætti færa rök 

með því og á móti að afleiðingin yrði öflugra lýðræði. Lýðræði væri eflt í þeim skilningi að 

formlegt val kjósenda yrði fjölþættara. Raunverulegt inntak vals þeirra milli mismunandi
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stefnukosta og tækifæri til að láta ríkisstjórn sæta ábyrgð yrði hins vegar rýrara. Stjórnmál sem 

byggja mikið á persónum eru almennt ekki heppilegt form lýðræðis og bjóða upp á ómálaefnaleg 

stjórnmál, lýðskrum, fyrirgreiðslu og spillingu. Með því er ekki sagt að persónuleg ábyrgð 

einstakra stjórnmálamanna skipti engu. Henni ber hins vegar að koma svo fyrir að hún styðji við 

meginábyrgð stjórnmálaflokka, en grafi ekki undan henni.

Meginefni þeirrar málamiðlunar sem varð niðurstaða stjórnlagaráðs og birtist í 39. gr. tillagna þess 

er:

a) Persónukjör skal viðhaft í öllum flokkum, flokkar geta ekki valið um það hvort 

persónukjör nær til þeirra.

b) Flokkar geta engin áhrif haft á forgangsröð frambjóðenda á sínum listum. Þótt fáir 

kjósendur nýti tækifæri til að forgangsraða ráða þeir hvaða frambjóðendur af lista ná 

kosningu.

c) Ekki er tekin skýr afstaða til þess hvort kjósendur fái að velja frambjóðendur af listum 

mismunandi samtaka.

d) Einstök stjórnmálasamtök velja hvort þau bjóða einungis fram kjördæmalista, landslista 

eða bæði.

e) Hver kjósandi velur hvort hann kýs einungis óraðaðan lista stjórnmálasamtaka eða tekur 

þátt í persónukjöri.

f) Kjósendur sem taka þátt í persónukjöri geta valið um að kjósa einungis frambjóðendur í 

sínum eigin kjördæmum eða af landslistum eða bæði.

g) Gert er ráð fyrir ákvæðum í kosningalögum sem stuðli að „sem jöfnustu hlutfalli kvenna 

og karla á Alþingi“.

Í núgildandi stjórnarskrá eru engin ákvæði um persónukjör. Það hefur þó ekki komið í veg fyrir 

að í kosningalög væru sett ákvæði sem tryggja kjósendum rétt til að breyta röð á listum og strika 

út frambjóðendur á þeim listum sem þeir kjósa. Hins vegar hefur verið litið svo á að ákvæði 

stjórnarskrárinnar hindri að kjósendur geti valið frambjóðendur í persónuvali þvert á 

stjórnmálasamtök.

Helstu nýmæli greinarinnar miðað við núverandi skipan virðast vera eftirfarandi:

a) Flokksstofnanir eru útilokaðar frá áhrifum á röð eigin frambjóðenda innan hvers lista.
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b) Flokkar geta boðið upp á landslista og frambjóðandi getur verið bæði á landslista og 

einum kjördæmislista. Kjósendur geta valið milli frambjóðenda á landslista og 

kjördæmislista.

c) Opnað er fyrir þann möguleika að leiða í kosningalög ákvæði um að kjósendur geti valið 

frambjóðendur af listum mismunandi stjórnmálasamtaka.

d) Gert er ráð fyrir að ákvæði í kosningalögum stuðli að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og 

karla á Alþingi.

Áhrif flokksstofnana á röð frambjóðenda

Í tillögum stjórnlagaráðs er almennt ekki að finna þroskaða sýn á hlutverk stjórnmálaflokka (sem 

af óljósum ástæðum eru kallaðir „samtök frambjóðenda“). Svo virðist sem tillögunum sé í vissum 

mæli beint gegn stjórnmálaflokkum og starfi þeirra, en það er þó hvergi sagt berum orðum. 

Viðtekin verkefni stjórnmálaflokka eru að þjálfa fólk í pólitísku starfi, samhæfa krafta þeirra sem 

starfa saman í flokki og bjóða fram til kosninga. Hugsanlegt virðist að það sé ætlun stjórnlagaráðs 

að taka þessi verkefni að einhverju leyti úr höndum flokkanna. Með því að veikja aðkomu 

stjórnmálaflokka að framboðum kann að draga úr virkni þeirra og þeir verða síður færir um að 

gegna hlutverkum sínum.

Ef það var ætlun stjórnlagaráðs að veikja samheldni í stjórnmálaflokkum með persónukjöri hefði 

verið æskilegt að það væri rætt opinskátt. Þá hefði með skýrari hætti mátt taka afstöðu til þess 

hvort slíkt markmið væri æskilegt og hvort persónukjör sé raunverulega líklegt til að skila þeirri 

niðurstöðu. Hvort tveggja er vafamál. Flokkar gegna meginhlutverkum í þingræðisríkjum og þau 

ríki sem almennt eiga farsæla lýðræðissögu — svo sem Norðurlöndin — búa við mikla samheldni 

innan flokka. Samheldni flokka á þingi er forsenda þess að kjósendur eigi raunverulegt val um 

ólíkar stefnur í kosningum og fyrir því að ríkisstjórn geti borið skýra ábyrgð gagnvart kjósendum. 

Hins vegar er ekki víst að persónukjör hafi raunverulega þau áhrif að draga úr samheldni flokka. 

Rannsóknir sýna ekkert skýrt samband milli persónukjörs og samheldni flokka á þingi og má í því 

sambandi minna á að í gegnum prófkjörin hefur í raun persónukjör verið virkara á Íslandi en í 

flestum öðrum ríkjum án þess að það hafi haft áhrif á samheldni stjórnmálaflokkanna.20

Í þessu ljósi er lítt skiljanlegt hverju tillaga um að flokksstofnanir skuli ekki hafa áhrif á röð 

frambjóðenda á að ná fram. Vert er að hafa í huga að varla virðist líklegt að prófkjör gegni sama

20 Gunnar Helgi Kristinsson (2011). „Party Cohesion in the Icelandic Althingi“ Stjórnmálog stjórnsýsla, 7:2, 
229-252.
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hlutverki samhliða persónukjöri og þau hafa gert, því niðurstaða prófkjara myndi ekki hafa áhrif á 

röð frambjóðenda í kosningum, þótt þau gætu ráðið hverjir kæmust inn á lista. Ókostur 

persónukjörs samanborið við prófkjörin er hins vegar sá að í prófkjöri getur samkeppni innan 

flokks um röð verið lokið áður en til kosninga kemur, en við persónukjör hafa frambjóðendur 

hvata til að keppa við sína eigin samflokksmenn ekkert síður en frambjóðendur annarra flokka.

Landslistar og kjördæmalistar

Í tillögum stjórnlagaráðs er að finna drög að útlistun á fremur flóknu kerfi landslista og 

kjördæmalista. Mikið vantar hins vegar upp á að þessi útlistun sé nægilega skýr til þess að hægt sé 

að meta áhrif hennar. Gert er ráð fyrir að sami frambjóðandi geti verið bæði á einum 

kjördæmislista og á landslista ef viðkomandi flokkur býður bæði fram kjördæmislista og landslista. 

