
 
 

FORRÆÐI ÞJÓÐAR Í FYRIRRÚMI 

Tilraunin til að endurskoða stjórnarskrána frá grunni 

 

Inngangur 

Bankahrunið haustið 2008 hafði ekki aðeins kollsteypuáhrif á fjárhag þjóðarinnar heldur kallaði 

það á grundvallarendurskoðun á stoðum íslensks lýðræðis og stjórnkerfis. Þjóðin þurfti að líta í 

eigin barm og meta sjálfsálit sitt frá grunni. Hofmóður stjórnvalda og mikils hluta þjóðarinnar eftir 

velgengni undanfarinna ára varð í skyndi að víkja fyrir skömm og auðmýkt, undirgefni við skilyrta 

hjálp Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Norðurlanda annars vegar og átök við Breta og Hollendinga hins 

vegar. Bretar gerðu einum betur: Lýstu Íslandi sem hryðjuverkaríki og fóru með fjárreiður landsins 

í breskum bönkum í samræmi þar við. 

Íslensk heimili og fyrirtæki sáu verðtryggðar skuldir og lán í erlendum gjaldmiðlum snarhækka í 

krónutölu á  skömmum tíma, oft langt umfram greiðslugetu. Seðlabanki Íslands komst í þrot upp á 

nokkur hundruð milljarða, þrír stærstu bankarnir hrundu nánast á einni nóttu, og gera varð 

ráðstafanir til að skipta þeim í „góða“ og „vonda“ banka til að bjarga bankainnistæðum 

almennings. Flestir sparisjóðir hrundu sömuleiðis 

Ekki er ætlunin að rekja bankahrunið sjálft hér.  Rannsóknarskýrslan svokallaða lýsti því greinilega 

að innviðir fjármálakerfisins voru rotnir, og kerfisbundin svik, afbrot og sveigjur á hlið við lög 

höfðu verið stunduð bak við glansímynd bankanna um langt skeið. 

Undir þessum kringumstæðum þurfti þjóðin að spyrja sjálfa sig: Hvernig gat þetta gerst? Hvernig 

var það hægt hjá þjóð sem lítur á sig sem heiðarlega og friðsama, að bak við sjálfsímynd hennar 

hafi spilling og stjórnleysi sem þetta getað leynst? Hvar var gát stjórnvalda? Hví var sjálfur forseti 

landsins látinn koma fram sem ímynd kraftmikillar og framsækinnar þjóðar þegar önnur mynd 

birtist svo í skyndi: Af þjóð sem byggði fjármálakerfi sitt á sandi?  

Líklega hefur íslenska þjóðin aldrei í lýðveldissögunni þurft að fara í aðra eins sjálfsskoðun. 

Gjörskoða þurfti bankakerfið – og því er hvergi nærri lokið sex árum síðar – huga þurfti að 

siðgæðisreglum viðskiptalífsins með því að skrifa um það sérstakan kafla í rannsóknarskýrslu 

bankahrunsins og loks varð að beina athyglinni að ábyrgð sjálfs stjórnkerfisins, þ.e. að 

ríkisstjórninni, stjórnarráðinu, Alþingi o.s.frv. Þá var ábyrgð fjölmiðla einnig gagnrýnd, en þeir 

höfðu látið glepjast af fagurgala bankanna og orðið jafnhissa á bankahruninu og almenningur 

yfirleitt. 

Sú athygli er beindist að stjórnkerfinu náði einnig til grundvallarþátta þess. Undirstaðan í 

stjórnkerfi landsins er sjálf stjórnarskráin. Hún er öllum lögum æðri, einskonar stofnskrá 

lýðveldisins og öll lög landsins verða að vera þannig að þau brjóti ekki í bága við stjórnarskrána.  
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Spurt var hvort frumgallinn í stjórn landsins, sem orsakaði þetta mikla fjármálaslys, leyndist í því 

stjórnkerfi sem stjórnarskráin lagði grundvöll að. Áhöld eru um hvort svo hafi verið, en loks var 

ákveðið að leggja út í þá vegferð að semja nýja stjórnarskrá. Meðfram var þessi ákvörðun tekin 

vegna þess að síendurteknar tilraunir á lýðveldistímanum til heildarendurskoðunar á 

stjórnarskránni höfðu allar runnið út í sandinn. Nú eygði í tækifæri til að láta hugmyndina rætast, 

svo sem ætlunin hafði verið í upphafi þegar lýðveldið var stofnað1.  

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar 

Með þessari ritgerð er ætlunin að lýsa helstu atriðunum í ferlinu að endurskoðun 

stjórnarskrárinnar. Reynt verður skyggnast að baki meginrökunum í uppbyggingu frumvarps að 

nýjum stjórnskipunarlögum og draga fram helstu skoðanaskipti er áttu sér stað eftir að 

stjórnlagaráð hafði skilað af sér sínum frumvarpsdrögum og loks skoða hvað fórst á mis þegar 

hætt var við að reyna að samþykkja drög að nýrri stjórnarskrá. 

Grundvallaratriði stjórnarskrárinnar 

Flest ríki heims, sem og Ísland, eiga sér stjórnarskrá. Höfuðeinkenni íslensku stjórnarskrárinnar má 

skipta í nokkra þætti. (1) Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn og þjóðhöfingja fyrir forseta. 

(2) Stjórnvald landsins skiptist í þrjár greinar, löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Hver 

grein hefur sín eigin verkefni, en á köflum ná þær inn á svið hverrar annarrar. (3) Nokkur önnur 

grundvallarmál eru tiltekin í stjórnarskránni, s.s. vald til að gera samninga við erlend ríki, að 

evangelíska-lúterska kirkjan skuli vera þjóðkirkja landsins, hver mannréttindi skulu vera og hvernig 

háttað skuli Alþingi og kosningum til þess.  

Rekja má nokkur marga þætti íslensku stjórnarskrárinnar aftur til þeirrar stjórnarskrár er 

Danakonungur afhenti íslenskum stjórnvöldum árið 1874. Sú stjórnarskrá var sniðin eftir þeirri 

dönsku sem í gildi var á þeim tíma, en einstaka þætti hennar má rekja aftur til þess tíma er 

Danakonungur gaf  völd sín eftir 1848 og fyrsta vísi þingræðis Í Danmörku var komið á 1849. Þó 

þannig að hann hélt eftir ákveðnum völdum til að grípa fram fyrir hendur þingsins. Þrískipting 

ríkisvaldsins, sem ætla má að eigi uppruna sinn í kenningum Montesqieu, hefur haldist nokkurn 

veginn óskipt allt frá fyrstu stjórnarskrá Íslands 1874. 

Fyrir stofnun lýðveldisins hafði stjórnarskrárnefnd verið að störfum árið 1940 og svo aftur 1943 til 

að undirbúa stjórnarskrá lýðveldisins3. Svo sem kunnugt er úr sögu landsins, vildu margir stofna 

lýðveldið Ísland strax og 25 ára sambandssamningi Íslands við Danmörku lauk árið 1943, og jafnvel 

fyrr, en fyrir tilmæli erlendis frá, m.a. frá bandarískum stjórnvöldum 1942, var horfið frá því að 

stofna lýðveldið í flýti. Þó fór það svo að ekki þótti tækt að bíða þess að heimsstyrjöldinni lyki og 

var lýðveldið Ísland stofnað 17. júní 1944.  

Stofnun lýðveldis krafðist undirbúnings. Stjórnarskrárnefndin er Hermann Jónasson 

forsætisráðherra skipaði4 1940 til að semja drög að stjórnarskrá hafði því skamman tíma til að 

skila verki sínu. Leggja þurfti drög að stjórnarskrá fyrir Alþingi til samþykktar og hún varð að vera 

tilbúin með fyrirvara fyrir stofnun lýðveldisins. Nefnd þessi lauk störfum í júní 1940, en ný nefnd 

                                                           
1
 Sjá Guðni Th. Jóhannesson: Tjaldað til einnar nætur, Stjórnmál & Stjórnsýsla 1. tbl.,7. árg. 2011 (61-72) 

3
 Sjá m.a. „Hverjar eru sögulegar rætur 26. greinar stjórnarskrárinnar? Sérfræðingar svara Ragnheiði 

Kristjánsdóttur“. Saga, , XLVIII:1, 2010  
4
 Í henni sátu Hæstaréttardómararnir Einar Arnórsson, Gizur Bergsveinsson og Þórður Eyjólfsson ásamt Bjarna 

Benediktssyni, þá prófessor við Háskóla Íslands.  
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var skipuð í maí 1942 til að undirbúa nýja stjórnarskrá, fyrst fimm manna án þátttöku sósíalista en 

frá september varð hún átta manna með þátttöku allra flokka. Nefndin vann ekki samfellt, enda 

varð bið á stofnun lýðveldisins, og ekki var endanlega gengið frá frumvarpi að stjórnarskrá fyrr en í 

apríl 1943. Ljóst var allan tímann að frumvarpið var unnið undir forystu Bjarna Benediktssonar 

sem koma að málinu í hverju skrefi.5 

Svo fór að stjórnarskrárnefndin sá sér ekki fært að taka á ýmsum grundvallaratriðum í 

stjórnarskránni og semja hana upp á nýtt, utan við þá stjórnarskrá er fyrir var. Því hvarf hún að því 

ráði að gera aðeins lágmarksbreytingar á fyrirliggjandi stjórnarskrá, að stofni frá 1920 og 1874 og 

sem hafði að geyma mörg ákvæði er rekja mátti til fyrstu stjórnarskrár dansks þingræðis frá 

öndverði 19. öld. Orðið „konungur“ var tekið út og „forseti“ settur þess í stað. Aðrar breytingar 

voru hafðar í lágmarki utan tvær helst: annars vegar ákvæði þess efnis að forseti Íslands skyldi 

vera þjóðkjörin  (3. grein)7, og hinsvegar núverandi  26. grein sem nú skal nánari grein gerð fyrir.  

Í stjórnarskránni frá 1920 og fyrr hafði konungur synjunarvald yfir lögum samþykktum af Alþingi. 

Hann gat með öðrum orðum neitað að staðfesta lög og þá tóku þau þar með ekki gildi. Konungur 

hafði notað þetta neitunarvald nokkrum sinnum eftir 1874 og fram til 1904 er heimastjórn tók við, 

aðallega er hann taldi að staðfesting slíkra laga hefði alvarlegar fjárhagslegar afleiðingar í för með 

sér fyrir landssjóð, eins og ríkissjóður hét þá. Synjanir konungs voru ávallt að ráði og með 

undirskrift þess ráherra í ríkisstjórn Dana er fór með málefni Íslands9. 

Þegar núverandi stjórnarskrá var samin voru uppi um það skiptar skoðanir hvort væntanlegur 

forseti ætti að hafa slíkt vald. Sýndist sitt hverjum. Björn Þórðarson lagði til að forseti fengi 

frestandi synjunarvald, þ.e. hann gæti frestað að lög tækju gildi þar til þau hefðu verið samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Þessi tillaga var felld, en í stað hennar var samþykkt tillaga frá Bjarna 

Benediktssyni, þá lagaprófessor og stjórnarskrárnefndarmanni (og síðar forsætisráðherra), að vald 

forseta til synjunar yrði einskorðað við málsskotsrétt til þjóðarinnar, svo sem nú er. Skjóti forseti 

lögum til þjóðarinnar fái þau engu að síður gildi strax og þau eru samþykkt á Alþingi, en falli úr 

gildi ef þeim er hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu. Getum er leitt að því að Bjarni hafi haft annað 

augað á stjórnmálum sinnar tíðar er hann samdi ákvæðið, þ.e. að Jónas á Hriflu gæti orðið fyrsti 

þjóðkjörni forseti landsins. Of mikið væri að láta honum fullt synjunarvald í té. Því væri betur við 

hæfi að hann hefði málsskotsrétt til þjóðarinnar, þannig að tryggt yrði að ekki yrði hafnað málum 

gegn almennum þjóðarvilja. Hér var því einskonar temprað neitunarvald á ferðinni, vald sem 

ólíklegt var talið að því yrði nokkurn tíma beitt. Þ.e.a.s. þar til því var fyrst beitt árið 200410. Þess 

ber að geta að skiptar skoðanir voru um hvort forseti gæti beitt málskotsréttinum án atbeina 

ráðherra, en skýringar við frumvarpið til stjórnskipunarlaga 1944 tóku af vafa um það. Þar er tekið 

fram að forseti tekur ákvörðun um málskot án atbeina ráðherra. 

                                                           
5
 Byggt á frásögn Helga Bernódussonar í ofangreindum greinarflokki undir ritstjórn Ragnheiðar Kristjánsdóttur,  

bls. 27-29. 
7
 Í frumvarpi til stjórnarskrár er lá fyrir þinginu var gert ráð fyrir þingkjörnum forseta. Þetta breyttist fyrst í 

þjóðkjörinn forseta í 2. umræðu í fyrri deild. Þetta virðist hafa gerst eftir að þjóðkjörið var talið hafa mikið fylgi 
meðal þjóðarinnar.  
9
 Skýringar við Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, bls. 28. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/skyringar.pdf  
10

  Aftur vitnað í Helga Bernódusson, bls. 31. 
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Annmarkar stjórnarskrárinnar 

Eftir fjármálahrunið 2008 vaknaði fljótlega sú hugmynd að ekki væri nægilega tekið á valdaábyrgð 

stjórnvalda í stjórnarskránni. Margt væri þar óljóst og ekki væri unnt að skilgreina ábyrgð og 

skyldur framkvæmdarvaldsins eins og stjórnarskráin lagði það upp. Haft var í huga að við setningu 

stjórnarskrárinnar 1944 var gert ráð fyrir að hún yrði síðar tekin til gagngerrar 

heildarendurskoðunar, nokkuð sem aldrei varð. Ýmsar tilraunir voru gerðar en þær runnu að 

mestu út í sandinn. Helstu ákvæðin sem hlutu endurskoðun voru annars vegar þau sem sneru að 

kosningu til Alþingis, kjördæmum og vægi atkvæða bak við hvern þingmann og hins vegar 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar sem endurskoðuð voru 1995. Það var gert eftir ábendingu 

umboðsmanns Alþingis 1988 að íslensku stjórnarskrárákvæðin stæðu Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna frá 1948 og Evrópuráðsins frá 1950 um verndun mannréttinda og 

mannfrelsis nokkuð að baki, og mál væri komið til að skýra þessi ákvæði.11  

Nokkrar aðrar tilraunir hafa verið gerðar til að breyta stjórnarskránni en þær hafa vart komið til 

umræðu Alþingis hvað þá heldur til afgreiðslu. Gunnar Thoroddsen var skipaður formaður nefndar 

til endurskoðunar á stjórnarskránni og vann hún talsvert starf og skilaði skýrslu en ekki varð af því 

að hún yrði til að frumvarp að breytingu á stjórnarskránni yrði að lögum. Gunnar gerði sjálfur 

tilraun til að flytja þingmannafrumvarp til breytingar á stjórnarskránni, en það fékk ekki 

brautargengi12.  

Hugmyndin að nýrri stjórnarskrá 

Hugmyndin að nýrri stjórnarskrá er ein afurða hrunsins. Allt frá lýðveldisstofnun hafa komið fram 

tillögur að breytingum á stjórnarskránni en engin nefnd hefur komið með tillögur að 

heildarendurskoðun sem náð hafa fram að ganga14.  

