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Umsögn frá Svani Kristjánssyni, prófessors í stjórnmálafræði, um Frumvarp til 
stjórnskipunarlaga: kafla III (Alþingi), kafla IV (Forseti íslands) og kafla V 
( Ráherrar og ríkisstjórn).

Forsendur umsagnar m .a,:

I. Ailt frá Jóni Sigurðssyni í Hugvekju til íslendinga (1848) til 
stjórnmáiabaráttu íslendinga síðast á 19. öid og í upphafi 20. aldar 
mótaðist sérstök leið íslands til lýðræðis. Gera ætti nýjan Sáttmála (e. 
Covenant) þar sem tvinnað væri saman áherslu á fuliveldi íslands og 
virkt lýðræði í íandinu. Þessi barátta náði m.a. mikium árangri árið 
1908 með mikilli þátttöku í leynilegum alþingiskosningum, 
þjóðaratkvæðagreiðslu og kosningarétti giftra kvenna í Reykjavík og 
Hafnarfirði -  ásamt sigri Kvennaframboðsins í Reykjavík.

(Heimild: Margar greinar í ritrýndum tímaritum (Ritið, Saga, Skírnir) eftir 
Svan Kristjánsson. Gunnar Þór Bjarnason (2012): Upp meðfánann. Bók 
Gunnars er skyidulesefni fyrtr atla íslendinga, ekki síst Aiþingismenn!

II. Nýsköpun lýðræðis við gerð Stjórnarskrár lýðveidisins ísiands 1944:
1. í aðdraganda lýðveldisstofnunar urðu mikil átök um fyrirhugaða 

stjórnarskrá. Þartókust á annars vegar þingstjórnarsinnar og hins 
vegar málsvarar nýsköpunar Íýðræðis: valddreifingar, 
fuiltrúalýðræðis og beins lýðræðis.

2. í stjórnarskrá lýðveldisins var þingstjórninni, alvalda Alþingi, 
hafnað með yfirveguðum; afgerandi og formiegum hætti.

3. Formlega séð er í iandínu tvíveldi forseta og þjóðþings án þess að 
valdsvið þeirra sé skýrt afmarkað, stjórnskipun forsetaþingræðis (e. 
semi“presidentiai government).

4. Gert er ráð fyrir virkum fullveldisrétti fóiksins milli þingkosninga.

(Heimild m.a. : Svanur Kristjánsson:"Frá nýsköpun lýðræðis til óhefts 
flokkavalds ~ Fjórir forsetar íslands 1944-1996". Skírnir 186. ár (2012 vor), bls. 
50-97.
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III. Afmörkun valdahafa í frumvarpinu er mjög í samræmi við tiiiögur 
Sjáifstæðisflokksins við fyrirhugaða endurskoðun stjórnarskrárinnar 
frá 1953, einkum varðandi hlutverk þjóðkjörins forseta .
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins (þingmennirnir Bjarni Benediktsson, 
Gunnar Thoroddsen og Jóhann Hafstein) sögðu m.a. að eitt aðalatriði 
væ ri: „ .... að forsetinn fái aukin völd frá því, sem nú er, til að veita 
Alþingí aðhald um stjórnarmyndanir og skipa sjáifur stjórn, ef þörf er á, 
og þarf þá jafnframt betur en nú er að tryggja það, að hann sé 
raunverulega fuiltrúi þjóðarinnar til þessara úrslitastarfa." (bls. 187).

(Heimild: Bjarní Benediktsson (1965): Land og lýðveldi. Fyrri hluti, einkum bis. 
177-202).

Umsögn: Frumvarpíð vísar veginn til endurreisnar íslenska iýðveldisins bæði 
með nýjum Sáttmála („Aðfaraorð" frumvarpsins) og skýrari afmörkun 
valdsþátta. Frumvarpið er í meginatriðum í góðu samræmi við „Leið íslands til 
lýðræðis", Stjórnarskrá iýðveidisins íslands frá 1944 og fyrri tillögur 
Alþingismanna um endurskoðun stjórnarskrárinnar.

Athugasemd: Þar með er ekki sagt að undirritaður skrifi undir öll atriði 
frumvarpsins. Einkum þyrfti að huga að tvennu:

1. Varðandi 60. gr. Að lög taki ekki gildi ef forseti neitar að undirita þau, sbr. 
tillögu Sjálfstæðisflokksins þar að iútandi frá 1953.

2. Varðandi 65. gr. og 66. gr.. 10% þröskuldurinn er að mínu mati of lágur. 
Nær væri 15%.

Reykjavík, 14. des. 2012 

Svanur Kristjánsson, prófessor í stjórnmálafræði
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