Hins vegar geta flokkarnir einnig boðið fram bara landslista eða bara kjördæmislista. Ekki er 

fjallað um það hvernig skuli úthluta þingsætum milli frambjóðenda á grundvelli persónukjörs að 

öðru leyti en því að slíkt skuli gert „út frá atkvæðastyrk þeirra“.

Þetta vekur ýmsar spurningar.

a) Er atkvæðastyrkur frambjóðanda bara þau atkvæði sem hann hlýtur á einum lista eða 

leggjast atkvæðin saman ef frambjóðandi er bæði á kjördæmislista og landslista. Er jafnvel 

hægt að kjósa sama frambjóðanda tvisvar, bæði af kjördæmislista og landslista?

b) Munu frambjóðendur sem eru bæði á landslista og kjördæmislista njóta forskots fram yfir 

aðra frambjóðendur og geta stjórnmálaflokkar þannig hyglað ákveðnum frambjóðendum 

með því að opna leið þeirra inn á landslista?

c) Eru flokkum einhverjar skorður settar varðandi fjölda frambjóðenda á listum þeirra og 

geta þeir í raun ráðið hverjir hljóta kosningu með því að giska á líklegan fjölda þingsæta 

og stilla fjölda frambjóðenda í samræmi við það?

d) Er hugsanlegur hvati í þessu kerfi til að hluti kosningabaráttunnar snúist upp í samkeppni 

á milli landslista og kjördæmislista sama flokks?

Val þvert á flokka

Viðtekinn skilningur er að núgildandi stjórnarskrárákvæði leyfi ekki persónukjör þvert á flokka. Í 

tillögum stjórnlagaráðs er opnað á þann möguleika að leyfa kosningu þvert á stjórnmálasamtök í 

kosningalögum. Tilgangurinn með þessari breytingu er hins vegar ekki skýrður né hvaða kosti 

slíkt fyrirkomulag hefði. Almennt er það fátítt að leyfð sé kosning þvert á stjórnmálaflokka. Einu
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ríkin sem nota þekktustu útgáfu slíks fyrirkomulags - the single transferable vote - í almennum 

þingkosningum eru Írland og Malta. Áhrif kosningakerfisins á írsk stjórnmál eru umdeild og hafa 

meðal annars birst í erfiðum vandamálum varðandi áhrif fjármagns á kosningabaráttu einstakra 

frambjóðenda, þar sem flokkarnir hafa hneigst til að velja fjársterka frambjóðendur sem gætu 

fjármagnað eigin kosningabaráttu. Við mat á áhrifum írska kerfsins er líka vert að hafa í huga að 

kjördæmi eru þar mjög smá og val stjórnmálaflokka um hverjir fara í framboð því veruleg 

takmörkun á vali kjósenda. Hvergi í heiminum er flokksagi jafnframt meiri en í írska þinginu.

Ástæða væri til að skoða mun betur en gert hefur verið hvaða áhrif breyting af þessu tagi gæti haft 

áður en opnað er fyrir hana í stjórnarskrá.

Jöfn kynjahlutföll

Margir hafa af því áhyggjur að aukið persónukjör kunni að leiða til aukinnar kynjaskekkju í vali 

þingmanna. Sumir íslensku flokkanna hafa brugðist við þessu með upptöku kynjakvóta eða 

fléttulista en ekki allir. Í greinargerð stjórnlagaráðs segir um þetta:

Stjórnlagaráði þykir rétt að fela löggjafanum að leita lausna, ekki síst með það í huga að 

vandamálið kann að vera tímabundið. Það sem hentar nú væri e.t.v. óþarft síðar eða aðrar 

leiðir þættu á heppilegri. Ráðið leggur því til að í stjórnarskrá sé einungis kveðið á um 

skyldu löggjafans til að stuðla að sem jöfnustu hlutfalli karla og kvenna á Alþingi. (bls. 

102)

Ef orðalagið „sem jöfnustu hlutfalli karla og kvenna“ er tekið bókstaflega merkir það að á Alþingi 

geti setið 31 eða 32 konur. Tæknilega er augljóslega hægt að koma því við að svo verði og greinin 

virðist því leggja löggjafanum ótvíræðar skyldur á herðar að lögfesta slíka reglu. Þetta vekur 

óneitanlega spurningar. Með þessari reglu virðist flokkum meinað með lögum að velja 

frambjóðendur sína sjálfir í samræmi við eigin óskir eða t.d. úrslit prófkjara. Þannig yrði til dæmis 

kvenfrelsisflokkur að bjóða fram nægilega marga karla til að uppfylla skilyrði löggjafans og 

flokkur eins og Samtök um kvennalista hefði ekki mátt bjóða fram með þeim hætti sem gert var á 

sínum tíma. En jafnvel þótt stjórnarskrárgjafanum gæti þótt ástæða til að takmarka eitthvað rétt 

flokka til að bjóða fram kynjaeinsleita lista væri ástæða til að íhuga hvort ná mætti slíku fram með 

mildari úrræðum en því sem hér virðist gert ráð fyrir.
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Niðurstaða

Skynsamlega útfærðar tillögur um persónukjör geta veitt stjórnmálaflokkum og 

stjórnmálamönnum heilbrigt aðhald. Tilgangur persónukjörs er ekki að koma í staðinn fyrir 

stjórnmál sem byggja á stjórnmálaflokkum heldur að styðja við þau. Tillögur stjórnlagaráðs 

virðast ganga langt í að opna fyrir persónukjör sem meginreglu á kostnað stjórnmálaflokka, þótt 

það sé hvergi beinlínis sagt. Engin skýr rök eru færð fyrir því hvers vegna þetta skuli gert og sjálf 

útfærslan er reyndar óljós um sumt. Miðað við að núgildandi stjórnarskrá hefur ekki verið talin 

standa í vegi fyrir persónukjöri innan vissra marka er ósvarað þeirri spurningu hvers vegna 

stjórnlagaráð telur ástæðu til að ganga jafn langt í tillögum sínum og gert er. Færa mætti rök fyrir 

takmarkaðra persónukjöri en því sem stjórnlagaráð leggur til. Slíkt persónukjör myndi takmarkast 

við möguleikann á að velja á milli fólks á sama listanum og gera ráð fyrir að flokkar raði 

frambjóðendum sínum. Jafnframt mætti leita hófsamari leiða við að festa kynjahlutföll í 

stjórnarskrá en þeirrar sem er að finna í tillögum stjórnlagaráðs.
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Minnisblað 3. Forsetakosningar

Tillögu Stjórnlagaráðs um fyrirkomulag forsetakosninga er að finna í 78. grein

stjórnarskrárdraganna og hljóðar svo:

78. gr.

Forsetakjör.

Forseti Íslands er kosinn í leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er kosningarétt hafa til 

Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst eins af hundraði kosningabærra 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.

Fyrirmyndin að þessu kosningafyrirkomulagi er frá Írlandi, þar sem kosið er með hliðstæðum

hætti á grundvelli 12. greinar írsku stjórnarskrárinnar.