Þegar vinstri stjórn undir forsæti Jóhönnu Sigurðardóttur kom til valda 2009 kviknaði sú hugmynd 

að nú væri tækifæri til heildarendurskoðunar stjórnarskrárinnar á kjörtímabilinu. Fyrir því væri 

meirihluti í stjórnarliðinu á þingi, auk þess sem þess var vænst að vinstri meirihlutinn héldist til 

næsta kjörtímabils þannig að breyting á stjórnarskránni gæti í raun gengið eftir. Í viðræðum 

Samfylkingarinnar við Vinstri græn kom strax fram að það væri eitt að skilyrðunum fyrir myndun 

ríkisstjórnar að lagt yrði í að endurskoða stjórnarskrána. Framsóknarflokkurinn – sem varði fyrstu 

vinstri stjórnina vantrausti fram að kosningunum 2009 – gerði það einnig eitt af skilyrðunum að 

boðað yrði til stjórnlagaþings og stjórnarskráin yrði endurskoðuð.15 

Sjónarmið um gerð stjórnarskrár 

Í stjórnarskrárumræðum á alþjóðavettvangi er að finna tvö höfuðsjónarmið um hlutverk og gerð 

stjórnarskráa í lýðræðisríkjum. Annars vegar að stjórnarskrá eigi að vera „tímalaus“, þ.e. að hún 

hafi að geyma ákveðin grunngildi um þjóðfélagið sem eigi að standast tímans tönn áratugum og 

jafnvel öldum saman. Allar þjóðfélagsbreytingar eigi að fara fram með breyttum lögum, þá innan 

ramma hinnar tímalausu stjórnarskrár. Það verði gert erfitt af ásettu ráði að breyta 

stjórnarskránni. Hins vegar er sú hugmynd að stjórnarskrá eigi að vera einskonar seigfljótandi 

                                                           
11

 Skýrsla Stjórnlaganefndar, 2. bindi bls. 236-237. 
12

 Sjá frumvarp Gunnars Thoroddsen frá 1983. http://www.althingi.is/altext/105/s/pdf/0537.pdf 
14 Sjá greinargerð Gunnars Helga Kristinssonar, „Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar“, desember 2005. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/agripaftroun.pdf 

15
  Sjá bók Björns Sigbjörnssonar og Steingríms J. Sigfússonar, Frá Hruni og heim“, bls. 22.  
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amaba19 sem breytist í túlkun með tímanum eftir því sem gildum þjóðfélagsins vindur fram. Síðari 

túlkunina má gjarna sjá í þróun bandarískra hæstaréttardóma þar sem nýir dómar falla öðru 

hverju sem kollvarpa fyrri  lagaskýringum án þess þó að sjálf stjórnarskráin breytist.20 Hinu sama 

er farið að bera á hjá Hæstarétti Íslands hin síðari ár þar sem hann hefur tekið að sér róttæka 

túlkun á lögum með vísan til stjórnarskrár.21 

Til er fjöldi fordæma frá öðrum þjóðum að þær hafi sett sér nýja stjórnarskrá eftir að meiriháttar 

hörmungar eða vatnaskil hafi orðið í framvindu þeirra. Má þar fyrst telja sjálfstæðisyfirlýsingu 

Bandaríkjanna 1776 og stjórnarskrá 1787 og, svo stiklað sé á stóru, Eiðsvallastjórnarskrá 

Norðmanna 1814, stjórnarskrá Weimarlýðveldisins eftir fyrri heimsstyrjöldina og svo aftur fyrir 

Vestur-Þýskaland eftir þá síðari. Frakkar settu sér nýja stjórnarskrá 1958 eftir að hafa tapað 

Alsírstríðinu, nokkur ríki sem áður tilheyrðu Sovétríkjunum settu sér nýjar stjórnarskrár þegar 

Sovétríkin leystust upp. Sömuleiðis ýmis ríki sem áður voru undir áhrifavaldi Sovétríkjanna, 

svokölluð austantjaldsríki. Öllum þessum ríkjum var það sameiginlegt að meiriháttar atburðir í 

framvindu þeirra gerðu það að verkum að ríkin vildu „byrja upp á nýtt“, setja sér ný grunngildi .22 

Stjórnarskrá, byggð á vilja þjóðarinnar 

Með hliðsjón af þessari erlendu þróun og þess að hrunið hafði myndað einskonar vatnaskil í 

efnahagsframvindu Íslands var horfið að því ráði að fara nýja leið, að sækja ráð yfir stjórnarskránni 

beint til fólksins í landinu. Kalla skyldi saman þjóðfund, fund fólks hvaðanæva að á landinu, úr 

öllum stéttum, konur og karla. Á þjóðfundinn skyldi velja fólk með slembiúrtaki (random selection) 

úr Þjóðskrá og fundurinn skyldi leggja grunnlínurnar fyrir væntanlega stjórnarskrá með því að 

mynda henni grundvallarhugtök. Síðan skyldi sérstök stjórnlaganefnd látin vinna úr hugmyndum 

fundarins og gera drög að köflum og valkostum fyrir nýja stjórnarskrá sem síðan skyldi lögð fyrir 

stjórnlagaþing.23 

Stjórnlagaþing skyldi kosið almennri kosningu allra landsmanna. Það yrði skipað þeim 25-31 manni 

og konu sem flest fengju atkvæðin í kosningu til þingsins. Þessi kosning fór fram og völdust 25 

manns til þingsins. Kosningafyrirkomulagið var þannig að kjósendur gátu raðað mönnum í sæti á 

kjörseðlinum, allt að 25 manns. Sá er var í 1. sæti fékk atkvæðið upp að ákveðnu atkvæðamarki til 

að vera kjörinn, en atkvæði umfram það mark færðist yfir á næsta mann á kjörseðlinum. Næði 

hann líka atkvæðamarkinu, færðust umframatkvæðin á þar næsta mann o.s.frv. Ef kjósandi veldi 

svo mann í 2. sætið sem ekki næði lágmarksfjölda atkvæða til að komast inn á þingið, féll 

atkvæðið í það sæti niður og var þar með dautt. Þetta leiddi til þess að kosningin, gerð með 

                                                           
19

 Þetta orðfæri er fengið að láni frá Eríki Bergmann Eiðssyni, í grein hans í „Hverjar eru sögulegar rætur 26. 
greinar stjórnarskrárinnar?“ bls. 23. 
20

  Skýr dæmi um þetta eru dómarnir Brown v. Board of Education sem fjallar um afnám skiptingar skóla eftir 
litarhætti og Roe v. Wade sem fjallar um rétt konu til fóstureyðinga.  
21

  Sbr. mál 125/2000 þar sem Öryrkjabandalag  Íslands fór í mál við Tryggingastofnun ríkisins og vann aukinn 
örorkulífeyri á grundvelli mannréttinda í stjórnarskrá þrátt fyrir gildandi lagaákvæði. Aðrir hliðstæðir dómar í 
málum Öryrkjabandalagsins fylgdu á eftir. 
22

 Byggt á bókinni „Constitutionalism and Democracy“, ed. by Jon Elster and Rune Slagstad, Cambridge 
University Press 1988. 
23

 Hugmyndin um þjóðfund er ekki ný; sjá fumvarp 1985 frá þingmönnum Bandalags jafnaðarmanna um 

þjóðfund sem var endurflutt á næsta þingi. Einnig frv. Jóns Braga Bjarnasonar 1988 og frv. Jóhönnu 
Sigurðardóttur um stjórnlagaþing 1994. 
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svokölluðu STV fyrirkomulagi, auðveldaði þekktum mönnum að komast á þingið, en lítt þekktu 

fólki síður.24 

Svo fór að kosningin var kærð vegna tæknilegra ágalla, og Hæstiréttur úrskurðaði að á henni væru 

þeir ágallar að hún í heild sinni væri ógild. Því var úr vöndu að ráða fyrir ríkisstjórnina: Skyldi hún 

þurfa að halda aðrar kosningar þar sem tæknilegir annmarkar hefðu verið lagaðir eða skyldi hún 

einfaldlega skipa þá sem flest atkvæði höfðu fengið í annars gallaðri kosningu?  

Stjórnin valdi síðari kostinn. Hún hafði með lögum nr. 09/201025 sagt fyrir um hvernig ætti að 

kjósa til stjórnlagaþings, en nú voru þau lög afnumin með l. nr. 31/201126 og í stað stjórnlagaþings 

voru þeir 25 einstaklingar sem flest atkvæði hlutu skipaðir í stjórnlagaráð. Þetta hafði þann ókost 

að ekki var lengur hægt að staðhæfa að stjórnlagaráð sækti vald sitt beint til þjóðarinnar. Þetta 

var m.a. gert til að spara tíma, auk þess sem það hefði áreiðanlega angrað þjóðina að þurfa aftur 

að fara að kjörborðinu til að kjósa, eingöngu vegna tæknilegra annmarka á fyrri kosningu. 

Andstæðingar stjórnarskrárferilsins fengu aftur á móti það vopn í sinar hendur að þeir gátu nú 

haldið því fram að stjórnlagaráð hefði ekkert annað umboð en frá meirihluta þingsins og væri því 

ekki ályktunarbært fyrir hönd þjóðarinnar. 

Í lögunum um stjórnlagaþing frá 2010 var gert ráð fyrir að  sjö manna stjórnlaganefnd yrði kosin af 

Alþingi. Hlutverk nefndarinnar var skilgreint svo í lögunum: 

 „Við samþykkt laga þessara skal Alþingi kjósa sjö manna stjórnlaganefnd sem verði sjálfstæð í störfum sínum. Nefndin 

fái það hlutverk að undirbúa og standa að þjóðfundi um stjórnarskrármálefni. Þjóðfundinn skal halda tímanlega áður en 

kosið verður til stjórnlagaþings samkvæmt lögunum. Miða skal við að þátttakendur á þjóðfundi verði um eitt þúsund 

talsins og skulu þeir valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá þannig að gætt sé að eðlilegri skiptingu þátttakenda af landinu 

öllu og að kynjaskipting sé sem jöfnust. Úrtakið skal bundið við þá sem eiga kosningarrétt til stjórnlagaþings og 

lögheimili á Íslandi. Á þjóðfundinum skal leitast við að kalla eftir meginsjónarmiðum og áherslum almennings varðandi 

stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og breytingar á henni og skal nefndin vinna úr upplýsingum sem safnast á 

þjóðfundinum og afhenda stjórnlagaþingi þegar það kemur saman. 

     Nefndin skal jafnframt annast söfnun og úrvinnslu fyrirliggjandi gagna og upplýsinga um stjórnarskrármálefni sem 

nýst geta stjórnlagaþingi og enn fremur leggja fram hugmyndir til stjórnlagaþings um breytingar á stjórnarskrá þegar 

það kemur saman.“ 
27

 

Stjórnlaganefnd skilaði af sér með bréfi til stjórnalagaþings þ. 24. febrúar 2011 og með því tveggja 

binda skýrslu28 um ýmis álitamál er gætu komið samningu nýrrar stjórnarskrár við. Hún vann m.a. 

úr þeim ályktunum sem hægt var að draga af vinnu þjóðfundar, en í aðalatriðum beindist vinna 

hennar að því að velta upp ýmsum möguleikum á ákvæðum í nýrri stjórnarskrá29, enda var svo 

                                                           
24

 Sjá grein eftir Þorkel Helgason, „Greining á úrslitum kosningar til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010.“    
25

 http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.090.html 
26

 http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.031.html 
27

 3. og 4 mgr. ákv. til bráðabirgða í l. nr. 90/2010. Nefndina skipuðu Guðrún Pétursdóttir, formaður, Aðalheiður 
Ámundadóttir, Ágúst Þór Árnason, Björg Thorarensen, Ellý K. Guðmundsdóttir, Njörður P. Njarðvík og Skúli Magnússon.  
28

 „Þjóð til þings. Skýrsla stjórnlaganefndar.“ Útg. Stjórnlaganefnd, ritstj. Guðrún Pétursdóttir, Reykjavík 2011.  
29

  Hér varð nefndin að hafa hliðsjón af ákv. 3. gr. l. nr. 90/2010 þar sem kveðið var svo á að „Stjórnlagaþing skal sérstaklega 

taka til umfjöllunar eftirfarandi þætti: 1. Undirstöður íslenskrar stjórnskipunar og helstu grunnhugtök hennar. 2. Skipan 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og valdmörk þeirra. 3. Hlutverk og stöðu forseta lýðveldisins. 4. Sjálfstæði dómstóla og 

eftirlit þeirra með öðrum handhöfum ríkisvalds. 5. Ákvæði um kosningar og kjördæmaskipan. 6. Lýðræðislega þátttöku 

almennings, m.a. um tímasetningu og fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu, þar á meðal um frumvarp til 

stjórnarskipunarlaga. 7. Framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana og meðferð utanríkismála. 8. Umhverfismál, þar á meðal um 

eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda.“ 
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upp á lagt í umræddum lögum. Var verkefni hennar því nokkuð einskorðað, bæði af lögunum en 

minna af því sem þjóðfundur lagði til. Nánar er vikið að skýrslu stjórnlaganefndar hér á eftir.  

Þjóðfundurinn 
Skv. lögunum um stjórnlagaþing nr. 90/2010 var þjóðfundur haldinn 6. nóvember 2010. Fulltrúar 

til fundarins voru valdir með slembiúrtaki, svo sem áður segir. Alls voru 1000 manns valdir en af 

þeim mættu 950 til fundarins sem haldinn var í Laugardalshöll og stóð í einn dag. Þó var talið í 

framhaldsnefndaráliti allsherjarnefndar með frumvarpinu að þjóðfundurinn ætti helst að standa í 

þrjá daga „til þess að hann verði markvissari og að fram komi tillögur sem nýtist sem grunnur að 

vinnu stjórnþagaþings“30. Af þessu varð þó ekki; þjóðfundurinn stóð aðeins einn dag sem fyrr 

segir. 

Þjóðfundinum var skipt í nokkra þætti. Hann hófst á því að kallað var eftir hugmyndum manna um 

hugsjónir og gildi er standa ættu að baki stjórnarskránni. Fundarmenn skrifuðu stikkorð á spjöld 

sem safnað var saman og þau flokkuð. Síðan voru þau birt í einskonar orðaskýi, þar sem stærð 

hvers hugtaks fór eftir hversu oft menn höfðu nefnt það. Orðunum var síðan skipt í átta flokka af 

stjórnlaganefndinni:  

Siðgæði 

Mannréttindi 

Valddreifing, ábyrgð og gagnsæi 

Lýðræði 

Náttúra Íslands, vernd og nýting 

Réttlæti, velferð og jöfnuður 

Friður og alþjóðasamvinna 

Land og þjóð 

   Það sem einkum stóð upp úr eftir þjóðfund var að siðgæði og mannréttindi voru fundarfulltrúum 

ofarlega í huga, þá valdaskipting landsstjórnarinnar, síðan lýðræði (og þar með talið vægi 

atkvæða, þjóðaratkvæðagreiðslur o.fl.) og síðan en ekki síst umhverfismál og eign 

náttúruauðlinda.31  

Tillögur stjórnlaganefndar 

Núverandi stjórnarskrá telur 81 grein en þar af voru tvær síðustu greinarnar bráðabirgðaákvæði. 

Greinunum er skipt í sjö kafla án fyrirsagna. Fyrsti kafli fjallar um stjórnarformið og grundvöll 

stjórnskipunarinnar, annar um forseta og framkvæmdarvald, þriðji um alþingiskosningar, fjórði um 

starfsemi Alþingis, fimmti um dómstóla, sjötti um þjóðkirkjuna og trúfrelsi og sjöundi um 

mannréttindi. Aðfararorð eru engin. 

Í stjórnlaganefnd var rætt hvort ný stjórnarskrá ætti að hafa aðfararorð. Það tíðkast ekki í 

norrænum stjórnarskrám, en fordæmi eru fyrir því, t.d. í stjórnarskrá Þýskalands, auk þess sem 

sjálfstæðisyfirlýsing Bandaríkjanna – sem var ekki hin eiginlega stjórnarskrá þeirra – hafði að 

geyma glæsileg upphafsorð sem heillað hafi öll lýðræðisríki síðan.  

                                                           
30

 http://www.althingi.is/altext/138/s/1354.html 
31

 Skýrsla stjórnlaganefndar, 1. bindi, bls. 51-56. 
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Nefndin taldi rétt að breyta röð kafla þannig að kafli um mannréttindi yrði færður nær fremst, á 

undan köflum um einstakar undirstöður ríkisins, til að undirstrika að mannréttindi ættu að vera 

leiðarljós fyrir alla starfsemi í stjórn ríkisins, að maðurinn sé grundvöllur samfélagsins og stofnanir 

ríkisins eigi að þjóna honum.  

Þá taldi nefndin að hver þáttur ríkisvaldsins ætti að vera í sérkafla svo sem er í núverandi 

stjórnarskrá. Á undan kafla um mannréttindi var talið rétt að hafa kafla um undirstöður 

stjórnskipunarinnar. Á endanum stillti nefndin upp tveim dæmum, A og B, til að sýna hvernig hún 

hugsaði sér að kaflar stjórnarskrárinnar liti út.    