Fara má ýmsar leiðir við val á kosningakerfi í forsetakosningum. Við mat á leiðunum er vert að

hafa í huga að þær:

a) séu auðskiljanlegar kjósendum;

b) endurspegli vel óskir meirihluta kjósenda;

c) hvetji ekki í ríkum mæli til taktískrar kosningar;

d) séu ekki dýrar eða flóknar í framkvæmd.

Meðal þeirra kosningakerfa21 sem til álita gætu komið eru:

• Einfaldur meirihluti (e. simple majority, plurality). Þetta er sú aðferð sem nú er viðhöfð í 

forsetakosningum á Íslandi. Sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði í kosningunni er 

kosinn, óháð því hve stóran hlut af heildarfjölda atkvæða hann hlýtur. Helsti kostur

21 Gott yfirlit yfir kosningakerfi má finna í G. Szpiro 2010. Numbers ruk (Princeton: Princeton University 
Press) og A. Blais 1988.“ The classification of electoral systems“, European Journal o f  Political Research 16, 99- 
110
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þessarar aðferðar er hve einföld og auðskiljanleg hún er auk þess sem hún er tiltölulega 

ódýr í framkvæmd. Ókostirnir eru hins vegar margvíslegir. Mikil freisting er fyrir 

kjósendur að kjósa taktískt, þ.e. þann af líklegum sigurvegurum sem þeir vilja heldur, 

frekar en þann frambjóðenda sem þeir vildu helst. Í tilraunakosningu sem framkvæmd var 

fyrir forsetakosningarnar á Íslandi 2012 kom í ljós að hátt í helmingur kjósenda kaus 

taktískt.22 Engu að síður eru einnig líkur á að hluti kjósenda sói atkvæði sínu á 

frambjóðendur sem ekki eiga möguleika á að hljóta kosningu og sá sem nær kosningu fái 

þannig ekki hreinan meirihluta atkvæða. Einungis einn forseti hefur á Íslandi fengið 

hreinan meirihluta atkvæða þegar hann var kosinn í fyrsta skipti (Kristján Eldjárn 1968) 

og Vigdís Finnbogadóttir var kjörin 1980 með rétt ríflega þriðjung atkvæða á bak við sig. 

Ef sú þróun heldur áfram að frambjóðendum fjölgi mætti vel hugsa sér að forseti yrði 

kosinn með ennþá minni atkvæðahlut. Í mörgum ríkjum er að finna aðferðir sem eiga að 

draga úr hættunni á að þetta gerist. Einfaldur meirihluti er að margra mati fremur 

frumstæð kosningaaðferð og niðurstöður slíkra kosninga gefa oftar en ýmsar aðrar 

aðferðir bersýnilega ósanngjörn úrslit eða frávik frá þeim niðurstöðum sem fást með 

öðrum aðferðum.23

• Meirihlutakosning í tveimur umferðum (e. majority runoff). Þessi aðferð gengur út á að 

kosið er í tveimur umferðum. Í þeirri fyrri er kosið milli allra frambjóðenda, en í þeirri 

síðari milli tveggja efstu úr fyrri umferðinni. Þessi aðferð er notuð í flestum þeirra ríkja 

Vestur-Evrópu sem kjósa forseta beint, þeirra á meðal Austurríki, Finnlandi, Frakklandi 

og Portúgal. Segja má að forkosningar bandarísku stjórnmálaflokkanna gegni að nokkru 

leyti hliðstæðu hlutverki, þ.e. að tryggja að á endanum standi valið fyrst og fremst milli 

tveggja meginframbjóðenda. Þessi aðferð er auðskiljanleg en talsvert dýrari í framkvæmd 

en aðrar aðferðir sem hér er rætt um vegna þess að í rauninni fara fram tvennar 

kosningar. Gera má ráð fyrir að oftast skili hún nokkuð sanngjarnri mynd af óskum 

kjósenda en það er þó engan veginn tryggt ef atkvæði dreifast á marga frambjóðendur í 

fyrri umferðinni. Við þær aðstæður getur það verið nokkurri tilviljun háð hverjir komast 

áfram í síðari umferð. Sem dæmi má nefna að í forsetakosningunum í Frakklandi árið 

2002 fékk Le Pen 17% atkvæða í fyrri umferðinni en Jospin, frambjóðandi Sósíalista, datt 

út með 16% atkvæða. Öllum var þó ljóst einungis annar þessara átti möguleika á að sigra

22 Tilraunin var framkvæmd af Indriða H. Indriðasyni og Gunnari Helga Kristinssyni með aðstoð Viktors 
Orra Valgarðssonar og stjórnmálafræðinga við Kaliforníuháskóla. Sjá Fréttablaðib „Kjósendur óánægðir 
með núverandi kosningakerfi“, 25. júlí 2012 og slóð
23 G. Mackie 2003. Democracy defended (Cambridge: Cambridge University Press).
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Chirac í seinni umferðinni, þ.e.a.s. Jospin, enda fékk Chirac 82% í síðari umferðinni en Le 

Pen ekki nema 18%.

• Varaatkvæðið (e. alternative vote). Þetta er aðferðin sem lagt er til að tekin verði upp á 

Íslandi í tillögum Stjórnlagaráðs. Kjósendur raða frambjóðendum í forgangsröð. Ef einn 

frambjóðandi fær hreinan meirihluta á grundvelli fyrsta forgangs er hann kjörinn. Annars 

er atkvæðum þess sem fæst atkvæði hlýtur dreift á hina frambjóðendurna á grundvelli 

annars forgangs. E f enginn nær hreinum meirihluta er haldið áfram að skipta atkvæðum 

þeirra sem fæst atkvæði hlutu þar til einn frambjóðandi hefur náð hreinum meirihluta. 

Telja má þetta nokkuð góða aðferð við að lýsa óskum kjósenda, auk þess sem hún er ódýr 

í framkvæmd (krefst bara einnar umferðar). Ekki er mikil hætta á taktískri kosningu og 

kjósendur geta því raðað frambjóðendum í samræmi við óskir sínar án þess að þurfa að 

giska á hvað aðrir kjósendur muni gera. Helsti ókostur aðferðarinnar er að hún þykir 

flókin fyrir kjósendur sem ekki þekkja hana fyrir auk þess sem talning getur verið tafsöm 

og uppgjör úrslita flókið. Á Írlandi er notað hliðstætt kerfi í almennum þingkosningum 

(Single Transferable Vote) en þar gerðist það 1990 að Mary Robertson, sem var önnur í 

röðinni þegar fyrsti forgangur hafði verið talinn, vann forsetakosninguna þegar atkvæði 

annarra frambjóðenda höfðu verið gerð upp.