 Dæmi A Dæmi B 

  Aðfararorð 

I. kafli Undirstöður Undirstöður   

II. kafli Mannréttindi Mannréttindi 

III. kafli Kosningar til Alþingis Forseti Íslands, ráðherrar og 

 og alþingismenn framkvæmdarvald 

IV. kafli Alþingi Kosningar til Alþingis  

  og alþingismenn 

V. kafli Forseti Íslands, ráðherrar og 

 framkvæmdarvald 

VI. kafli Utanríkismál Utanríkismál 

VII. kafli Dómstólar Dómstólar 

VIII. kafli Sveitarfélög Þjóðaratkvæðagreiðslur 

IX. kafli Lokaákvæði Sveitarfélög 

X. kafli  Lokaákvæði 

 Ákvæði til bráðabirgða Ákvæði til bráðabirgða 

 

Stjórnlaganefndin tók enga afstöðu til hvort dæmið yrði valið32, eða hvort valkostum í báðum 

dæmunum yrði á einhvern hátt blandað saman. Mismunur dæmanna felst einkum í því að í dæmi 

A er Alþingi haft fremst með kaflana um stjórnskipan landsins. Byrjað er á kosningum til Alþingis 

og alþingismönnum, síðan á Alþingi sjálfu. Það er gert til að undirstrika að Ísland er lýðveldi með 

þingbundinni stjórn. Síðan eru ákvæði um framkvæmdarvaldið, þ.m.t. um forseta Íslands, þá 

kemur sérkafli um utanríkismál og loks um dómsvaldið og sveitarfélög. Kaflinn um utanríkismál er 

einskonar viðbót við núverandi stjórnarskrá þar sem ákvæðið um utanríkismál ( nú 21.gr.) er þess 

efnis að ekki megi skerða fullveldi landsins nema samþykki Alþingis komi til33. 

Ekki verður sagt að áhersluorð þjóðfundar hafi komist til skila í kaflaniðurröðun stjórnlaganefndar 

nema að litlu leyti. Helst er að kafli um mannréttindi er hafður strax á eftir greinum um 

undirstöður. Önnur áhrif á kaflaskiptingu er vandkvæðum bundið að sjá út frá orðavali 

þjóðfundarins sjálfs, en hins vegar gætir þess beint og óbeint í ábendingum stjórnlaganefndar í 

                                                           
32

 Að vísu tók einn nefndarmanna, Njörður P. Njarðvík, fram að hann væri ósammála þessari kaflaframsetningu 
og undirritaði skýrslu nefndarinnar með þeim fyrirvara.  
33

  Nánar tiltekið hljóðar greinin svo í heild sinni: „Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur 
hann enga slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til 
breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til.“ 
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innihaldi einstakra kafla.  Þá hafa fyrirmæli í lögum nr. 90/2010 haft skýr áhrif á vinnu 

stjórnlaganefndar, en þau hafa að geyma ákvæði um málaflokka sem ekki er minnst á í núverandi 

stjórnarskrá, þ.e. lýðræðislega þátttöku almennings, þjóðaratkvæðagreiðslur, framsal ríkisvalds til 

alþjóðastofnana og síðast en ekki síst umhverfismál og náttúruauðlindir.   

Stjórnlagaráð  

Þeir 25 fulltrúar34 er völdust í stjórnlagaráð héldu sinn fyrsta fund 6. apríl 2011, en á þeim fundi 

lagði stjórnlaganefnd fram skýrslu sína sem fjallaði annars vegar um úrvinnslu á ályktunum 

þjóðfundar og hins vegar um þá vegvísa sem nefndin lét í hendur stjórnlagaráði. Sjálft ráðið tók þá 

til starfa og lauk störfum 29. júlí sama ár, á tæpum fjórum mánuðum, en þá afhenti ráðið forseta 

Alþingis frumvarp sitt að stjórnarskrá er það hafði samþykkt einróma með 25 atkvæðum allra 

ráðsmanna. 

Í afhendingarbréfi ráðsins til forseta Alþingis segir að „Stjórnlagaráð væntir þess að sú opna 

umræða sem fram hefur farið á undanförnum mánuðum um stjórnarskrármál haldi áfram.“ Með 

því er opnuð leið til að fram fari víðtæk umræða um efni frumvarpsins, og er þar höfðað til 

almennings og þjóðarinnar allrar að tjá sig um nýja stjórnarskrá.  

Vinnutilskipan stjórnlagaráðs 

Strax í upphafi starfs síns skipaði ráðið sér stjórn og var Salvör Nordal kosin formaður. Ráðið ákvað 

að skipa ráðsmönnum í þrjá hópa, A, B og C, sem hver um sig skyldi sinna ákveðnum þáttum 

fyrirhugaðrar tillögu að stjórnarskrá. Strax á þessu stigi varð ljóst að ráðið myndi leggjast í það 

verkefni að semja alveg nýja stjórnarskrá, ekki fara í viðgerð og endurbætur á núgildandi 

stjórnarskrá. Það mátti þegar vera ljóst að svo yrði, þótt það hefði ekki verið sett formlega fyrir, 

þar sem þegar lágu fyrir tilmæli til stjórnlaganefndar þess efnis að taka yrði fyrir ákveðin atriði 

sem ekki fundust fyrir í núverandi stjórnarskrá, auk þess sem stjórnlaganefnd lagði upp skýrar 

kaflaskiptingar og valkosti innan hvers kafla.  

Vinnuhópur A35 tók að sér að fjalla um um grunngildi, ríkisborgararétt og þjóðtungu, uppbyggingu 

og kaflaskipan stjórnarskrárinnar, náttúruauðlindir, umhverfismál og mannréttindi, þ.á m. 

þjóðkirkjuna. Hópur B36 fjallaði um undirstöður íslenskrar stjórnskipunar, hlutverk og stöðu forseta 

Íslands, hlutverk og störf Alþingis, ríkisstjórn, störf forseta og ráðherra, verkefni framkvæmdar-

valdsins og stöðu sveitarfélaga. Hópur C37 fjallaði um Lögréttu, lýðræðislega þátttöku almennings 

                                                           
34

 Þeir voru: Salvör Nordal, formaður, Andrés Magnússon, Ari Teitsson, Arnfríður Guðmundsdóttir, Ástrós 
Signýjardóttir, Dögg Harðardóttir, Eiríkur Bergmann Eiðsson, Erlingur Sigurðarson, Freyja Haraldsdóttir, Gísli 
Tryggvason, Guðmundur Gunnarsson, Illugi Jökulsson, Íris Lind Sæmundsdóttir, Katrín Fjeldsted, Katrín 
Árnadóttir, Lýður Árnason, Ómar Þorfinnur Ragnarsson, Pawel Bartoszek, Pétur Gunnlaugsson, Silja Bára 
Ómarsdóttir, Vilhjálmur Þorsteinsson, Þorkell Helgason, Þorvaldur Gylfason, Þórhildur Þorleifsdóttir og Örn 
Bárður Jónsson. Framkvæmdastjóri ráðsins var Þorsteinn Sigurðsson.  
35 Formaður A-nefndar var kjörin Silja Bára Ómarsdóttir og Örn Bárður Jónsson varaformaður. 

Auk þeirra tóku þar sæti þau Arnfríður Guðmundsdóttir, Dögg Harðardóttir, Freyja Haraldsdóttir, 
Illugi Jökulsson, Katrín Oddsdóttir og Þorvaldur Gylfason. 
36 Formaður B-nefndar var kjörin Katrín Fjeldsted og Vilhjálmur Þorsteinsson varaformaður. 

Auk þeirra tóku þar sæti þau Ástrós Gunnlaugsdóttir, Eiríkur Bergmann Einarsson, Erlingur 
Sigurðarson, Gísli Tryggvason, Pétur Gunnlaugsson og Þórhildur Þorleifsdóttir. 
37 Formaður C-nefndar var kjörinn Pawel Bartoszek og Íris Lind Sæmundsdóttir varaformaður. 

Auk þeirra tóku þar sæti þeir Andrés Magnússon, Ari Teitsson, Guðmundur Gunnarsson, 
Lýður Árnason, Ómar Þorfinnur Ragnarsson og Þorkell Helgason. 



10 
 

(þ. á m. stjórnarskrárbreytingar), sjálfstæði dómstóla og eftirlit þeirra með öðrum handhöfum 

ríkisvalds, alþingiskosningar, kjördæmaskipan og alþingismenn, samninga við önnur ríki og 

utanríkismál. 

Sýn stjórnlagaráðs á gerð stjórnarskrár 

Við lestur frumvarpsins að nýrri stjórnarskrá kemur fljótt í ljós að stjórnlagaráð hefur tileinkað sér 

aðra og víðari sýn á hvað stjórnarskrá eigi að hafa að geyma. Í upphafsorðum greinargerðar 

ráðsins með frumvarpinu segir að leiðarstef þess sé: „Valddreifing, gegnsæi og ábyrgð. Leitast 

hefur verið við að auka valddreifingu með skýrari aðgreiningu valdhafanna þriggja. Auk þess er 

kveðið á um aukna þátttöku almennings að ákvörðunum sem mun einnig leiða til aukinnar 

valddreifingar. Með áherslu á aukið gegnsæi og upplýsingaskyldu opinberra aðila er leitast við að 

tryggja mun betur rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum. Þá er réttur fjölmiðla settur í 

stjórnarskrá og aukin vernd upplýsinga. Við endurskoðun á valdþáttum og valdmörkum ríkisins 

hefur verið lögð áhersla á að öllu valdi fylgi ábyrgð.“38 

 
Til viðbótar við þessi upphafsorð er greipt inn í frumvarpið að stjórnarskráin verði að ná ítarlegar 

yfir mannréttindi, að hún verði að taka til umhverfis og náttúru,  jafna atkvæðisrétt landsmanna, 

að kleyft verði að lög geti orðið til fyrir frumkvæði þjóðarinnar, ekki aðeins frumkvæðis Alþingis. 

Í samtölum við Stjórnlagaráðsmenn kom sá undirtónn greinilega fram að þeir teldu valdakerfi 

landsins laskað og veikleikar væru á því sem taka yrði á. Á fundum ráðsins kom oftar en ekki fram 

að ráðsmenn höfðu andúð á stjórnmálamönnum og verkum þeirra undanfarin ár, einkum þeim er 

voru við völd á árunum fyrir hrun, en þar var andúðinni mest beint að stjórnarliði Sjálfstæðisflokks 

og Framsóknarflokks, þótt allir flokkar væru taldir bera ábyrgð á ríkjandi valdakerfi.  

Aðfaraorðin 

Í leiðbeiningum stjórnlaganefndar er þess getið að ekkert Norðurlandanna hafi aðfararorð í 

stjórnarskrá sinni en þau eru hins vegar að finna í stjórnarskrá Þýskalands og fleiri Evrópulanda. 

Slíkur formáli taldi stjórnlagaráð að hann gæfi stjórnarskránni hátíðlegan blæ og gera hana 

virðulegri í sýn manna á gildi hennar. Þar ber að hafa í huga sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna: 

„We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed 

by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit 

of Happiness.“ Hrífandi orð sem áreiðanlega hafa orðið mörgum lýðræðisríkjum til eftirbreytni.  

Núverandi stjórnarskrá hefur engin slík aðfararorð. Höfð var m.a. hliðsjón af því að mörg íslensk 

lög hefjast á fyrirsögn um tilgang laganna, þótt viðkomandi fyrirsögn hafi í sjálfu sér ekkert 

sérstakt lagagildi.39  Með þessum orðum var ætlunin að gefa stjórnarskránni hátíðlegan blæ og 

setja tóninn fyrir bætt samfélag sem hefði réttlæti og jöfnuð að merki sínu.40 Auk þess geta 

aðfararorð haft þýðingu við lögskýringu líkt og tíðkast hefur um grunngildi stjórnskipunarinnar. Þá 

verður að ætla að aðfararorðin endurspegli þau gildi er birtust í vilja þjóðfundar sem og 

                                                           
38

 Sjá frumvarp ráðsins með skýringum, bls. 31. 

39  Sjá t.d. Lög um ráðstafanir í efnahagsmálum og fjármálum til þess að stuðla að jafnvægi í þjóðarbúskapnum 

og treysta undirstöðu atvinnu og lífskjara nr. 11/1975.  
40

 Sjá ræðu Arnar Bárðar Jónssonar um ítarlegri tillögu að aðfararorðum en að lokum var sæst á. Greinilegt er 
að ofangreindur texti er styttri útgáfa af þeim texta er Örn las upp: 
http://www.youtube.com/watch?v=MURuG8ivedI 
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stjórnlagaráðsins sjálfs. Sérstaka athygli vekur orðalagið „við“ í frumvarpinu. Orðið kemur fyrir 

fjórum sinnum. Ekkert samsvarandi orðalag finnst í stjórnarskránni. Óneitanlega ber orðalagið 

keim af sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna, sem einnig hefst á fyrstu persónu í fleirtölu.  

Undirstöður 

Í kaflanum um undirstöður er fjallað um form stjórnskipunar, skiptingu stjórnvalds í hinar þrjár 

hefðbundnu greinar, löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald, um yfirráðasvæði, ríkisborgararétt 

og skyldur borgaranna.  

Hér eru á ferðinni allmiklar breytingar frá núverandi stjórnarskrá. Strax í fyrstu greininni greinir á. Í 

stjórnarskránni stendur að „Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn“. Í frumvarpinu er þetta 

umorðað svo: „Ísland er lýðveldi með þingræðisstjórn“. Orðalag stjórnarskrárinnar er arfur frá 

dönsku stjórnarskránni á 19. öld þar sem þingræði var annað og þrengra en nú.41 Stjórnarskrár-

greinin um þingbundna stjórn er rekjanleg til dönsku stjórnarskrárinnar allt aftur til 1849, þar sem 

verið var að binda vald konungs við þingið með orðunum: „Regjeringsformen er indskrænket-

monarkisk.“  

Í stjórnlagaráði urðu talsverðar umræður um hvort ekki beri að taka upp einskonar 

forsetaþingræði, líkt og er að finna í frönsku stjórnarskránni, þ.e. að forseti verði kosinn til að vera 

yfirmaður framkvæmdarvaldsins. Það varð hins vegar ofan á að styrkja beri þingræðið í nýrri 

stjórnarskrá, enda höfðu áhrif þess farið þverrandi með tímanum og framkvæmdarvaldið hafi 

aukið áhrif sín um of.42 

Í annarri grein frumvarpsins sem ber yfirskriftina „Handhafar ríkisvalds“ er strax bryddað á 

verulegri breytingu frá stjórnarskránni. Þar er kveðið mun skýrar á:  

„Alþingi fer með löggjafarvaldið í umboði þjóðarinnar. Forseti Íslands, ráðherrar og ríkisstjórn og önnur 

stjórnvöld fara með framkvæmdarvaldið. Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið.“ 

Borið saman við stjórnarskrána: 

„Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt 

stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með 

dómsvaldið.“ 

Hér munar því strax að í frumvarpinu er það tekið af að forseti fari með löggjafarvaldið ásamt 

Alþingi. Aftur er hægt að vísa í dönsku stjórnarskrána frá 1849: „Den lovgivende Magt er hos 

Kongen og Rigsdagen i Forening.“ Í stjórnarskránni má því eflaust rekja aðkomu forseta að 

löggjafarvaldinu til þess að eitt sinn hafði konungur ítök í löggjafarvaldinu, m.a. með 

konungskjörnum þingmönnum. Þeir eru löngu horfnir en eftir stendur í stjórnarskránni að forseti 

fari með löggjafarvaldið saman með Alþingi. Þá er einnig horft til þess að forseti hefur ákveðið 

löggjafarvald í 26. grein stjórnarskrárinnar, og er vald hans styrkt með ákvæði 2. greinar. Ef ekki 

væri forseta getið í 2. greininni léki vafi á að forseti geti notað málsskotsrétt 26. greinar án atbeina 

ráðherra. 

                                                           
41

 Munur er á orðunum „þingbundin stjórn“ og „þingræðisstjórn“ að mati Gunnars Helga Kristinssonar. Hið 
síðara er víðtækara. Sjá http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/agripaftroun.pdf, bls. 6. 
42

 Þjóð til þings, Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum, bls. 33.  

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/agripaftroun.pdf
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Í greinargerð með frumvarpinu er þess getið að í stjórnarskrám annarra ríkja sé sjaldgæft að 

forseti komi að löggjafarvaldi, heldur sé honum frekar fundinn staður í framkvæmdarvaldinu. 

Nauðsynlegt er þó talið að hann staðfesti lög með samþykki sínu og þar með öðlist þau gildi.43  

Þriðja grein frumvarpsins á sér enga samsvörun í stjórnarskránni. Í frumvarpsgreininni er kveðið 

svo á að „Íslenskt landsvæði er eitt og óskipt“. Þetta virðist í fljótu bragði sjálfsagt mál, en 

stjórnlaganefnd bendir á að það sé óumdeilt hvaða land sé Ísland, þar sem landið liggur fjarri 

öðrum löndum. Það að landið sé eitt og óskipt undirstrikar að ekki sé hægt að hluta það niður né 

skilja hluta landsins frá íslenska ríkinu nema með stjórnarskrárbreytingu. 

 Síðan segir að „Mörk íslenskrar landhelgi, lofthelgi og efnahagslögsögu skulu ákveðin með 

lögum“. Hér er það m.ö.o. skilið eftir fyrir löggjafann að ákveða mörkin þannig að það geti orðið 

samningsatriði við aðrar þjóðir hvar mörkin eigi að liggja. Það geta verið gildar ástæður fyrir þessu, 

m.a. sú að í hafréttarlegum skilningi gæti sú krafa verið réttlætanleg að Ísland næði að færa allt 

landgrunnið inn fyrir efnahagslögsögu sína, þar helst Reykjaneshrygginn sem skagar talsvert út 

fyrir 200 mílna mörk efnahagslögsögunnar.  

Fjórða grein frumvarpsins fjallar um ríkisborgararétt. Áhöld eru um hvort þessi grein hefði ekki átt 

að vera í kaflanum um mannréttindi, en stjórnlagaráði hefur betur þótt fara á að greinin verði 

staðsett strax í upphafskaflanum. Í aðalatriðum er greinin efnislega sú sama og 66. grein 

stjórnarskrárinnar sem er nú í VII. kafla hennar sem fjallar um mannréttindi og var skeytt aftan við 

stjórnarskrána með breytingu 1995. Sá er þó munur á 4. grein frumvarpsins og 66. grein 

stjórnarskrárinnar að frumvarpsgreinin kveður á um að sá skuli hafa íslenskan ríkisborgararétt ef 

hann á foreldri  með íslenskt ríkisfang, þ.e. það nægir að annað foreldrið sé íslenskur ríkisborgari 

og búi á Íslandi.44 Þá segir í 66. greininni að „með lögum má þó ákveða að maður missi þann rétt ef 

hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki“. Þessari grein er sleppt í frumvarpinu, enda 

eru slíkt lagaákvæði ekki fyrir hendi45.  

Fimmta og síðasta greinin í I. kafla frumvarpsins er nýjung; hana er ekki að finna í núverandi 

stjórnarskrá. Þar segir að „[s]tjórnvöldum ber að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess 

frelsis sem í þessari stjórnarskrá felast. 

Allir skulu virða stjórnarskrá þessa í hvívetna, sem og þau lög, skyldur og réttindi sem af 

henni leiða.“ 

Ekki verður séð að þessi grein eigi sér uppruna í tillögum stjórnlaganefndar heldur er hún tilkomin 

að frumkvæði stjórnlagaráðs. Rök ráðsins fyrir greininni eru á þann veg að sú skylda er lögð á 

herðar borgaranna að virða stjórnarskrána og lög sem af henni leiða. Það verði á sama hátt og 

stjórnvöldum beri að virða þann rétt sem borgurunum er veittur með ákvæðum stjórnarskrárinnar 

og lögum.46  

 

                                                           
43

 Sjá Þjóð til þings, Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum, bls. 35.  
44 Rök stjórnlagaráðs fyrir þessu eru á þann veg að rétt þyki að binda ríkisborgararétt afkomanda við að a.m.k. 

annað foreldrið hafi íslenskan ríkisborgararétt og íslenskt ríkisfang, þ.e. að ekki þyki rétt að kveða á um að allir 

sem eigi íslenska foreldra fái íslenskan ríkisborgararétt. Slík útvíkkun geti leitt til mikillar fjölgunar 

íslenskra ríkisborgara, einkum á erlendri grundu. 
45

 Skv. 13. gr. laga nr. 100/1952 um íslenskan ríkisborgararétt getur íslenskur ríkisborgari sótt um að vera 
leystur undan íslenska ríkisborgararéttinum sé hann að gerast erlendur ríkisborgari. Stjórnvöld geta ekki svipt 
hann réttinum að eigin frumkvæði nema með lögum.  
46

 Sjá Þjóð til þings, Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum, bls. 36.  
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Mannréttindi og náttúra 

Af gögnum þjóðfundar, eins og þau eru tekin saman af stjórnlaganefnd, má ráða að mannréttindi 

voru fundarfulltrúum ofarlega í huga, sem og náttúra landsins og umhverfisvernd. Því ákvað 

stjórnlagaráð að semja ítarleg stjórnarskrárákvæði um hvorutveggja og setja í einn og sama 

kaflann, alls 31 grein. Eiginlega skiptist kaflinn í tvennt þótt hann sé undir sömu fyrirsögninni. 

Annars vegar er fjallað um mannréttindi í 6.-31. grein, þó þannig að 19. greinin fjallar um 

kirkjuskipan, en 32.-36. grein fjalla um menningarverðmæti og náttúruvernd.  

Auðséð er á þessum kafla að stjórnlagaráðsmenn hafa sammælst um að taka nokkuð ólík málefni 

saman í einn kafla. Þeim hefur verið mjög annt um að kveða skýrt á um mannréttindi. Náttúru- og 

umhverfisvernd hefur verið þeim hjartfólgin og þar hafa þeir viljað bæta við alveg nýjum 

ákvæðum í frumvarpið, því þessir þættir eru hvergi nefndir í núverandi stjórnarskrá.  

Ákvæðið um kirkjuskipan ber þess merki að ráðsmenn hafi ekki viljað gera þjóðkirkjunni og hinni 

evangelísku-lúterstrú jafnhátt undir höfði og gert er í stjórnarskránni. Í stjórnarskránni er tekið 

fram að „[h]in evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því 

leyti styðja hana og vernda. Breyta má þessu með lögum.“ Í frumvarpinu er tekið mildar til orða: „Í 

lögum má kveða á um kirkjuskipan ríkisins. Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins 

og skal þá leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar.“ Hér eru tengslin við lúterska kirkju rofin, enda stendur talsverður hluti landsmanna 

utan þjóðkirkjunnar og vaxandi hluti er ekki kristinnar trúar. Ákvæðið ber þó nokkurn keim af 

samningasamnefnara. Trúartilvísuninni er sleppt, en breytingum á kirkjuskipan er rækilega nelgd 

niður með ákvæði um þjóðaratkvæði. Taka má eftir að umræddu ákvæði er komið fyrir í kaflanum 

um mannréttindi og náttúru sem bendir til að stjórnlagaráði hefur þótt hæfa að telja ákvæðið 

frekar til mannréttinda en stjórnskipunar ríkisins.  

 
Þess ber að geta að ítarlegum mannréttindaákvæðum var bætt inn í stjórnarskrána 1995. Þær er 

að finna í VII. kafla hennar í greinum 65-76, en greinum 77 og 78 var bætt inn á sama tíma; þær 

fjalla um að  skatta skuli setja á með lögum og að sveitarfélög ráði sjálf málefnum sínum, þó 

þannig að tekjustofnar þeirra skuli ákveðnir í lögum.  

Í umræðum við stjórnlagaráðsmenn kemur fram að þeir hafi litið svo á að mannréttindaákvæði 

stjórnarskrár séu sinna gjalda verð svo langt sem þau ná en viðbótin frá 1995 hafi verið of þröng. 

Núverandi mannréttindaákvæði feli nær eingöngu í sér rétt einstaklings til verndar frá ríkinu, s.s. 

málfresli, trúfrelsi, fundarfrelsi o.s.frv. Allt séu þetta ákvæði sem banni ríkinu að takmarka slíkt 

frelsi. Nú þurfi hins vegar meira til, það sem stundum er nefnt Þriðjukynslóðar-mannréttindi. 

Nútíma mannréttindi verði m.a. að ná til verndar mannsins gegn ágangi annarra, ekki aðeins til 

valds hins opinbera. Þá ber mönnum réttur til félagslegrar þjónustu ef á þarf að halda, til 

heilbrigðisþjónustu og til mannsæmandi lífs. Í þessu ljósi eru mannréttindaákvæði frumvarpsins 

mun ítarlegri.  

Þar að auki er litið svo á að vernd náttúru og umgengni við hana séu hluti af mannréttindum, að 

menn eigi rétt til þess að umhverfisins sé gætt. Því er hugtakið mannréttindi útvíkkað til að ná yfir 

náttúru og umhverfi. Þá er einnig tekið tillit til upphafsstefs í vinnu stjórnlagaráðs um gagnsæi, 

m.a. að aðgengi að upplýsingum verði gert auðveldara, réttur til akademisks frelsis tryggður, sem 

og réttur barna til sjálfsákvörðunar, frelsi fjölmiðla, svo stiklað sé á stóru. Þess er getið að þarna sé 

það haft að nokkurri fyrirmynd að stjórnarskrár Svíþjóðar og Finnlands – sem eru yngri en í Noregi 
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og Danmörku – taki ítarlegar á þessum málum og þjóðfélögin séu gagnsærri og opnari fyrir 

bragðið.47 Því til viðbótar ber að nefna að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna,48 sem 

upphaflega var frá árinu 1948, felur í sér víðtækari vernd fyrir einstaklinga en núverandi 

stjórnarskrá hefur nokkurn tíma gert, m.a. er þar kveðið á um vernd einstaklinga gegn ofbeldi, 

nauðgun o.fl. sem hvergi er getið í stjórnarskránni. Hið sama er að segja um 

Mannréttindasáttmála Evrópu sem Ísland er einnig aðili að.49 Tekið er tillit til þessa í 

stjórnarskrárfrumvarpinu. Því eru núverandi ákvæði sumpart öðruvísi orðuð og sumpart bera þau 

með sér víðtækari útfærslu á hugtakinu mannréttindi. Í engu eru mannréttindi þrengd frá því sem 

ákveðið var 1995.  

Eftirfarandi samanburður á 65. gr. stjórnarskrárinnar og 6. gr. frumvarpsins varpar skýru ljósi á 

hinn breytta undirtón sem stjórnlagaráð stefndi að:  

  

                                                           
47

 Sjá viðtal við Þorvald Gylfason og Katrínu Oddsdóttur http://www.youtube.com/watch?v=l_gU3PfM5Rs 
48

 http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
49

 http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.090.html 
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65. gr. stjórnarskrárinnar                 6. gr. frumvarpsins.
„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 
mannréttinda án tillits til kynferðis, 
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 
kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 
stöðu að öðru leyti. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í 
hvívetna.“ 

 
 
  

„Öll erum við jöfn fyrir lögum og skulum njóta 
mannréttinda án mismununar, svo sem 
vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, 
efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, 
litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla, 
trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og 
stöðu að öðru leyti. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í 

hvívetna.“ 

 

Hér sést að stjórnlagaráð hefur gert jafnræðisákvæði 65. gr. ítarlegri skil. Bætt hefur verið inn í 

hugtökunum aldur, arfgerð, búseta, fötlun, kynhneigð, tungumál og stjórnmálatengsl. Einu hugtaki 

er lítillega breytt; „þjóðernisuppruni“ er breytt í „uppruni“, sem telja verður víðara hugtak. 

Ákvæðið um jafnan rétt karla og kvenna er tekið orðrétt upp úr stjórnarskránni. 

Í 32. grein er kveðið svo á að „[d]ýrmætar þjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo 

sem þjóðminjar og fornhandrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til varanlegrar eignar eða afnota, 

selja eða veðsetja“. Þessari grein er skotið hér inn í til að hindra að dýrgripir á borð við handrit, 

fornminjar o.s.frv. verði seldar úr landi, en í núverandi stjórnarskrá er engin slík trygging. Lög um 

fornminjar og menningarverðmæti hafa ekki slíka varnagla að geyma. Í skýringum með 

frumvarpinu er vísað til laga frá 1928 um Þjóðgarðinn á Þingvöllum þar sem kveðið er á um að 

garðurinn sé þjóðareign sem ekki megi selja eða veðsetja. Rétt þótt ráðinu að slíkt ákvæði væri 

fært til frumvarpsins og þar mundi það ná til allra annarra menningarverðmæta. Það yrði síðan 

látið dómstólum eftir hverju sinni, ef ágreiningur rís, hvað teljist menningarverðmæti eða ekki.  

Alþingi  

Eins og getið var hér að ofan voru höfuðþemun í vinnu stjórnlagaráðs valddreifing, gagnsæi og 

ábyrgð. Við lestur þeirra frumvarpsgreina sem fjalla um Alþingi og þingkosningar kemur fljótlega í 

ljós að ráðið hafði einsett sér undir þemanu valddreifing að skáka núverandi flokkakerfi þannig að 

völd þess yrðu mun minni, en kosningar til þings yrðu meir á þann veg að almennir borgarar 

kæmust þar að án þess að vera innvígðir í valdaröð stjórnmálaflokka. Í ræðum ráðsmanna kemur 

greinilega fram að þeir hafa andúð á kerfi núverandi fjögurra aðalflokka, telja það spillt og 

óskilvirkt. Alþingi hafi sett niður með því að vera að mestu stýrt af framkvæmdarvaldinu. 

Sérhagsmunir séu það vel tengdir inn í stjórnmálaumhverfið að þeir nái að koma ár sinni vel fyrir 

borð og skáki í sífellu þjóðarvilja þegar hann vill annað. Fulltrúalýðræðið, eins við þekkjum það 

undir núverandi kerfi, nær ekki að skila eindregnum óskum þjóðarinnar inn í verk sín. 

Sérhagsmunir hafi betur en þjóðarhagsmunir. 

Eitt hið fyrsta sem stjórnlagaráð beindi sjónum sínum að var kjördæmaskipanin og vægi atkvæða. 

Samkvæmt núverandi stjórnarskrá var vægi atkvæða mjög mismunandi eftir kjördæmum. Hvert 

atkvæði í landsbyggðakjördæmum vóg mun meira en atkvæði á höfuðborgarsvæðinu eða í hinum 

svokallaða Kraga. Um það hafði verið samið við síðustu breytingu á kjördæmaskipan í stjórnarskrá 

árið 1999 að þaðan í frá mættu atkvæði á landsbyggðinni aldrei vega meir en tvöfalt á við atkvæði 
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í þéttbýliskjördæmum. Færi svo að mannfækkun í landsbyggðakjördæmum yrði meiri en því næmi 

yrði að fækka þingmönnum í viðkomandi kjördæmum og flytja þá til mannfleiri kjördæma.50 

Stjórnlagaráð taldi sig hafa fengið skýra vísbendingu frá Þjóðfundi þess efnis að jafna beri 

atkvæðavægi og að hvert atkvæði skuli gilda jafnt, hvar á landi sem kjósandi  býr. Ráðið velti fyrir 

sér þeim möguleika að gera landið að einu kjördæmi, því eftir allt saman var fjöldi kjósenda á 

landinu öllu ekki meiri en í einu frekar smáu kjördæmi erlendis. Þjóðfundur hafði lýst vilja sínum til 

þess að landið yrði eitt kjördæmi, en sú skoðun var þó ekki einhlít. Á móti komu þau rök að ef allir 

þingmenn væru landskjörnir myndu kjósendur missa þau persónulegu tengsl sem þeir hefðu við 

kjördæmakjörna þingmenn. Einnig yrði hætta á að ef landið yrði eitt kjördæmi kæmu allir 

þingmenn frá þéttbýlissvæðunum á suðvesturhorninu, en það myndi skekkja byggðajafnvægi. 