• Aðrar aðferðir. A f öðrum aðferðum sem gætu komið til álita mætti nefna 

samþykktarkosningu (approval voting) og stigagjöf, auk þess sem ýmsar aðrar aðferðir 

eða útgáfur af þeim aðferðum sem hér er lýst eru til24. Margar þeirra eru fræðilega 

áhugaverðar en óvíða notaðar í framkvæmd nema helst í ýmsum félögum eða 

samkundum fræðimanna. Samþykktarkosning felur í sér að kjósendur merkja við alla 

frambjóðendur sem þeir gætu hugsað sér að styðja. Þessi aðferð getur leitt til óstöðugra 

niðurstaðna og jafnvel að frambjóðendur sem fáir telja heppilegasta hljóti kosningu. Hún 

er líka viðkvæm fyrir taktískri kosningu. Stigakosning gengur út á að kjósendur gefi 

frambjóðendum stig, þannig að þeir raða ekki bara frambjóðendum heldur geta líka 

vigtað forgangsröð sína með því að gefa sumum frambjóðenum mörg stig en öðrum 

engin eða jafnvel neikvæð stig. Útfærsla og talning slíkrar atkvæðagreiðslu getur verið 

mjög flókin og hætta er á að taktísk kosning hafi áhrif á úrslit kosninganna.

Niðurstaða

Þegar vegin eru saman þau sjónarmið sem hér hafa verið reifuð til viðmiðunar um val á 

kosningakerfi við forsetakosningar virðist varaatkvæðið koma sterkt út. Tillögur stjórnlagaráðs

24 Sjá í G. Szpiro 2010.



virðast að því leyti til bóta miðað við núgildandi kosningakerfi og hafa það fram yfir 

meirihlutakosningu í tveimur umferðum að vera ódýrari í framkvæmd.25

24

25 Sjá í þessu samhengi einnig Ólaf Þ. Harðarson 1995-7. „Kjör þjóðhöfðingja: Geta Íslendingar lært af 
Írum?“, Is/ensk félagsrit, 7-9. árg.
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Minnisblað 4. Stjórnarmyndun og vantraust

Í 90. og 91. greinum stjórnarskrárdraga stjórnlagaráðs er fjallað um stjórnarmyndun og vantraust. 

Í báðum greinunum er að finna athyglisverð nýmæli sem rétt er að skoða hvor fyrir sig, auk þess 

sem vert er að huga að mögulegu samspili greinanna tveggja.

90. greinin, „stjórnarmyndun“, hljóðar svo í tillögum stjórnlagaráðs:

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 meirihluti 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 forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan tíu vikna skal Alþingi rofið og boðað til 

nýrra kosninga.

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. Forseti veitir forsætisráðherra lausn frá 

embætti eftir alþingiskosningar, ef vantraust er samþykkt á hann á Alþingi, eða ef 

ráðherrann óskar þess. Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn.

Ráðherrar undirrita eiðstaf að stjórnarskránni þegar þeir taka við embætti.

91. gr., „vantraust“, hljóðar svo:

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 úr embætti ef meirihluti þingmanna samþykkir tillögu um 

vantraust á hann. Ríkisstjórn er veitt lausn ef meirihluti þingmanna samþykkir tillögu um 

vantraust á forsætisráðherra.
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Stjórnarmyndanir með staðfestingaratkvæðagreiðslu

Viðtekinn skilningur á þingræði er að það sé stjórnarfyrirkomulag þar sem meirihluti þings styður 

ríkisstjórn eða er að minnsta kosti reiðubúinn til að umbera hana. Þrenns konar aðferðir eru 

viðhafðar við innsetningu nýrrar ríkisstjórnar. Í fyrsta lagi jákvæð staðfestingaratkvæðagreiðsla (e. 

positive investiture vote) þar sem ný ríkisstjórn þarf að fá stuðning meirihluta þings í 

atkvæðagreiðslu til að geta tekið við völdum. Slíkt fyrirkomulag er við lýði á Spáni og í Finnlandi. 

Í öðru lagi neikvæð staðfestingaratkvæðagreiðsla (e. negative investiture vote), þar sem ný stjórn 

getur tekið við völdum nema meirihluti þingmanna kjósi beinlínis gegn henni. Það þýðir að 

jafnvel þótt drjúgur hluti þingmanna sitji hjá getur stjórn hlotið brautargengi. Dæmi um þetta er 

að finna í Svíþjóð. Í þriðja lagi það fyrirkomulag að engin kosning fer fram þegar ríkisstjórn tekur 

við völdum en litið er svo á að hún njóti stuðings þings meðan annað kemur ekki í ljós (t.d. í 

vantraustsatkvæðagreiðslu). Þetta fyrirkomulag er viðhaft í Danmörku.26

Í tillögum stjórnlagaráðs er lagt til að á Íslandi verði horfið frá þriðju aðferðinni og sú fyrsta tekin 

upp.27 Fyrir þessu eru færð ferns konar rök (bls. 166):

1. Tryggt sé með þessum hætti að „forsætisráðherra sé sá sem þingið vill helst í það 

embætti“.

2. Þetta fyrirkomulag sé nauðsynlegt til að samræmis sé gætt við ákvæði 91. gr. um 

vantraust, því óeðlilegt sé að upphaflegur forsætisráðherra á kjörtímabili þurfi ekki 

atkvæði meirihlutans, en aðrir sem á eftir kunna að koma þurfi meirihluta.

3. Þetta fyrirkomulag muni leiða til þess að að „þróun hérlendis verði á sama veg og tíðkast 

hefur í skandinavísku ríkjunum þar sem kjósendur og fjölmiðlar fyrir þeirra hönd hafa 

leitað eftir svörum og fengið svör við því frá flokksforystufólki um hvern flokkar styðji 

sem forsætisráðherra þannig að kjósendur hafa geta kosið með hliðsjón af þeim svörum.“

4. Með þessu móti verði leikreglur við stjórnarmyndun skýrari en áður, sem „mótar hegðun 

leikaranna frá upphafi og gefur þeim rétta hvata til að komast að niðurstöðu.“

Vert er að gera nokkrar athugasemdir við þennan rökstuðning. Í fyrsta lagi er fullyrt, án nokkurra 

fyrirvara, að með þessum hætti sé tryggt að forsætisráðherra sé sá sem þingið vilji helst í það

26 Sjá Hague og Harrop 2010, bls. 329.
27 Gefið er í skyn í greinargerð stjórnlaganefndar að í Svíþjóð sé fyrsta aðferðin viðhöfð sbr. eftirfarandi: 
„Þingið kýs forsætisráðherra í allt að fjórum umferðum, að tillögu þingforseta hverju sinni. Takist ekki að 
fá stuðning meirihluta er þing rofið og kosið að nýju. Um þetta er fjallað í 6. kafla sænsku 
stjórnarkrárinnar, 4-6. gr. Regeringsformen (Stjórnlagaráð, bls. 166).“ Í reynd segir hins vegar í 4. gr. 
Regeringsformen: „Om mer an halften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget, ar det förkastat. I 
annat fall ar det godkant.“ Forsætisráðherra getur þannig tekið við völdum með atkvæðum minnihluta 
þingmanna svo fremi sem meirihlutinn kýs ekki gegn honum.
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embætti. Það er þó ekki tryggt ef óvissa er um stjórnarmyndun. Samkvæmt tillögunni er 

forsetanum falið að gera tillögu um forsætisráðherra án þess að hendur hans séu bundnar á neinn 

hátt um tillögugerðina. Ekki er til dæmis gert ráð fyrir sérstakum ráðgjafa (fr. informateur) sem 

víða tekur í reynd ákvörðun um stjórnarmyndunarumboðið (þ.e. val á formateur) á grundvelli 

stjórnskipunarvenju og hefur það eitt að leiðarljósi að mynda stjórn á grundvelli þingmeirihlutans 