Að lokum ákvað stjórnlagaráð að halda kjördæmafyrirkomulagi en aðeins að hluta þó. Komið verði 

á fyrirkomulagi sem ráðið kallar „kjördæmavarið landskjör“51 þar sem frambjóðendum er gert 

kleift að beina framboðum sínum að tilteknum kjördæmum en kjósendum standi í raun allir 

frambjóðendur á landinu til boða. Þetta yrði gert með því að innleiða persónukjör þar sem 

kjósendur geta valið einstaka frambjóðendur eða lista tiltekinna samtaka eða landslista samtaka. 

Taka ber eftir orðalagi frumvarpsins að kjósandi geti valið einstaka frambjóðendur (fleirtölu)  sem 

er ekki útfært nánar í frumvarpinu heldur er löggjafanum látið eftir að útfæra það, þ.m.t. hversu 

marga frambjóðendur kjósandi má merkja við, hvernig þau atkvæði skuli talin (talin með 

stjórnnmálasamtökum eða sér), hvort þeim skuli raðað í sæti, hvaða vægi þau þá hefðu o.s.frv. 

Áskilið er þó að frambjóðendur þurfi að vera í framboði fyrir stjórnmálasamtök, þ.e. 

frambjóðendur á listum. Ekki var gengið svo langt að bjóða til persónukjörs utan lista 

stjórnmálasamtaka. 

Þetta fyrirkomulag er haft mjög opið í 39. gr. frumvarpins, og greinilegt er að þarna er á ferðinni 

róttæk uppstokkun á því hvernig þingmenn yrðu kosnir til þings. Þarna á ferðinni ný nálgun á 

lýðræði í landinu, sem kalla mætti almenningssprottið (e. crowd-sourced) lýðræði. Farin yrði leið 

til að draga úr skorðum flokkakerfisins og leitast við að gefa kjósendum möguleika á að velja sér 

þingmenn þvert á stjórnmálasamtök og meira að segja þvert á kjördæmi. Án efa má leiða rök að 

því að þessi frumvarpsgrein er ein sú róttækasta í öllu frumvarpinu.   

Við lestur greinargerðar með frumvarpinu um þetta efni er helst að sjá að innan stjórnlagaráðs 

hafi menn ekki verið á eitt sáttir í þessum efnum.  Sem áður segir, kom það til greina að landið yrði 

eitt kjördæmi. Horfið var frá því og mælt svo um að kjördæmin skyldu flest verða átta (þau eru sex 

nú). Þá var sett inn heimild þess efnis fyrir löggjafann að binda mætti allt að 30 þingmenn við 

kjördæmi og er það greinilega einskonar málamiðlun milli „landskjörsinna“ og „kjördæmasinna“. Í 

greinargerð með frumvarpinu er það hreinskilningslega viðurkennt að stjórnlagaráð hafi ekki náð 

samkomulagi um þingkosningar og hafi orðið að skilja stóran hluta af útfærslu á hugmyndum 

sínum í 39. gr. eftir opinn fyrir löggjafann til útfærslu52. 

                                                           
50

 Sjá 5 mgr. 31. gr. stjórnarskrárinnar. Þar er þetta orðað svo: „Ef kjósendur á kjörskrá að baki hverju þingsæti, 
að meðtöldum jöfnunarsætum, eru eftir alþingiskosningar helmingi færri í einu kjördæmi en einhverju öðru 
kjördæmi skal landskjörstjórn breyta fjölda þingsæta í kjördæmum í því skyni að draga úr þeim mun.“ 
51

 Sjá skýringar með frumvarpi, bls. 100. 
52 „Það er niðurstaða Stjórnlagaráðs eftir að hafa gaumgæft kosti þess og galla að leyfa val þvert 

á samtök að leggja það engu að síður til sem aðalreglu að slíkt verði heimilað. Á hinn bóginn 
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Á öðrum stað í frumvarpinu (sjá síðar) er lagt svo fyrir að ráðherrar skuli ekki vera þingmenn á 

sama tíma. Með hliðsjón af því var um tíma rætt í ráðinu að fækka þingmönnum, allt niður í 53. Að 

lokum var hins vegar horfið að því að fjöldi þingmanna yrðiq 63, meðfram til þess að minni 

stjórnmálasamtök hefðu möguleika til að koma manni á þing.  

Þá er í 9. mgr. 39. gr. mælt svo fyrir að  „[í] kosningalögum skal mælt fyrir um hvernig stuðla skuli 

að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla“. Hér er að sjá að ágreiningur hafi verið um hvernig jafna 

skyldi kyn þingmanna. Sú skoðun að kynjahlutföll skyldu vera sem jöfnust og það yrði neglt niður í 

stjórnarskrá hefur ekki náð fram að ganga. Það er einnig skilið eftir fyrir löggjafann að mæla nánar 

fyrir í þessu efni.  

Þá ber að nefna 60. greinina um synjunarvald forseta, sem samsvarar 26. gr. stjórnarskrárinnar. 

Hér hefur stjórnlagagráð verið nokkuð sammála að halda skuli synjunarvaldi forseta nokkurn 

veginn óbreyttu frá því sem nú er. Helsta efnisbreytingin er að Alþingi hefur fimm daga frá synjun 

forseta til að fella lögin úr gildi, en það ákvæði er ekki í núverandi stjórnarskrá.  

Greinilegt er vald forseta til synjunar á samþykktum frumvörpum hefur átt sína fylgismenn, 

sérstaklega í ljósi þess að núverandi forseti beitti synjunarvaldi sínu í Icesave-samningunum og 

reyndist, þegar Icesave málið var tekið fyrir í EFTA dómstólnum, hafa rétt fyrir sér. Telja hefði mátt 

að ákvæðinu um Lögréttu (62. grein, sjá hér á eftir) hefði mátt haga svo að Lögréttan hefði gengt 

synjunarhlutverkinu og létt því af forseta, en af því varð ekki.  

Ákvæði 62. greinar um Lögréttu er alger nýjung. Kveðið er svo á að 1/5 hluti þingmanna geti óskað 

eftir áliti Lögréttu um hvort frumvarp til laga samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum 

skuldbindingum ríkisins. Auðsætt er hér að ef þetta gengi eftir væri hægur vandi fyrir 

stjórnarandstöðu að þrábeita þessu ákvæði og nýta framvindu mála á Alþingi í rembihnút, þar sem 

Lögrétta gæti tekið sér góðan tíma til að veita álit sitt, en á meðan má ekki afgreiða umrætt 

frumvarp. Af gögnum ráðsins má ráða að nokkur mismunandi álit hafi komið fram um þetta mál. Í 

B-nefnd, þar sem Gísli Tryggvason var formaður, kom fram sú skoðun að koma þyrfti á 

stjórnlagadómstól53 en í C-nefnd, undir forystu Pawel Bartozech, var því haldið fram að rétt væri 

að Hæstiréttur hefði það hlutverk að úrskurða um hvort lög eða frumvörp brytu í bága við 

stjórnarskrá54.  

Réttur þjóðarinnar til að hlutast til um löggjöf og störf Alþingis verði ennfremur styrktur. Þjóðinni 

sé færður málsskotsréttur (65. gr.) þar sem tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis 

um lög sem Alþingi hefur samþykkt. Þjóðin fengi tillögurétt þar sem tveir af hundraði kjósenda 

geta lagt fram þingmál á Alþingi (66. gr.) . Þá komi þjóðarfrumkvæðisréttur þar sem sett var inn 

ákvæði þar sem efnt er til ákveðinnar „konfrontationar“ við Alþingi. Tiu af hundraði kjósenda55 

geti að eigin frumvkæði lagt frumvarp fyrir Alþingi. Ekki er þess getið hvort þingið geti átt eitthvað 

                                                                                                                                                                                     
telur ráðið að kanna þurfi þetta sérstaka atriði sérstaklega áður en endanleg ákvörðun er 
tekin. Á þeim nauma tíma sem ráðið hefur haft hefur ekki gefist tækifæri til þess. Því er lögð til 
sú meginregla í stjórnarskrárfrumvarpinu að kjósanda eigi að standa til boða frambjóðendur 
á öllum listum í sínu kjördæmi og að auki á öllum landslistum. Hins vegar sé Alþingi heimilað 
að ganga skemmra og einskorða valmöguleika kjósandans við lista sömu samtaka.“ Úr greinargerð með 
frumvarpinu, bls. 105.  
53

 Sjá http://www.youtube.com/watch?v=7L5fgXe0Z7o 
54

 Sjá http://www.youtube.com/watch?v=WnpaGFtlav8 
55

 M.v. fjölda kjósenda 2009 væru 10% 22.790 manns. 
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við frumvarpið heldur er kveðið svo á að þingið geti lagt fram gagntillögu í öðru frumvarpi. Hafi 

frumvarp kjósenda ekki verið dregið til baka (og ekki er kveðið á um hvernig það skuli gerast) skal 

það borið undir þjóðaratkvæði ásamt frumvarpi Alþingis, komi það fram. Síðast en ekki síst skulu 

breytingar á stjórnarskrá verða bornar undir þjóðaratkvæði. 

Á orðalagi 66. greinar er að sjá að ekki hefur það verið skilgreint til hlítar hvernig eigi að fara með 

íhlutun kjósenda í löggjafarvaldið. Í 67. gr. er það þrengt hvaða mál megi hlutast til um skv. 65. og 

66. gr., þ.e. ekki megi krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að 

framfylgja þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Enn segir 

svo að í lögum skuli kveðið nánur um tilhögun þjóðaratkvæða, söfnun undirskrifta, framlagningu 

utanaðkomandi tillagna og frumvarpa o.fl. 

Í gildandi stjórnarskrá er á þrem stöðum kveðið á um aðkomu þjóðaratkvæðis : Í 26. gr. þegar 

forseti staðfestir ekki samþykkt frumvarp og nýtir málsskotsrétt sinn til þjóðarinnar, í 11. gr. þar 

sem fjallað um þjóðaratkvæði til að víkja forseta og í 79. gr. þar sem meirihluta atkvæða 

kosningabærra manna þarf til að samþykkja breytingar á kirkjuskipan landsins, þ.e. að hinni 

evangelísk-lútersku kirkjuskipan í 62. gr. verði breytt.  

Til viðbótar við þessi þrjú ákvæði sem tekin eru efnislega upp í frumvarpið er bætt við 

ofangreindum ákvæðum um að 2% kjósenda megi bera upp þingmál, 10% frumvarp og loks að 

breytingar á stjórnarskrá þurfi að bera undir þjóðaratkvæði.  

Þá er lagt til að völd Alþingis verði styrkt með tilkomu rannsóknarvalds þingsins. Meðan á vinnu 

stjórnlagaráðs stóð samþykkti Alþingi lög nr. 84/2011 þess efnis að komið skyldi á stjórnskipunar- 

og eftirlitsnefnd, og er ákvæði þar að lútandi tekið inn í frumvarpið í 63. gr. Auk þess er tekið inn 

ákvæði í 64. gr. þar sem Alþingi geti skipað nefndir til að rannsaka mál er varða almannahagsmuni. 

M.a. er hér höfð hliðsjón af skýrslu sem forsætisráðuneytið lét vinna um Eftirlit Alþingis með 

framkvæmdarvaldinu.  

Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá má ekki greiða fé úr ríkissjóði nema til þess sé heimild í 

fjárlögum eða fjáraukalögum. Í lögum um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 er ákvæði sem heimilar 

fjármálaráðherra að greiða út fé án lagaheimildar innan árs, enda skýri hann fjárlaganefnd frá því. 

Þessu vill stjórnlagaráð breyta þannig að ráðherra afli heimildar fjárlaganefndar fyrir fram til slíkra 

fjárveitinga, enda sé það áralangur ósiður í fjármálaframkvæmd ríkissjóðs að greiða út háar 

fjárhæðir innan fjárlagaárs og afla síðan heimildar eftirá í fjáraukalögum. Þetta hefur verið 

áralangt bitbein í umræðum um fjárreiður ríkisins, sérstaklega meðan verið var að semja 

fjárreiðulögin fyrir 1995. Því var þá lent þannig að fjármálaráðherra yrði skylt að hafa samráð við 

fjárlaganefnd um aukafjárveitingar, en í reynd hefur misbrestur orðið á því. Alþingi hefur því 

iðulega verið afhent frumvarp til fjáraukalaga eftir á þar sem þegar var búið að greiða út 

umtalsverða fjármuni sem ekki voru afturkallanlegir, og því ekkert annað fyrir þingið að gera en að 

gúmmístimpla umframeyðslu framkvæmdarvaldsins. Því þótti stjórnlagaráði nauðsynlegt að setja 

inn ákvæði um fyrirfram samþykki fjárlaganefndar þingsins.  

Þegar litið er yfir ákvæði um Alþingi í heild, eins og stjórnlagaráð hefur sett þau fram, ber einkum 

tvennt hæst. Annars vegar að kosningakerfið er allt öðru vísi en í núverandi stjórnarskrá. 

Kjósendur fá miklu meira rými til að velja sér þingmenn, þvert á kjördæmi og flokka. Þetta er að 

vísu ekki fyllilega útfært í frumvarpinu, og það er skilið eftir fyrir Alþingi að túlka þetta nánar. Hins 

vegar er inngrip hins almenna kjósanda í löggjöf stóraukin, annars vegar með því að 2% kjósenda 



19 
 

geti borið upp þingmál og 10% þeirra geti lagt fram heilt frumvarp. Þá er vegur þingsins efldur 

með því að í frumvarpinu er því fengið rannsóknarvald, sem reyndar var þegar fyrir hendi í lögum. 

Stjórnlagaráð hefur hér áformað að efla veg þingsins á kostnað framkvæmdarvaldsins, en hið 

síðarnefnda hafði þegar tekið til sín mikið af löggjafarvaldinu. Flest frumvörp sem urðu að lögum 

voru upphaflega samin í Stjórnarráðinu og einstök ráðuneyti réðu miklu um hvernig frumvörpin 

þróuðust í meðferð þingsins. Eftir 1. umræðu um frumvarp er því vísað til nefndar sem fer 

nákvæmlega yfir frumvarpið, kallar til álita frá hagsmunaaðilum og eftir atvikum skila einstaklingar 

að eigin frumkvæði áliti til nefndar. Viðkomandi nefnd skilar því síðan breyttu til 2. umræðu. 

Breytingar á þessu stigi eru vandlega vaktaðar af viðkomandi ráðuneyti og fær þingið oft litlu ráðið 

þar um. Helsta aðferð þingsins til að andmæla stjórnarfrumvörpum var að láta þau ekki afgreiðast 

úr nefnd, sem kallað er.  

Erfitt er að sjá á ákvæðum þeim sem lúta að Alþingi, að vegur þess gagnvart framkvæmdarvaldinu 

hafi eflst við þær breytingar sem ráðið vildi gera. Þetta er þó nánar rætt í kaflanum um 

framkvæmdarvaldið hér á eftir, en þar skýrist betur hvernig hinar þrjár greinar ríkisvaldsins, 

löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald eru tvinnaðar saman (e. checks and balances). 

Forseti Íslands 

Miklar umræður urðu um það í stjórnalagaráði hvaða hlutverki forseti landsins ætti að gegna í 

framtíðinni. Stjórnarskráin hefur að geyma 28 greinar um hlutverk forseta og ber hún greinilegan 

keim af því að vera afleiða af stjórnarskrá Danaveldis frá því fyrir 1874 og allt til fyrstu 

lýðræðisstjórnarskrár Dana 1849. Greinarnar fjalla mest um það hvaða vald forseti hefur og 

hvernig hann getur beitt því. Honum er fyrst og fremst komið fyrir sem þjóðhöfðingja í 

stjórnkerfinu, hann fari með löggjafarvald og framkvæmdarvald, hann skipi ráðherra, 

embættismenn o.fl. og, síðast en ekki síst, hann geti skotið samþykktu frumvarpi til 

þjóðaratkvæðis, sé hann ekki sáttur við ákvörðun Alþingis. 