í samráði við hann.28 Forseti Íslands er hins vegar þjóðkjörinn og ekki víst að hann telji sig 

bundinn af slíkum sjónarmiðum. Forseti sem hefði eigin pólitísk markmið gæti hagað 

tillöguflutningi sínum þannig að í fyrstu og annarri umferð legði hann til frambjóðendur sem ljóst 

væri að ekki myndu hljóta meirihlutastuðning. Þá kemur til þriðju atkvæðagreiðslunnar í þinginu 

þar sem kosið er á milli þeirra sem fram eru boðnir af þingmönnum, þingflokkum eða forseta 

Íslands og nægir einfaldur meirihluti til að ná kjöri, en hafi forsætisráðherra ekki verið kosinn 

innan tíu vikna skal þing rofið og boðað til nýrra kosninga. Þetta kerfi býður upp á ýmsar leiðir til 

að þingið fái í raun ekki ráðið hver verður forsætisráðherra.

a. Ef forseti gerir ekki tillögur sínar í tæka tíð svo ferlinu geti lokið innan tíu vikna gæti hann 

framkallað þingrof og nýjar kosningar ef hann teldi það þjóna pólitískum hagsmunum 

sínum.

b. Ef þingið er klofið í margar fylkingar getur forseti hraðað fyrstu tveimur 

atkvæðagreiðslunum og jafnvel stuðlað að því að engin niðurstaða verði úr þeim. Í þriðju 

atkvæðagreiðslunni nægir einfaldur meirihluti. Niðurstaða hennar gæti orðið sú að 

forsætisráðherraefni sem forseti hefði haft í huga — en nyti ekki meirihlutastuðnings í 

þinginu — gæti sigrað atkvæðagreiðsluna.

c. Hótun forseta um að tefja ferlið eða trufla getur veitt honum samningsaðstöðu um hverja 

stjórnmálaflokkarnir tilnefna sem hugsanlega forsætisráðherra, til dæmis úr hvaða flokki 

væntanlegra samstarfsflokka forsætisráðherra kemur.

Í öðru lagi er krafan um meirihlutastuðning við forsætisráðherra í upphafi kjörtímabils rökstudd 

með því að það sé nauðsynlegt til að eðlilegs samræmis sé gætt við ákvæði 91. gr. um að einungis 

með því að meirihluti þingmanna greiði nýjum forsætisráðherra atkvæði sitt verði sitjandi 

forsætisráðherra vikið. Hér þarf hins vegar að hafa í huga að við skipti á forsætisráðherra á miðju 

kjörtímabili þarf að því er virðist hreinan meirihluta þingmanna, en við þriðju atkvæðagreiðslu í

28 Slíkur ráðgjafi er oftast „eldri stjórnmálamaður með mikla reynslu og þekkt persóna utan stjórnmála sem 
ekki er talin hafa neinn pólitískan metnað. Slíkur ráðgjafi getur skipulagt formlega fundi flokksleiðtoga eða 
rætt við þá hvern fyrir sig á óformlegri nótum. Hlutverk hans eða hennar er að rannsaka hvaða 
samsteypustjórnir eru pólitískt raunhæfar og benda á þá einstaklinga sem þjóðhöfðingi ætti að afhenda 
stjórnarmyndunarumboðið.“ M. Gallagher,M. Laver og P. Mair 2006. Representative Government in Modern 
Europe (Boston: McGraw-Hill), bls. 50.
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upphafi kjörtímabils nægir einfaldur meirihluti. Það samræmi sem að var stefnt er því ekki til

staðar.29

Í þriðja lagi er fullyrt að staðfestingaratkvæðagreiðsla af því tagi sem gerð er tillaga um muni leiða 

til þess að flokkar muni gefa skýrari svör við því fyrir kosningar hverja þeir muni styðja til forystu 

í ríkisstjórn eftir kosningar „á sama veg og tíðkast hefur í skandinavísku ríkjunum“. Engra 

heimilda er getið um staðreyndagrundvöll þessarar fullyrðingar og einu dæmin sem nefnd eru um 

skýra afstöðu flokka fyrir kosningar — Skandinavíuríkin Danmörk, Noregur og Svíþjóð — 

einkennast einmitt af því að þar er ekki viðhöfð jákvæð staðfestingaratkvæðagreiðsla af því tagi 

sem lögð er til í stjórnarskrárdrögunum. Hér virðist þannig mikið fullyrt á veikum grunni.

Í fjórða lagi er því haldið fram að leikreglur við stjórnarmyndun verði skýrari en áður og gefi 

stjórnmálamönnum rétta hvata til að komast að niðurstöðum. Vandinn er hins vegar sá að 

óvissan varðandi hlutverk forseta í þessari útfærslu gerir að verkum að leikreglurnar eru engan 

veginn skýrar. E f leikreglurnar eru ekki skýrar geta þær ekki gefið leikmönnum rétta hvata til að 

komast að niðurstöðu.

Vantraust

Það fyrirkomulag um vantraust sem tillögur stjórnlagaráðs ganga út á er svokallað „jákvætt 

vantraust“ (þ. Konstruktives Misstrauensvotum) sem á rætur að rekja til þýsku stjórnarskrárinnar 

frá 1949. Talið var að óstöðugleiki ríkisstjórna í Weimar lýðveldinu hefði átt sinn þátt í uppgangi 

og valdatöku nazista í Þýskalandi og ákvæðið um jákvætt vantraust átti að tryggja að ríkisstjórn 

yrði ekki felld nema nýr þingmeirihluti væri til staðar. Kostir þessa fyrirkomulags, samkvæmt 

greinargerð stjórnlagaráðs eru

29 Óljóst er af texta frumvarpsins hvernig farið verður að ef t.d. forsætisráðherra fellur frá á miðju 
kjörtímabili eða óskar að segja af sér að eigin frumkvæði. Væntanlega er þá ætlunin að ákvæði 90. gr. eigi 
við á ný, með eða án 10 vikna frestsins.
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...að  tillögur um vantraust verða ábyrgari en ella og að ný stjórn liggi fyrir áður en 

vantraustið er lagt fram. Það þýðir að fyrri stjórn þarf ekki að sitja sem starfsstjórn meðan 

ný stjórn er mynduð. Ný ríkisstjórn tekur strax við enda hefur nýr forsætisráðherra 

stuðning þess meirihluta sem samþykkti vantraustið. (Bls. 170)

Hér virðist gengið út frá því að tíðni vantrauststillagna í hefðbundnu þingræðisfyrirkomulagi sé 

almennt vandamál. Svo er hins vegar ekki. Á Íslandi hafa jafnan margir áratugir liðið á milli 

vantrauststillagna og einungis ein ríkisstjórn — ríkisstjórn Ólafs Thors árið 1950 — hefur fallið í 

vantrausti eftir að núgildandi stjórnarskrá tók gildi. Alþjóðlega hefur notkun vantrauststillagna 

ekki aukist og fá ríki hafa fylgt í kjölfar Þýskalands og tekið upp jákvætt vantraust. Reynsla 

Þýskalands af þessu fyrirkomulagi er umdeild og aðeins tvö dæmi eru um notkun þess þar í landi 

(þar sem bara annað náði fram). Klaus von Beyme segir um reynslu Þjóðverja:

Hið mótsagnakennda „jákvæða vantraust“, sem krefst þess að nýr kanslari sé samþykktur, 

hljómar eins og jákvæð hugsun en sálfræðilega eru áhrif þess skaðleg því þeir sem eru 

óánægðir í ríkisstjórn þurfa að stunda leynimakk gagnvart sitjandi kanslara til að mynda 

nýjan meirihluta. Það er varla neitt undrunarefni að eina dæmið um árangur í slíkri 

atkvæðagreiðslu (gegn Schmidt 1982) leiddi til svikabrigsla vegna þess að frjálslyndir sviku 

kanslara sinn og gengu samtímis í nýtt stjórnarbandalag. Ýmsir af leiðtogum flokksins 

samþykktu ekki þessar aðfarir og gengu til liðs við SPD.30

Tilgangur jákvæðs vantrausts er að stuðla að stjórnarstöðugleika. Litlar líkur eru hins vegar á, eins 

og von Beyme bendir á, að ákvæðið hafi haft áhrif á stöðugleika ríkisstjórna í Þýskalandi. Þar sem 

tiltölulega fastmótaðar blokkir stjórnmálaflokka keppa um völd í kosningum ráða einfaldlega 

úrslit kosninga í flestum tilvikum hverjir setjast að völdum eða í einstaka tilvikum klofningur 

ríkisstjórnar þar sem nýr meirihluti er oftast borðleggjandi hvort eð er. Hins vegar er hugsanlegt 

að jákvætt vantraust gæti aukið stöðugleika ríkisstjórna þar sem margir flokkar eða blokkir keppa 

um völd. Vandinn er hins vegar sá, eins og Bogdanor31 bendir á, að við slíkar aðstæður getur 

jákvætt vantraust leitt til óæskilegra niðurstaðna. Jákvætt vantraust getur leitt til þess að ríkisstjórn 

situr langtímum saman eftir að hafa glatað trausti þingsins vegna þess að meirihluti þingmanna 

nær ekki saman um nýjan meirihluta eða þingrof. Ákvæðið hvorki eykur á stjórnhæfni

30 K. von Beyme 2000. Parliamentary democracy (Houndmills: Macmillan) bls. 182.
31 V. Bogdanor (2010). Summary of evidence to House of Lords Constitution Committee on fixed-term 
parliaments, October 2010, www.consoc.org.ukl

http://www.consoc.org.ukl
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framkvæmdarvaldsins né hjálpar til við að leysa stjórnarkreppur. Ríkisstjórn getur verið langlíf í 

skjóli jákvæðs vantrausts án þess að geta veitt ríkinu viðunandi forystu.

Samspil stjórnarmyndunar og vantrausts

Sérstaklega þarf að huga að því hvernig ákvæði um stjórnarmyndun og vantraust spila saman. 

Hugsanlegt er að við stjórnarmyndun ráðist niðurstaða í þriðju atkvæðagreiðslu með einföldum 

meirihluta atkvæða. Slíkt gæti gerst vegna þess að pólitískir gerendur, til dæmis forseti, hefðu 

sérstaklega stefnt að slíkri niðurstöðu en gæti einnig komið til með öðrum hætti. Þá tekur við 

völdum minnihlutastjórn. Þingið á tvo möguleika til að koma slíkri stjórn frá. Annars vegar að 

álykta um þingrof á grundvelli 73. gr. og hins vegar að leggja fram tillögu um jákvætt vantraust. 

Ályktun um þingrof krefst einfalds meirihluta en jákvætt vantraust hreins meirihluta þingmanna. 

Ekki er hins vegar víst að stjórnarandstæðingar í þinginu nái saman um þingrof eða jákvætt 

vantraust. Stjórnarandstöðuflokkar sem stæðu illa í skoðanakönnunum gætu til dæmis verið 

andsnúnir kosningum þótt þeir væru á móti stjórninni einnig. Þar með gæti opnast leið til að 

stjórn sem í raun nyti lítils stuðnings í þinginu gæti setið til lengri tíma. Sérstök ástæða er til að 

hafa þetta í huga vegna þess óljósa hlutverks sem forseti gegnir í stjórnskipuninni samkvæmt 

tillögum stjórnlagaráðs.

Þá er og rétt að benda á þann möguleika, sem hvergi er ræddur í gögnum stjórnlagaráðs, að 

forsætisráðherra ákveði að losa sig við samstarfsaðila í ríkisstjórn á miðju kjörtímabili. Hann gæti 

rekið alla ráðherra samstarfsflokks og tekið inn nýjan flokk án þess að hin nýja stjórn þyrfti 

nokkurn tíma að undirgangast staðfestingaratkvæðagreiðslu eða jafnvel ákveðið að sitja í 

minnihlutastjórn í trausti þess að andstæðingar hans í þinginu næðu ekki saman um þingrof eða 

nýjan forsætisráðherra.

Niðurstaða

Í tillögum stjórnlagaráðs er lögð til rótttæk uppstokkun á því með hvaða hætti ríkisstjórnir eru 

myndaðar og hvernig fjallað er um vantraust á Alþingi. Ekki kemur skýrt fram hverjir séu helstu 

gallar núgildandi fyrirkomulags eða hvernig það mætti bæta. Hins vegar er lögð til nýbreytni sem 

hefur skilað umdeildum árangri í öðrum ríkjum án þess að veigamikil rök séu færð fyrir því að 

hún gæti virkað vel hér á landi. Fyrirkomulagið sem lagt er til virðist óljóst og jafnvel 

mótsagnakennt um sumt og gæti leitt til óheppilegra niðurstaðna þegar á reynir.
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Minnisblað 5. Forsetaembættið

Forsetar gegna mjög ólíkum hlutverkum frá einu ríki til annars og á Íslandi hefur í vissum mæli 

verið deilt um það hvert hlutverk forsetans ætti að vera (t.d. fyrir forsetakosningar 2012). Eðlilegt 

hefði verið, við endurskoðun stjórnarskrár, að útkljá þann vafa sem kann að leika á 

stjórnskipulegu hlutverki forseta.