Eitt aðalhlutverk forseta er enn ótalið: Aðkoma forseta að myndun ríkisstjórnar. Eftir kosningar á 

þeim tímum er ekki var augljóst hvaða ríkisstjórn yrði mynduð kom það í hlut forseta að ræða við 

foringja allra stjórnmálaflokka og skoða hvernig landslag stjórnmálanna liti út. Að því loknu fól 

forseti einum stjórnmálaforingja að mynda ríkisstjórn. Hafi honum ekki tekist það, reynir forseti að 

fela öðrum foringja það hlutverk og svo koll af kolli. 

Þetta hefur gengið misjafnlega. Í tíð Sveins og Ásgeirs var þeirri reglu forseta fylgt að hverjum 

þeim er falið var að mynda ríkisstjórn hefði til þess frið frá öðrum stjórnmálaflokkum. 

Leikreglurnar voru formlega á þann veg að aðrir stjórnmálaforingjar mættu ekki gera öðrum 

foringjum boð um stjórnarmyndun, meðan myndun ríkisstjórnar var í höndum eins. Þess voru 

dæmi, m.a. í tíð Sveins Björnssonar, að menn fengu áminningu um að halda sig til baka meðan 

verið var að reyna að mynda eina ákveðna stjórn.  

Úr þessum aga dró með tímanum. Myndun ríkisstjórnar gekk erfiðlega í tíð Kristjáns Eldjárn. Að 

lokum tók Gunnar Thoroddsen sig til og myndaði ríkisstjórn án umboðs frá forseta, gekk síðan á 

fund forseta eftir á og tilkynnti honum að hann teldi sig geta myndað ríkisstjórn og bað um umboð 

til þess, sem forseti veitti, feginn að myndunarvandinn skyldi leystur.  
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Í tíð Vigdísar Finnbogadóttur sem forseta rýrnaði stjórn forseta á stjórnarmyndun enn frekar. Þótt 

einum stjórnmálaforingja væri falið umboð til myndunar ríkisstjórnar enduðu allir foringjar með 

að tala við alla og mörg möguleg stjórnarmynstur gátu verið í gangi á einum og sama tímanum. 

Minnistætt er að stjórnarmyndun Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 1983  tók langan tíma og 

ýtti Vigdís á eftir að flokkarnir færu að flýta sér. Foringjar þeirra tóku þeirri afskiptasemi illa.57 

Með ferla forseta til hliðsjónar hlaut stjórnlagaráð að velta fyrir sér hvaða hlutverki forseti ætti að 

gegna í stjórnkerfi landsins. Allt kæmi til tals. Væri nokkur þörf á forseta yfir Íslandi yfirleitt? Dygði 

ekki forsætisráðherra sem æðsti maður landsins?  

Segja má að sú skoðun hafi komið mikið til tals að forseti ætti að vera einskonar yfirmaður 

framkvæmdarvaldsins, nokkuð í ætt við stöðu forseta t.d. í Frakklandi eða Bandaríkjunum. Í því 

skipulagi yrði það hlutverk forseta að takast á við löggjafarvaldið, leggja því til frumvörp sem á 

stundum yrðu ekki samþykkt, en halda samt áfram störfum í embætti. Þannig myndi löggjafinn og 

framkvæmdarvald undir stjórn forseta vegast á, hvor um sig myndi gæta hins og koma í veg fyrir 

að annar hvorra legði út í vegferð þjóðinni til óheilla. Í bandaríska stjórnkerfinu heitir þetta 

„checks and balances“ og er einn af hornsteinum í þeirra stjórnkerfi.  Þessi skoðun var sumpart í 

ætt við hugmyndir Vilmundar heitins Gylfasonar er hann viðraði meðan hans naut við.  

Stjórnlagaráð komst að þeirri niðurstöðu að halda stöðu forseta í stjórnarskránni nokkuð breyttri 

en í grundvallaratriðum yrði hlutverk forseta hið sama og nú, að hann yrði táknrænn þjóðhöfðingi 

innan lands og út á við, en honum yrðu fengin ákveðin völd. Stjórnarskráin hefur að geyma 28 

ákvæði um forseta. Þar eimir af því sem áður er getið að hin upphaflega stjórnarskrá Íslands var 

samin eftir danskri stjórnarskrá sem átti uppruna sinn 1849. Þá var lýðræði að fæðast í Danmörku 

og því var höfuðáherslan í stjórnarskránni á þeim tíma sú að skilgreina völd konungs. Ákvæði 

þessu hafa haldist að mestu óbreytt síðan, en þar á meðal eru ýmis sérkennileg ákvæði sem eiga 

ekki við í nútímalýðræði, svo sem, eins og áður hefur verið getið, að forseti skipi ráðherra. Í raun 

er val ráðherra í höndum þess meirihluta er myndar stjórn á Alþingi, en forseti kemur þar 

eingöngu við sögu er hann felur ákveðnum þingmanni stjórnarmyndun.  

Málskotsrétturinn sbr. 26. gr. stjórnarskrárinnar er látinn haldast óbreyttur að mestu, þó þannig 

að Alþingi hafi fimm daga til að draga samþykkt frumvarp til baka eftir að forseti synjar því 

undirritunar, en í núverandi stjórnarskrá er enginn slíkur frestur tilgreindur. Miklar umræður fóru 

fram í stjórnlagaráði um málsskotsréttinn. Höfð var hliðsjón af því að umrætt ákvæði er einsdæmi 

í stjórnarskrám.  Ýmis tilbrigði af valdi forseta yfir samþykktum lagafrumvörpum eru fyrir hendi í 

öðrum löndum en ekkert er eins og 26. greinin. T.d. hefur forseti Finnlands allt að þrjá mánuði til 

að undirrita samþykkt frumvarp svo það verði að lögum. Nýti hann frestinn til fulls getur þingið 

samþykkt frumvarpið aftur óbreytt og verður það þá að lögum án undirritunar forseta. Í 

Bandaríkjunum getur forseti neitað að staðfesta samþykkt frumvarp og þarf þá aukinn meirihluta 

til að það verði að lögum58.  

Í umfjöllun ráðsins er höfð hliðsjón af því að ákvæði 26. gr. hafi fengið ítarlega umfjöllun við gerð 

og setningu stjórnarskrárinnar 1944. Þau rök sem þá voru í gildi – að málsskotsréttur forseta væri 
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hluti af valddreifingarjafnvægi lýðveldisins – ættu enn fullan rétt á sér. Raunar var talið að þau rök 

hefðu styrkst við beitingu málsskotsréttarinar í þau skipti sem orðið hafa.  

 Fellt er niður að forseti sé handhafi löggjafarvalds ásamt Alþingi, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar. 

Þetta voru einskonar leifar í stjórnarskránni frá þeim tíma er konungur hafði löggjarfarvald, m.a. 

með skipan konungsvalinna þingmanna. Honum er nú eingöngu fundinn staður í 

framkvæmdarvaldinu. Forseta eru hins vegar fengin ný völd innan framkvæmdarvaldsins sem nú 

eru gerð skýr, og hlutverk forseta tilgreint. Hér er um að ræða veitingu embætta sem er á 

verksviði forseta að veita, en nú að loknu ákveðnu matsferli, ekki að tillögu ráðherra. 

 Í núverandi stjórnarfyrirkomulagi eru fyrir hendi talsverður fjöldi embætta sem forseti Íslands 

veitir, s.s. ýmis æðri embætti stjórnkerfisins, áður fyrr prófessorsembætti við Háskóla Íslands o.fl. 

Til þessa hefur þetta vald einungis verið formlegt, þ.e. forseti veitir embættið að fenginni tillögu 

þar um frá ráðherra, ekki að eigin frumkvæði. Ekki er ljóst hvað gerast myndi ef forseti neitaði að 

skipa mann í embætti sem lagt væri fyrir hann.  

Þá er fellt niður ákvæði um ríkisráð, og ráðið sem slíkt er talið úrelt og því ekki ástæða til að halda 

því í frumvarpinu. Það er rakið í skýringum með frumvarpinu að á fyrstu árum lýðveldisins hafi 

ríkisráð hist oft á ári, en þeim fundum hafi smám saman fækkað, og loks hin síðustu ár hefur ráðið 

aðeins hist tvisvar á ári. Verkefni ráðsins hafi smám saman orðið formleg og ekki haft neina 

hagnýta þýðingu. Geta ber þess að forseti hefur ráðið dagskrá ríkisráðsfunda, og hefur hann amk. 

einu sinni sýnt þar vald sitt með því að setja ekki undirskrift Icesave laga á gamlársdag á dagskrá 

og tilkynnt ríkisstjórn þannig með óbeinum hætti að hann hygðist ekki undirrita hið samþykkta 

frumvarp59. 

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir í 96. gr. að skipan í embætti dómara og ríkissaksóknara verði að 

vera borin undir forseta. Eru þetta einu embættin skv. frumvarpinu sem bera þarf undir forseta til 

staðfestingar. Skipa skal nefnd til að meta hæfi manna er skipaðir verða í önnur æðstu embætti. 

Skal forseti skipa formann slíkrar nefndar. Nú vilji ráðherra skipa annan mann en einn þeirra er 

nefndin telur hæfastan, þarf 2/3 hluta þingmanna til að staðfesta ákvörðun ráðherra. Ekki er þess 

getið í frumvarpinu við hvaða æðstu embætti er átt, en það gefur auga leið að hér er um að ræða 

t.d. ráðuneytisstjóra, forstjóra ýmissa mikilvægustu ríkisstofnana of fleiri. Sjálfur forsetinn tekur 

það sem gefið að svo sé í umfjöllun sinni um frumvarp stjórnalagaráðs60. 

Þá er forseti Alþingis látinn verða staðgengill forseta, geti hann ekki sinnt starfi sínu af heilsufars- 

eða öðrum ástæðum. Núverandi handhafar forsetavalds, þ.e. forseti Alþingis, forsætisráðherra og 

forseti Hæstaréttar, yrðu skv. frumvarpinu felldir niður og forseti Alþingis væri eini staðgengillinn. 

Ekki yrði talin þörf á að hann gegni stöðu staðgengils nema um alvarleg tilvik væri að ræða, s.s. 

heilsubrestur. Núverandi fyrirkomulag, að handhafar forsetavalds gegni störfum forseta þegar 

hann er erlendis, yrði fellt niður. 

Í heild verður að telja að völd forseta hafi styrkst nokkuð í frumvarpinu. Margar af greinum 

stjórnarskrárinnar hafi verið felldar niður þar eð þær voru taldar úreltar. Málskotsrétturinn, 

þungamiðjan í valdi forseta, er látinn halda sér með smábreytingu, og vald forseta til staðfestingar 

á skipun í embætti er mikilvæg viðbót við völd forseta og er henni ætlað að tryggja fagleg, 
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ópólitísk vinnubrögð við skipan í mikilvæg embætti framkvæmdarvaldsins. Skipan forseta í 

formann valnefndar er einnig mikilvægur valdaþáttur fyrir embætti forseta. Ákvæði um að forseti 

sé ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og láti ráðherra framkvæma vald sitt er fellt brott með þeim 

rökum að forseti, rétt eins og allir landsmenn, eigi að bera ábyrgð á gjörðum sínum. 

Framkvæmdarvaldið 

Þungamiðjan í umræðunni eftir hrun bankanna 2008 snerist um framkvæmdarvaldið, aðgerðir 

þess og aðgerðarleysi, yfirráð þess yfir löggjafarvaldinu og síðast en ekki síst, hvernig ábyrgð 

ríkisstjórnarinnar var háttað. Fundið var að því að ábyrgðarsvið ráðherra í ríkisstjórn hafi verið 

ógreinilega skipt, hver ráðherra um sig hafi talið verksvið sitt vera á þann veg að hagur 

fjármálakerfisins hafi ekki verið beinlínis á hans ábyrgð. Þá var fundið að því – sérstaklega í 

umfjöllun Landsdóms í máli fyrrverandi forsætisráðherra, að mikilvæg mál hefðu ekki verið kynnt 

fyrir allri ríkisstjórninni, að áhættunni af yfirvofandi hruni bankakerfisins hafi verið haldið leyndri 

fyrir ráðherrum ríkisstjórnarinnar og hún aðeins rædd í þröngum hópi ráðherra, seðlabankastjóra 

og æðstu embættismanna. 

Þessi umræða á sér dýpri rætur. Framkvæmdarvaldið hefur smám saman orðið alvalda á Alþingi. 

Nær einu lögin sem sett hafa verið hafa komið frá stjórnarfrumvörpum. Frumvörp þingmanna hafa 

oftast „dáið“ í nefnd og aldrei komist svo mikið sem til annarrar umræðu. Stjórnarfrumvörp hafa 

venjulega verið algjörlega á hendi þess ráðherra sem ber málið fram og hafa aðrir ráðherrar ekki 

haft íhlutunarrétt í gerð frumvarpa á því stigi sem þau hafa verið lögð fyrir Alþingi. Venjan hefur 

verið sú að frumvörp einstakra ráðherra hafa verið kynnt í ríkisstjórn með stuttri munnlegri 

greinargerð viðkomandi ráðherra. Athugasemdum annarra ráðherra hefur oftast verið vísað frá á 

sama fundi, þannig að slíkar athugasemdir hafa orðið að bíða eftir því að frumvarpinu hafi verið 

vísað til nefndar eftir fyrstu umræðu á þingi. Þar hafa ráðherrar sem aðrir, gegnum nefndarmenn í 

viðkomandi nefnd eða fyrir tilstilli álitsaðila, getað komið athugasemdum sínum að. Aðeins í 

einstaka málum hefur verið tekist á í ríkisstjórn um gerð laga, t.d. 2004 í fjölmiðlamálinu 

svokallaða þegar forseti beitti málsskotsrétti sínum og miklar umræður urðu í ríkisstjórn í kjölfarið 

hvernig bregðast ætti við61. 

Þegar gera átti upp hrunið mikla með ákæru á hendur fjórum ráðherrum og málið kom til kasta 

Alþingis, fólst vörn einstakra ráðherra m.a. í því að sjálft hrunið hefði verið lítið á þeirra verksviði. 

M.a. bar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir því fyrir sig að hún, sem utanríkisráðherra, hefði lítið haft 

með sjálft hrunmálið að gera á sínu utanríkismálaverksviði62. Viðskiptaráðherra, Björgvin 

Sigurðsson, bar því við að honum hefði verið haldið utan við málið og lítið vitað um það á síðustu 

mánuðum fyrir hrun.63 

Af þessu mátti draga þá ályktun að valdsvið ráðherra hefði verið mjög niðurhólfað , og mál á borð 

við velferð efnahagslífsins í heild hefðu ekki verið á valdsviði neins einstaks ráðherra. Hefð var þó 

fyrir því að forsætisráðherra hefði heildarvelferð efnahagslífsins á sinni könnu, en fyrir því voru 

engin skýr ákvæði, hvorki í stjórnarskrá né í lögum almennt. Fyrri forsætisráðherrar, s.s. Ólafur 

Thors, Ólafur Jóhannesson og Bjarni Benediktsson, töldu það afgerandi að heildarvelferð 

þjóðarbúskaparins væri á þeirra ábyrgð. Skipuðu þeir m.a. sérfræðinga sér til ráðuneytis í 
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efnahagsmálum, settu á fót stofnun64 til að sinna efnahagsmálum sem heyrði undir 

forsætisráðherra og nýttu hana til náins samráðs.  

Þetta hlutverk nýttist misjafnlega eftir því sem tímar liðu. Sumir forsætisráðherrar beindu kröftum 

sínum aðallega að því að halda friði innan samsteypustjórna sinna og litu svo á að efnahagsmálin 

væru meira á könnu ýmissa fagráðherra, t.d. viðskiptaráðherra eða ráðherranna þriggja er sáu um 

atvinnumálin, landbúnað, sjávarútveg og iðnað. Heildaryfirsýn efnahagsmála átti oft hvergi hús. 

Nokkur breyting varð á er ný lög voru sett um Seðlabanka Íslands 2001 þar sem bankanum var 

veitt ákveðið sjálfdæmi í peningamálum, meira en hann hafði áður. Síðar var hann færður undir 

forsætisráðherra en aðrir bankar látnir heyra undir viðskiptaráðherra.  