Í tillögum stjórnlagaráðs er hvergi að finna almenna útlistun á hlutverki forseta Íslands. Ýmislegt í 

tillögunum bendir til að forsetinn sé valdalaus. Flestum þeirra ákvæða sem í núgildandi 

stjórnarskrá ræða um forseta þegar átt er við ríkisstjórn eða ráðherra hefur verið breytt. Það 

virðist á margan hátt jákvætt, þótt hugsanlegt hlutverk forseta sem einhvers konar neyðarleiðtoga 

ríkisins virðist þar með einnig horfið út. Kveðið er á um að þingræði skuli ríkja með ótvíræðari 

hætti en í núgildandi stjórnarskrá og forsetinn er ekki lengur talinn handhafi löggjafarvalds. 

Forsetinn verður heldur ekki sóttur til saka nema með samþykki Alþingis frekar en hingað til.

Á hinn bóginn eru í stjórnarskrárdrögunum ýmis ávæði sem gætu bent til að forsetanum séu 

ætluð raunveruleg pólitísk völd. Forsetinn er þjóðkjörinn, sem ef til vill mætti telja óþarft ef um 

algerlega valdalaust embætti væri að ræða og seta í embætti meira að segja takmörkuð við þrjú 

kjörtímabil (sem er nýtt). Forseta er ætlað visst hlutverk við embættaveitingar, sem hann hefur í 

reynd ekki haft, og hugsanlegt er að ákvæði um stjórnarmyndum geti aukið hlutverk hans, þótt 

erfitt sé að fullyrða um það. Þá heldur forseti rétti sínum til að skjóta lögum í 

þjóðaratkvæðagreiðslu, sem almennt var talið óvirkt ákvæði þar til því var beitt af núverandi 

forseta, en telja má líklegt að sé orðið að virkum þætti stjórnskipunarinnar.

Ólíkt konungum eru forsetar í meginatriðum þjóðkjörnir eða valdir með öðrum hætti af 

fulltrúum kjósenda. Þjóðkjör þýðir að haldnar eru sérstakar forsetakosningar með þátttöku 

almennings, en þeir sem ekki eru þjóðkjörnir eru valdir af öðrum stofnunum stjórnkerfisins, 

oftast þinginu. Eðlilegt er að telja forseta Bandaríkjanna þjóðkjörinn þótt formlega sé hann valinn 

af kjörmannasamkundu sem valin er í forsetakosningum.

Meginreglan er að þingkjörnir forsetar hafa lítil eða engin pólitísk hlutverk og gegna fyrst og 

fremst táknrænum hlutverkum þjóðhöfðingja. Þjóðkjörnir forsetar gegna hins vegar afar ólíkum 

hlutverkum, allt frá því að vera helstu handhafar framkvæmdarvaldsins, þar sem forsetaræði ríkir, 

yfir í að vera í raun áhrifalausir um stjórn þess, hliðstætt þingkjörnum forsetum.

Stjórnskipun þar sem þjóðkjörnir forsetar sitja skiptist í forsetaræði og forsetaþingræði (e. semi- 

presidentialism). Þar sem forsetaræði ríkir er forsetinn yfirmaður framkvæmdarvaldsins og
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ríkisstjórn situr í umboði hans. Þar ríkir með öðrum orðum ekki þingræði. Þekktasta dæmið er 

stjórnskipun Bandaríkjanna, en þrátt fyrir að forsetaræði hafi farið saman við lýðræðislegan 

stöðugleika þar er forsetaræði af mörgum talið óstöðugra lýðræðisfyrirkomulag en þingræði. 

Meðal helstu veikleika forsetakerfa, samkvæmt Linz, eru a) samkeppni forseta og þings um 

lýðræðislega viðurkenningu þar sem hvor getur grafið undan lögmæti hins b) minni sveigjanleiki 

forsetakerfa vegna þess að kjörtímabil eru ósveigjanleg c) forsetaræði ýtir undir átakastjórnmál þar 

sem sigurvegarinn ræður öllu d) stjórnmál í forsetakerfum einkennast oft af litlu umburðarlyndi 

með stjórnarandstöðunni og e) forsetaræði hvetur til lýðskrums í kosningum.32

Hugtakið forsetaþingræði var fyrst notað af franska stjórnmálafræðingnum Maurice Duverger 

árið 1970 í umfjöllun um þau stjórnkerfi Evrópu þar sem þingræði fór saman við þjóðkjörinn 

forseta, en í sumum þeirra gat forseti haft umtalsverð áhrif, einkum í Finnlandi og Frakklandi.33 

Sá fræðimaður sem í seinni tíð hefur rannsakað forsetaþingræði mest, Robert Elgie, skilgreinir 

það sem þá skipan að „forseti, þjóðkjörinn til fastákveðins tíma, er til staðar samhliða 

forsætisráðherra og ríkisstjórn sem bera ábyrgð gagnvart þingi“ .34 Í skilgreiningu Elgies er það 

skilið eftir opið hver raunveruleg áhrif hins þjóðkjörna forseta eru, en hann bendir á að 

forsetavæðing (e. presidentialization) gangi mismunandi langt. Í sumum tilvikum er forsetinn 

nánast alveg áhrifalaus um flest pólitísk úrlausnarefni (hann nefnir Austurríki, Írland og Ísland 

sem dæmi) en í öðrum er hann mjög valdamikill (t.d. í Rússlandi).

Fyrstu dæmin um forsetaþingræði eru frá Finnlandi og Þýskalandi árið 1919, en Austurríki bættist 

í hópinn 1929, Írland 1937, Kúba 1940 og Ísland 1944. Þrátt fyrir þetta virðist ekki hafa mótast 

almenn hugmynd um forsetaþingræði sem sérstaka tegund af stjórnskipun (hliðstætt þingræði og 

forsetaræði) fyrr en eftir að Frakkar höfðu tekið upp slíka stjórnskipun á sjöunda áratugnum. 

Útbreiðsla forsetaþingræðis tók talsverðan kipp í upphafi tíunda áratugarins, að hluta í tengslum 

við lýðræðisþróun í frönskumælandi Afríku, áhrif portúgalskra fyrirmynda í Afríku og við hrun 

kommúnismans í Austur Evrópu og Sovétríkjunum.35 Ríflega 50 ríki búa við forsetaþingræði í

32 J. Linz og A. Valenzuela 1994. The failure o f presidentialdemocracy (Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press).
33 M. Duverger 1970. Institutionspolitiques et Droit constitutionnel (París: Presses Universitaires de France) og 
M. Duverger 1980. „A ne political system model: Semi-presidential government“ European Journal of 
Political Research, 8, 165-87.
34 R. Elgie 1999. „The politics of semi-presidentialism“ í Elgie (ritstj.) Semi-presidentialism in Europe (Oxford: 
Oxford University Press), bls. 13.
35 Elgie, R. (2010). „Semi-Presidentialism: An increasingly common constitutional choice“ í R. Elgie, S. 
Moestrup og Y-S. Wu (ritstj.) Semi-Presidentialism andDemocracy (London: Palgrave).
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heiminum í dag en innan við helmingur þeirra getur þó talist í hópi lýðfrjálsra ríkja þar sem 

lýðræði stendur föstum fótum.36

Skipta má kerfum með forsetaþingræði í eftirfarandi flokka:

• Forsetar ríkjandi

Kerfi þar sem forsetar eru ríkjandi þótt þingræði ríki að forminu til hafa svipaða veikleika og 

hreinræktuð forsetakerfi. Shugart og Carey telja slík kerfi (e. president-parliamentary systems) 

einkennast af a) þjóðkjörnum forseta sem b) skipar ráðherra og veitir þeim lausn en c) ráðherrar 

þurfa samt samþykki þings og d) forseti hefur rétt til að rjúfa þing eða visst löggjafarvald, eða 

hvort tveggja.37 Forsætisráðherrar í slíkum kerfum eru ábyrgir bæði gagnvart forseta og þingi. 