Á árunum eftir 1990 fóru miklar umræður fram meðal stjórnarflokka, einkum í Viðeyjarstjórninni 

svokölluðu, um hvort breyta ætti Stjórnarráðinu, fækka ráðuneytum og einfalda stjórnkerfið. Sú 

umræða komst ekki mikið í fjölmiðla en var um tíma áhersluverkefni sem forystumenn 

stjórnarflokkanna, þá Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, studdu. Einkum var talað um að sameina 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytin, gera Hagstofu Íslands að ríkisstofnun (hún hafði haft 

stöðu sem ráðuneyti frá því um 1970) auk annarra breytinga. Ekkert varð úr þessum hugmyndum 

enda var andstaða ýmissa sérhagsmuna mikil, sérstaklega í sjávarútvegi og landbúnaði. Hins vegar 

var stofnað sérstakt umhverfisráðuneyti kringum 1990, og iðnaðar- og viðskiptaráðuneytin voru 

sameinuð í ríkisstjórnartíð Steingríms Hermannssonar upp úr 1988. Erlend viðskiptamál voru á 

sama tíma flutt frá viðskiptaráðuneyti yfir til utanríkisráðuneytis. 

Eftir stóð að ráðherraábyrgð var margskipt, enda var það ein af niðurstöðum í rannsóknarskýrslu 

Alþingis, að hver ráðherra um sig hefði of sérstakt valdsvið og ekki hafi verið hægt að styðja það 

með rökum að heildarvelferð efnahagsmála væri sérstaklega á könnu neins þeirra umfram aðra.  

Með þetta að leiðarljósi var sú breyting gerð í tíð síðustu ríkisstjórnar að reyna að fækka 

ráðuneytum niður í átta. Við þetta breikkaði valdsvið hvers ráðherra , og nokkrir ráðherra hurfu úr 

ríkisstjórn.65 Í tíð núverandi ríkisstjórnar hefur að hluta verið horfið frá þessu fyrirkomulagi, og 

einum ráðherra hefur verið bætt við, þeim fjölgað úr átta í níu.66 

Stjórnlagaráð hefur litið svo á að takmarka þurfi völd framkvæmdarvaldsins yfir Alþingi, aðallega 

með því að mæla svo fyrir að ráðherrar geti ekki verið alþingismenn. Séu alþingismenn kallaðir til 

ráðherrastarfs, verði þeir að segja af sér þingmennsku meðan þeir eru ráðherrar (89. gr.). Þá tekur 

ráðið undir þá gagnrýni rannsóknarnefndar Alþingis67 að oddvitaræðið í ríkisstjórn dragi úr 

skilvirkni hennar. Vafalítið er þar litið til þeirrar ákvörðunar Davíðs Oddssonar og Halldórs 

Ásgrímssonar – án samráðs við ríkisstjórninar í heild – að styðja herför Bandaríkjamanna og 

bandamanna þeirra í Írak. Á móti er valdsvið einstakra fagráðherra talið allmikið þannig að 

eindrægni ríkisstjórnarinnar býður nokkuð hnekki við. Því hefur ráðið tekið upp ákvæði þess efnis 

að ríkisstjórn beri að taka mikilvægar ákvarðanir í sameiningu og að slík mál skuli leggja formlega 

fyrir ríkisstjórnarfundi, og að valdsvið ráðherra og ábyrgð þeirra skuli skilgreind í lögum.  
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Af öðrum nýmælum í kafla um framkvæmdarvaldið má nefna að ríkisráð verði lagt niður. Það 

hafði hlutverki að gegna á ofanverðri síðustu öld en þýðing þess á lýðveldistímanum hefur farið 

þverrandi. Nú eru aðeins tveir formlegir ríkisráðsfundir haldnir á ári hverju og á dagskrá fundanna 

eru fyrst og fremst formleg mál, s.s. endurstaðfesting forseta á undirritun hans á samþykktum 

lagafrumvörpum. Því þótti rétt að leggja ríkisráð niður. Sömuleiðis var ekki lengur talin þörf á 

ákvæði um bráðabirgðalög þar sem alþingismenn væru hvort eð er á launum og til taks árið um 

kring og því vandalítið að kalla þing saman ef svo bæri undir.  

Tillögur ráðsins um fyrirkomulag stjórnarmyndunar eru nokkuð sérstök. Svo segir í 90. gr. að 

Alþingi kýs forsætisráðherra. Með því er átt við að stjórnarmyndunarviðræður eigi að ganga fyrir 

sig að hefðbundnum hætti. Þ.e. að forseti feli ákveðnum stjórnmálaforingja að mynda ríkisstjórn 

eins og nú er venja. Takist það ekki getur forseti valið annan til að reyna við stjórnarmyndun. 

Takist það enn ekki, kemur kosning forsætisráðherra af alþingismönnum til skjalanna. Ekki er ljóst 

hvað gera skuli ef sá er hlýtur kosningu geti enn ekki myndað ríkisstjórn, en ef tíu vikur líða frá 

þingkosningu án þess að stjórn hafi verið mynduð, skuli þing rofið og boðað til nýrra kosninga. 

Loks er kveðið svo á að forseti skipi forsætisráðherra í embætti. Einskis er getið hvað gera skuli ef 

forseti neitar eða lætur hjá líða að skipa forsætisráðherra.  

Svo sem fyrr hefur verið getið hefur forseti gegnt virku hlutverki í myndun ríkisstjórnar með því að 

biðja ákveðna menn að mynda ríkisstjórn. Hefur hann almennt valið þann er líklegur var hverju 

sinni en nokkuð er talið hafa borið á að forseti hafi valið mann til stjórnarmyndunar sem honum 

hafi verið hlýrra til en öðrum.69  

Þetta er rakið hér til að hafa til hliðsjónar að hlutverk forseta í stjórnarmyndunum hefur veikst frá 

upphafsárum lýðveldisins. Ekki er að sjá á tillögum ráðsins í frumvarpinu að hlutverk forseta hafi 

átt að styrkjast, og vafasamt er að hlutverk hans í stjórnarmyndunarviðræðum hafi verið gerð 

skýrari. Sjálfur taldi Ólafur Ragnar Grímsson að hlutverk forseta yrði sterkara við stjórnarmyndun. 

Að beinar viðræður forsetans við þingmenn yrðu afgerandi í stað þess að formenn flokkanna léku 

þar aðalhlutverk.70 

Í frumvarpinu eru ákvæði um vantraust, sem hvergi er að finna í núverandi stjórnarskrá. Í sjálfu sér 

er ákvæðið einskonar „selvfölgelighed“ því það skrásetur eingöngu þá leið til vantrausts sem nú 

þegar er óskráð fyrir hendi. Sömuleiðis er að finna ákvæði um starfsstjórn í 92. gr. sem er 

samhljóða núverandi venju, að fráfarandi ríkisstjórn sitji meðan ný er mynduð. Þó er 

starfsstjórnarákvæðið með því fororði að ráðherra í starfsstjórn taki aðeins þær ákvarðanir sem 

nauðsynlegar eru til rækslu starfa þeirra, þ.e. þeir mega ekki taka stefnumarkandi ákvarðanir sem 

binda ríkisstjórnir framtíðarinnar til langs tíma. Enn annað nýmæli er að ríkisstjórn sé gert að 

leggja fyrir þingið árlega skýrslu um framkvæmd þeirra ályktana sem þingið kemst að.  

Ráðið lét sér annt um að skipan embættismanna færi fram á faglegan hátt. Undirskilið er hér að 

ekki skuli skipa menn eftir pólitískum skoðunum heldur eingöngu að undangengnu faglegu mati. 

Sérstaklega er tekið fram að skipan dómara og ríkissaksóknara skuli borin undir forseta sem hefur 

þar rétt til synjunar, en þá þurfi Alþingi að samþykkja skipunina með 2/3 hlutum atkvæða. 
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Sömuleiðis þarf 2/3 meirihluta til að staðfesta skipan ráðherra á manni í embætti sem fagleg 

nefnd hefur talið síður hæfastan. Í heild bindur þetta ráðherravald mikið við skipan embætta, 

enda hefur ráðið eflaust haft í huga að ríkisstjórnir hafi í gegnum tíðina skipað menn sér hliðholla í 

embætti, komist upp með það án þess að viðkomandi flokkur hafi glatað afgerandi fylgi. 

Sérstaklega á þetta við um dómara þar sem skipanir hafa á tíðum verið umdeildar. Sumir 

ráðsmenn gengu jafnvel svo langt að halda því fram að skipan embættismanna hefði gegnum árin 

verið gegnsýrð af landlægri spillingu og því þyrfti skýr stjórnarskrárákvæði til að útrýma henni71.  

Loks er að finna ákvæði í kaflanum um framkvæmdarvald er snýr að sjálfstæði ríkisstofnana. Þar er 

kveðið svo á að ákveðnar ríkisstofnanir – sem skilgreindar verði í lögum – verði ekki lagðar niður 

né starfsemi þeirra breytt nema með samþykkt 2/3 hluta atkvæða þingsins. Hér hefur ráðið haft 

sérstaklega í huga að Þjóðhagsstofnun var lögð niður í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks í forsætisráðherratíð Davíðs Oddssonar, en nokkrir ráðsmenn vildu kenna því 

um að engin vöktunarstofnun hafi séð fyrir að hrunið 2008 væri að dynja yfir. Einnig var því haldið 

fram í ráðinu að hluti af sökinni á Hruninu væri sá að ýmsar lykilstofnanir stjórnkerfisins hefðu 

verið of hallar undir hið pólitíska vald og því ekki gert þá skyldu sína að vara við að hrun gæti verið 

í aðsigi. Var þar bent á Seðlabankann, Hagstofuna og fleiri stofnanir72.  

Í heild verður að telja að kaflinn um ráðherra, ábyrgð þeirra og framkvæmdarvaldið markist af því 

er fram kom í rannsóknarskýrslu Alþingis þess efnis að stofnanir stjórnkerfisins hafi ekki varað við 

Hruninu sem skyldi, vald ráðherra hafi í senn verið of mikið og frjálslegt en um leið hafi þeir legið á 

liði sínu og ekki sýnt þann aga sem þurfti til að afstýra Hruninu.73 Segja má með nokkrum rétti að 

heildarafstaða ráðsins til frumvarpsgreinanna um framkvæmdarvaldið hafi markast af reynslu 

Hrunsins og því hafi kaflinn verið sniðinn til að koma í veg fyrir aðdraganda þess. 

Það er sérstakt við þennan kafla að forseti, sem í stjórnarskránni fer með löggjafarvald ásamt 

Alþingi, skuli í frumvarpinu færður yfir í framkvæmdarvaldið og honum fengið hlutverk þar við 

stjórnarmyndun, sem allsendis er óskýrt í stjórnarskránni, auk þess sem honum er fært 

staðfestingarvald á skipun í tiltekin embætti stjórnsýslunnar sem hann hafði ekki áður.  

Þá felur það í sér meiriháttarbreytingu að ráðherrar eigi að vera menn utan þings og enginn geti 

verið ráðherra lengur en átta ár. Hvorutveggju er ætlað að tempra framkvæmdarvaldið, gera það 

ábyrgara gagnvart þinginu og koma í veg fyrir myndun langreyndra atvinnustjórnmálamanna sem 

stjórna myndu landinu í sama farinu yfir löng tímabil. Með þessu ákvæði myndi tilkoma ýmissa 

stjórnmálaforingja framtíðarinnar á borð við Ólaf Thors, Eystein Jónsson og Bjarna Benediktsson  

hverfa á braut.  

Glöggt má skynja í ræðum ráðsmanna að markmið þeirra með takmörkunum á framkvæmdarvaldi 

er að hemja núverandi flokkakerfi sem ráðið kennir m.a. um að svo hafi farið sem fór. Ráðsmenn 

nefna hvað eftir annað í ræðum sínum að þeir hafi ímugust á flokksræði og pólitíkusum. Nokkrir 

nefna hugtakið „checks and balances“ sem kunnugt er úr bandarískri stjórnmálafræði, þ.e. að hver 

þáttur stjórnvaldsins, löggjafar- framkvæmdar- og dómsvalds, eigi að hemja hina tvo þættina 

þannig að enginn einn geti yfirþyrmt annan. Þess sjást glögg merki, bæði á hugmyndum ráðsins 
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um löggjafarvald og framkvæmdarvald, að þessir þættir eigi að takmarka hvorn annan. Umræðan 

um samspil dómsvalds við hina tvo þætti stjórnvaldsins fer hér á eftir.  

Dómsvaldið 

Þrátt fyrir margar og gagnrýnar ræður ráðsmanna á fundum þeirra um dómsvaldið og meðferð 

þess er ekki að sjá, þegar allt kemur til alls, að ráðsmenn hafi haft mikinn áhuga á að breyta 

ákvæðum V. kafla núverandi stjórnarskrár. Meðal annars kann þetta af stafa af því að þjóðfundur 

var fáorður um dómsvald sem slíkt, þótt hugtak á borð við réttlæti hafi verið ofarlega í hugum 

þjóðfundarmanna. Sömuleiðis taldi stjórnlaganefnd ekki mikla ástæðu til að hrófla við núgildandi 

ákvæðum um dómstóla. Sumpart stafar þetta af því að þegar var búið að endurskilgreina 

mannréttindi á ítarlegan hátt í mannréttindakafla frumvarpsins, auk þess sem ákvæði um Lögréttu 

hafði verið sett inn í kaflan um Alþingi í 62. gr. frumvarpsins. Því var talið að ekki stæðu efni til að 

setja á stofn sérstakan stjórnlagadómstól. Ástæða þætti hins vegar til að taka fram – það sem til 

þessa hefur verið undirskilið – að Hæstiréttur Íslands sé æðsti dómstóll ríkisins. Það sé gert í þeim 

tilgangi að koma í veg fyrir að með lögum verði hægt að stofna dómstól upp að hlið Hæstaréttar 

og vekja þar með upp óvissu um áfrýjunarleið mála í réttarkerfinu.  

Með lögum nr. 45/2010 voru fyrri lög um dómstóla, nr. 15/1998 styrkt. Bætt var ákvæði inn í lögin 

þess efnis að sérstök nefnd verði skipuð til að meta hæfi hæstaréttardómara og héraðsdómara og 

er ráðherra settar þröngar skorður til að koma í veg fyrir að hann geti skipað aðra í embætti en 

þann eða þá sem nefndin telur hæfasta. Með þessu yrði svigrúm ráðherra til að skipa dómara að 

eigin geðþótta þrengt mjög, enda hafði það verið eitt aðalgagnrýnisefnið á skipan dómara. Þar eð 

þessi lög voru þegar fyrir hendi, þótti ekki ástæða til að þrengja svigrúm ráðherra til skipunar 

dómara enn frekar en þegar var orðið.  

Í stjórnarskránni eru aðeins þrjár greinar um dómsvald, 59. til 61. grein. Stjórnlagaráði þótti rétt 

að útfæra ákvæði um dómsvaldið nánar, en er þó tiltölulega fámál um þennan kafla ríkisvaldsins. 

Rétt þótti ráðinu að kveða á um að sjálfstæði dómstóla verði tryggt með lögum. Til viðbótar við að 

dómstólar skeri úr um mál í einkarétti og opinberum rétti, þ.e. sakamál, svo sem nú er, þótti 

ráðinu rétt að taka fram að dómstólar skuli skera úr um hvort lög samrýmist stjórnarskrá (100. 

gr.), þótt til þessa hafi ekki verið dregið í efa að dómstólar hafi þetta vald.  

Í stjórnarskránni eru dómarar kallaðir dómendur nema á einum stað er talað um dómara. Ráðinu 

þótti rétt að nota orðið dómari í öllum tilfellum. 

Samkvæmt stjórnarskrá njóta hæstaréttardómarar fullra laun eftir að þeirra hætta störfum, sem 

þeir geta gert við 65 ára aldur. Ráðinu þótti rétt að fella þennan rétt niður, þannig að dómarar í 

Hæstarétti nytu framvegis eftirlauna eins og aðrir opinberir starfsmenn.  

Í stjórnarskránni er ákvæði þess efnis að dómara verði ekki vikið úr starfi nema með dómi né verði 

hann færður til gegn vilja hans nema verið sé að koma á nýrri skipan dómstóla. Ráðinu þótti 

tilfærsluákvæðið binda hendur stjórnvalda um of, þannig að það er fellt niður í frumvarpinu til að 

auðvelda færslu dómara milli staða.  