Reynslan af slíkum kerfum, samkvæmt Elgie, er að þótt þau komi ekki endilega í veg fyrir þróun 

stöðugs lýðræðis skapi þau oft hindranir í vegi þess. „Stundum gera þau það með því að ýta undir 

vandamál sem þegar eru til staðar í mjög persónugerðri stjórnmálamenningu; í öðrum tilvikum 

ýta þau undir persónugervingu kerfisins“.38

• Valdajafnvægi forseta og forsætisráðherra

Valdajafnvægi milli forseta og forsætisráðherra getur verið til staðar í ýmsum myndum. Slíkt kerfi 

er nálægt þeirri hugmynd sem var hluti af upphaflegri skilgreiningu Duvergers á forsetaþingræði, 

þ.e. að forseti væri þjóðkjörinn, hefði „umtalsverð völd“ en jafnframt væri forsætisráðherra og 

ríkisstjórn með framkvæmdarvaldsverkefni og þyrftu stuðning þingsins.39 Frakkland er þekktasta 

dæmið um slíka stjórnskipan, og margar af fyrrum nýlendum þeirra hafa tekið upp skipan af 

þessu tagi, en Finnland tilheyrði einnig þessum flokki ríkja fram til ársins 2000, þegar 

stjórnarskráin var endurskoðuð með það fyrir augum að draga úr hlutverki forsetans. Þar sem 

valdajafnvægi er til staðar hafa forsetar völd á tilteknum sviðum (oft í öryggis- og utanríkismálum) 

eða forseti og forsætisráðherra deila völdum um tiltekin mál. Forsætisráðherra er hins vegar 

einungis ábyrgur gagnvart þinginu, ekki forseta.

• Forseti víkjandi, fyrst og fremst hátíðlegt hlutverk þjóðhöfðingja.

Ríki þar sem þjóðkjörinn forseti gegnir fyrst og fremst hátíðlegu hlutverki þjóðhöfðingja virka 

eins og hver önnur þingræðisríki, þar sem forsætisráðherrann leiðir ríkisstjórn. Forsetinn í slíku 

kerfi, segir Elgie, er táknrænn leiðtogi með lítil stjórnskipuleg völd sem gegnir hluterki

36 R. Elgie 2005. „Variations on a theme“ Journal o f Democracy, 16:3.
37 M. Shugard og J. Carey 1992. Presidents and assemblies (Cambridge: CUP), bls. 24.
38 R. Elgie 2005. „Variations on a theme“ Journal o f Democracy, 16:3,bls. 105.
39 Duverger 1980, bls. 161.
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þjóðhöfðingja frekar en einhver sem tekur ákvarðanir og raunveruleg völd eru hjá 

forsætisráðherra, sem á öllum sviðum stjórnar daglegum rekstri ríkisins".40 Forsetinn er aldrei 

keppinautur forsætisráðherrans og getur talað fyrir málstað landsins út á við án þess að skapa 

óvissu um hver sé við stjórn. Þetta á við jafnvel þótt forseti komi úr öðrum stjórnmálaflokki en 

forsætisráðherrann. Lítill vafi leikur á því að það var forsetahlutverk af þessu tagi sem höfundar 

íslensku stjórnarskrárinnar höfðu í huga þegar ákvæðin um forseta voru sett árið 1944 en ákvæðin 

um forseta hafa samt vafist fyrir mörgum vegna þess hve óljós þau eru og þess túlkunarvanda 

sem þau bjóða upp á. Sú staðreynd að forsetinn er þjóðkjörinn þýðir að hann kann að telja sig 

óbundinn af hefðum og sjónarmiðum sem alla jafna myndu binda konungborna þjóðhöfðingja 

eða þingkjörna forseta. Forsetakosningar á Íslandi hafa jafnframt þá sérstöðu (fyrir utan 

kosningarnar 1952) að forsetaefni eru jafnan óbundin stjórnmálaflokkum og geta því leikið 

lausum hala í stjórnskipuninni að eigin geðþótta án þess að telja sér skylt að ráðgast við aðra 

forystumenn í stjórnmálum.

Elgie bendir á að flestir fræðimenn telji forsetaþingræði óheppilegt fyrirkomulag, þótt útbreiðsla 

þess hafi aukist á undanförnum áratugum.41 Hins vegar bendir hann á að kostir þess og ókostir 

fari mikið til eftir því hvaða útfærsla forsetaþingræðis er valin. Ekki er góð reynsla af 

forsetaþingræði með sterkum forseta og ný lýðræðisríki sem valið hafa það fyrirkomulag ná 

sjaldnar lýðræðislegum stöðugleika en önnur. Þar sem forsætisráðherra gegnir 

meginforystuhlutverki er árangurinn mun betri.42

Niðurstaða

Á það skortir í tillögum stjórnlagaráðs að fram komi hvers konar forsetaembætti gert sé ráð fyrir, 

og hefur spunnist um það efni nokkur umræða á opinberum vettvangi. Þótt sumt hafi verið skýrt 

frá núgildandi stjórnarskrá er þjóðkjör forseta samt grundvallarstaðreynd sem getur haft áhrif á 

hvernig forseti beitir þeim völdum sem honum eru skömmtuð, svo sem varðandi 

embættaveitingar, þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnarmyndanir. Þá gæti yfirlýsingaglaður forseti 

gefið mjög villandi mynd af utanríkisstefnu íslenska ríkisins á alþjóðlegum vettvangi, þar sem 

þekking á íslenskri stjórnskipun er af skornum skammti.

Hið óljósa hlutverk forsetans er sérlega bagalegt í ljósi þess að í drögum stjórnlagaráðs að 

stjórnarskrá eru jafnframt gerðar róttækar tillögur um ýmsa aðra þætti stjórnskipunarinnar, þar á

40 Elgie 2005, bls. 105.
41 Elgie, R. (2010). „Semi-Presidentialism: An increasingly common constitutional choice“ í R. Elgie, S. 
Moestrup og Y-S. Wu (ritstj.) Semi-Presidentialism andDemocracy (London: Palgrave).
42 Elgie, R. (2007). „Varieties of Semi-Presidentialism and their impact on nascent democracies“ í Taiwan 
Journal o f Democracy, 3:2, 53-71.
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meðal um beint lýðræði og persónukjör, sem ræddar eru hér að framan. Slíkt skapar mikla óvissu 

um stjórnskipulega þróun á komandi árum og stöðugleika í stjórn landsins.