Loks er ákvæði um ákæruvald skeytt aftast í kaflann um dómsvald þar sem embætti 

ríkissaksóknara er fest í sessi í stjórnarskrá, en nú er því aðeins fundinn staður í lögum. Í 96. gr. 
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frumvarpsins voru þegar lögð til ákvæði um skipan ríkissaksóknara sem eiga að tryggja að hann 

verði ekki háður pólitísku valdi á sama hátt og skipan dómara.  

Sveitarfélög 

Stjórnarskráin lætur nægja að hafa aðeins eina grein um sveitarfélög: „Sveitarfélög skulu sjálf ráða 

málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, 

svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.“ Ráðinu finnst hins vegar að þörf 

sé á fleiri ákvæðum. Þar á meðal er skotið inn setningu í ofannefnda lagagrein þess efnis að 

„[s]veitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum“. Hér er 

verið að horfa til þess að það hefur færst í vöxt að sveitarfélög hafi tekið á sig heimatengd 

verkefni, enda er það stefna bæði ríkis og sveitarfélaga að færa slík verkefni heim í hérað. Nefna 

má þar rekstur grunnskóla og málefni fatlaðra. Sveitarfélög eru misjafnlega burðug til að taka 

þessi verkefni á sig, enda eiga mörg sveitarfélög á landsbyggðinni í erfiðleikum með að sinna 

þessum verkefnum með þeim tekjustofnum sem þau hafa yfir að ráða. Þessi innskotssetning er 

komin til að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga.74  Ekki er hins vegar gert ljóst 

hvernig framkvæma eigi umrætt ákvæði, enda er það skilið eftir opið af ráðinu. 

Svokallaðri nálægðarreglu er skotið inn í frumvarpið. Þar er lagt til að núverandi stefna stjórnvalda 

– að færa heimatengd verkefni til sveitarfélaga – verði gerð stjórnarskrábundin. Þetta ákvæði er 

hliðstætt því stefnumarki sem Evrópusambandið heldur uppi, að stjórnsýsla innan sambandsins 

verði sem allra mest í aðildarríkjunum sjálfum (e. subsidiarity rule).  

Tvö önnur ný ákvæði er að finna í frumvarpinu. Annað er um rétt íbúa sveitarfélags til að óska eftir 

atkvæðgreiðlu um málefni þess og skuli sá réttur skipaður með lögum. Hitt ákvæðið er um skyldu 

til samráðs við sveitarfélög og samtök þeirra við undirbúning lagasetningar er varðar málefni 

sveitarfélaga.  

Fyrra ákvæðið opnar leið til þess að íbúar sveitarfélaga geti haft áhrif á stjórn sveitarfélags síns 

milli kosninga, en ákvæðið gengur ekki svo langt að segja til um tiltekin hluta kosningabærra 

manna sem geti krafist atkvæðagreiðslu um ákveðið málefni. Það er skilið eftir fyrir löggjafan að 

útfæra. Síðara ákvæðið, um samráðsskyldu, var talið nauðsynlegt vegna þess að oft eru sett lög 

um skyldur sveitarfélaga og skiptingu verkefna milli ríkis og sveitarfélaga án þess að sjónarmið 

hinna síðarnefndu hafi að fullu komið fram. „Samráð“ í þessu samhengi er ekki talið merkja að 

löggjafanum beri að ná samkomulagi við öll sveitarfélög um fyrirætlan sína heldur að fyrirætlanir 

séu einungis kynntar og gefinn verði kostur á viðbrögðum við þeim.  

Í heild verður að telja að hin nýju ákvæði um sveitarstjórnarmál styrki nokkuð stjórnarskrárlega 

stöðu sveitarfélaga gagnvart ríkinu. Á móti kemur að opnað er fyrir aðgang að íbúalýðræðislegu 

inngripi í stjórn sveitarfélags með því að gefa kost á atkvæðagreiðslum um einstök mál sem jafnvel 

geta gengið gegn vilja meirihluta viðkomandi sveitarstjórnar.  

Utanríkismál 

Löngum hefur verið fundið að því að í stjórnarskránni er aðeins að finna eina grein um 

utanríkismál, 21. greinina, sem telja verður rýra. Hún hljóðar svo: „Forseti lýðveldisins gerir 

samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða 

kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema 
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samþykki Alþingis komi til.“ Greinin hefur verið efnislega óbreytt frá 1920 þegar Ísland varð 

fullvalda ríki og hefur staðið óbreytt síðan.  

Þótt í greininni segir að forseti geri samninga við önnur ríki, þá er það ráðherra og 

framkvæmdarvaldið sem hefur þá samninga á höndum. Vald forseta er aðeins formlegt, enda er 

lagt svo fyrir í 13. gr. stjórnarskrárinnar að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt. Þetta merkir 

einnig að ekki þarf samþykki Alþingis til að milliríkjasamningar séu gerðir, nema í þeim felist afsal 

eða kvaðir á landi eða landhelgi eða þeir horfi til breytinga á stjórnarhögum ríkisins. Þá þarf 

samþykki Alþingis að koma til, og svo virðist að einfaldur meirihluti dugi til að gera slíkar 

breytingar. 

Ákvæðið um kvaðir á landi og landhelgi eru nokkuð skýrar, en vísunin til breytinga á 

stjórnarhögum ríkisins hefur verið túlkuð á þann veg að ef breyta þarf íslenskum lögum þurfi 

samþykki Alþingis á viðkomandi milliríkjasamningi að koma til.  

Þótt 21. greinin verði að teljast rýr, hefur hún dugað lýðveldinu frá upphafi þótt komið hafi upp 

erfið álitamál þar sem háværar raddir hafa verið uppi um að eitthvað meira verði að þurfa til en 

ráðherraákvörðun eða einfaldan meirihluta Alþingis til að gangast undir milliríkjasamninga. Og að 

afsal eða kvaðir þurfi aðeins meirihlutasamþykki hefur verið gagnrýnendum umræddrar greinar 

mikið efni. Gerðir hafa verið milliríkja- og alþjóðasamtakasamningar sem valdið hafa meiri deilum 

innanlands en flestar aðrar stjórnaraðgerðir. Má þar fyrst nefna innganga í Íslands í 

Atlantshafsbandalagið, síðar inngangan í EFTA, svo EES og síðast en ekki síst, IceSave samningarnir 

svokölluðu, sem ollu miklum deilum þá þingi, þjóð og urðu loks fyrir inngripi forseta.  

Strax í stjórnlaganefnd var fundið að 21. greininni. Talið var óljóst hvenær hægt var að gera 

milliríkjasamning án samþykkis Alþingis og hvenær þess samþykkis væri þörf. Mörkin eru óljós. Í 

frumvarpi Gunnar Thoroddsens að nýrri stjórnarskrá er 21. greinin tekin upp nær óbreytt; aðeins 

er bætt við setningu að gera verði Alþingi grein fyrir samningum við önnur ríki.  

Ekkert stendur í stjórnarskránni um gerð samninga við alþjóðasamtök. Eru það samningar við 

önnur ríki? Heimilar stjórnarskráin að Ísland taki á sig kvaðir gagnvart alþjóðasamtökum, að 

stjórnarhögum verði breytt að boði alþjóðasamtaka? Íslenska stjórnarskráin tekur ekki á þessu 

þótt stjórnarskrár annarra Norðurlanda hafi verið endurorðaðar til að gera ráð fyrir þessum 

möguleikum. Þá er einnig óljóst hvaða tök Alþingi getur haft á utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar. 

Ekki virðist alltaf skylt að hafa samráð við þingið um einstök utanríkismál, þótt tiltekið sé í 

þingskaparlögum að utanríkismálanefnd skuli vera ríkisstjórninni til ráðuneytis um meiriháttar 

utanríkismál. Sú venja hefur skapast að utanríkisráðherra gefi þinginu árlega skýrslu um framvindu 

málaflokksins. Skýrslan er venjulega upptalning á ýmsum verkefnum ráðuneytis utanríkismála en 

sneiðir framhjá því að ræða álitamál sem efst eru á baugi og hvert ríkisstjórnin hyggst stefna í 

slíkum málum. Frægt er þegar ráðherrarnir Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson ákváðu sín í milli 

að styðja stríðsrekstur Bandaríkjamanna í Írak án þess að minnast á það einu orði í ríkisstjórn né 

við utanríkismálanefnd. Það atvik, frekar en önnur, ýtir undir að tök þingsins á utanríkismálum 

verði hert, auk þess sem gagnsæi þjóðarinnar á þennan mikilvæga málaflokk verði gert skýrara75.  
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Með hliðsjón af þessum álitamálum leggur stjórnlagaráð til að núverandi 21. grein breytist örlítið 

og í stað orðalagsins „... samninga við önnur ríki“ komi „... þjóðréttarsamninga“.  

Þjóðréttarsamningar sem fela í sér framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana í þágu friðar og 

efnahagssamvinnu er heimil, en skulu þó vera afturkræf. Framsal ríkisvalds skal skilgreint nánar 

með lögum. Loks er bætt við málsgrein þess efnis að ef þingið fullgildir samning sem felur í sér 

framsal ríkisvalds skal ákvörðunin borin undir þjóðaratkvæði sem er bindandi.  

Þá er bætt við lagagrein um að ríkisvaldi beri að virða mannréttindareglur sem bindandi eru fyrir 

ríkið að þjóðarétti, og þinginu er heimilt að lögfesta alþjóðlega mannréttindasáttmála og 

umhverfissamninga sem gangi þá framar almennum lögum. 

Svo er að sjá að stjórnlagaráð hafi litið til þess að tök þingsins á ríkisstjórninni í utanríkismálum 

hafi verið of lítið og að svigrúmið til gerða samninga við önnur ríki eða alþjóðasamtök hafi verið 

helst til rúm. Því hafi verið nauðsyn að fitja upp á ákvæðinu um þjóðaratkvæði við framsal 

ríkisvalds, þótt ekki hafi verið gert ljóst hver skilgreiningin á slíku framsali sé. 

 Ákvæðið um lögfestingu alþjóðlegra mannréttindasáttmála og umhverfissamninga og heimild 

Alþingis til að lögfesta þá verður að telja óþarft, enda þarf Alþingi ekki sérstakt stjórnlagalegt leyfi 

til lögfestingar slíkra samninga. Athyglisvert verður þó að telja að tekið skuli fram að lögfesting 

slíkra samninga skuli ganga framar almennum lögum. Þetta vekur upp vafa hvort lögfesting 

annarra þjóðréttarlegra samninga skuli ekki ganga framar almennum lögum, þannig að slíkir 

samningar teljist skiptast í tvo æðri og óæðri hópa. Stjórnlagaráð tekur ekki á þessu máli í sinni 

umfjöllun.  

Lokaákvæði frumvarpsins 

Stjórnlagaráð gerir þá tillögu í 113. grein að eftir samþykkt þingsins á frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga beri að leggja málið í þjóðaratkvæði. Samþykki 5/6 hlutar þingmanna 

frumvarpið má fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður. Þetta ákvæði er sett fram til að gefa nýjum 

stjórnskipunarlögum undirstöðu og stuðning fólksins í landinu, ekki einungis þingstuðning. Á hinn 

bóginn gerir þetta ákvæði það erfiðara en í stjórnarskránni að koma breytingum á stjórnarskrá í 

gegn, þar sem bæði muni þurfa samþykki í þjóðaratkvæðagreiðslu og samþykki meirihluta þingsins 

til að fá breytinguna í gegn. Þar sem samþykkja verður slíka breytingu á tveimur þingum í röð er 

ekki ljóst hvort þurfi að samþykkja síðari samþykkt þingsins í þjóðaratkvæði á ný, þ.e. að það þurfi 

tvö þingsamþykkir (fyrir og eftir kosningar) og tvær þjóðaratkvæðagreiðslur til að breyting fái gildi.  

Álitamál og umræður innan stjórnlagaráðs 

Eins og gefur að skilja í 25 manna hópi sem fenginn er til þess með þjóðkjöri og síðar skipan 

Alþingis að semja stjórnskipunarlög að upp hefur komið ágreiningur í stjórnlagaráði um einstök 

atriði frumvarpstextans. Að hluta leystist þetta með því að skipta verkefnum ráðsins upp í nefndir, 

sem greint var frá hér að framan. Nefndirnar unnu texta að þeim greinum er undir þær heyrðu og 

lögðu þær síðan fram til almennrar umræðu meðal allra ráðsmanna. Allir textar nefnda fóru oftar 

en einu sinni í gegnum slíka umræðu. Aðrir nefndarmenn en þeir sem sátu í tiltekinni nefnd áttu 

rétt á að mæta á fundum í nefndum sem þeir sjálfir voru ekki í, en hinn þröngi tímarammi sem 

ráðið hafði varð til þess að ráðsmenn fóru ekki mikið á milli nefnda til að taka þar til máls og hafa 

áhrif á viðkomandi texta. Yfirráð einstakra nefnda yfir eigin lagagreinum voru því nokkuð mikil. 
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Undir lokin, þegar ljóst var að ágreiningur var um texta einstakra greina sem ekki var hægt að 

leysa með eindrægni, var horfið að því að nota atkvæðagreiðslur til að skera úr um greinar og 

orðalag. Ráðið hélt 88 atkvæðagreiðslur undir lok vinnu sinnar, dagana 20.-21. júlí, til að komast 

niður á ýmist orðaval í frumvarpstextanum. Afl atkvæða var látið ráða. Eftirfarandi tafla76 sýnir hve 

oft í hinum 88 atkvæðagreiðslum hver ráðsmaður var sammála meirihluta: 

Þórhildur Þorleifsdóttir 72 

Dögg Harðardóttir 68 

Örn Bárður Jónsson 67 

Ómar Þorfinnur Ragnarsson 64 

Ari Teitsson 63 

Gísli Tryggvason 63 

Katrín Fjelsted 63 

Arnfríður Guðmundsdóttir 62 

Þorkell Helgason 61 

Vilhjálmur Þorsteinsson 61 

Guðmundur Gunnarsson 59 

Pétur Gunnlaugsson 55 

Þorvaldur Gylfason 55 

Illugi Jökulsson 54 

Pawel Bartoszek 53 

Silja Bára Ómarsdóttir 53 

Íris Lind Sæmundsdóttir 49 

Lýður Árnason 49 

Salvör Nordal 49 

Katrín Oddsdóttir 48 

Freyja Haraldsdóttir 47 

Eiríkur Bergmann Einarsson 43 

Andrés Magnússon 43 

Erlingur Sigurðarson 43 

Ástrós Gunnlaugsdóttir77 0 

 

Nokkuð auðsætt var að sumir ráðsmanna voru ósáttir við að lenda í minnihluta við lokaorðaval 

ýmissa greina frumvarpsins. Þá fór fram umræða um hvort menn ættu að skila séráliti. Séð var þá 

fram á að það myndi rýra gildi frumvarpsins er því fylgdu mörg sérálit. Betra væri því að hafa 

textann þannig að allir gætu nokkurn veginn lifað við hann. Þá er þess að gæta að í upphafi var 

það lagt fyrir að tekið yrði á nýjum málum í stjórnarskrá, m.a. náttúru og umhverfi. Sumpart fyrir 

bragðið er textinn því ítarlegri og lengri en texti stjórnarskrárinnar. Á móti kemur að þetta opnar 

fyrir þá gagnrýni á frumvarpinu að það beri keim af einskonar samnefnara allra skoðana sem 

fyrirfundust í ráðinu. 
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Vegferð frumvarpsins eftir afhendingu stjórnlagaráðs 

Stjórnlagaráð afhenti forseta Alþingis frumvarp til stjórnskipunarlaga þann 29. júlí 2011. Hófst þar 

með annar kafli í vegferð frumvarpsins, þ.e. yfirferð sérfræðinga og athugasemdir  þeirra, skoðun 

bæði fylgismanna og andstæðinga frumvarpsins og loks kom þriðji kaflinn, meðferð frumvarpsins 

á Alþingi á sama tíma og svokölluð Feneyrjarnefnd fékk frumvarpið til umsagnar og skilaði 

viðamikilli skýrslu um niðurstöður sínar á útmánuðum 2013. 

Við setningu Alþingis haustið 2011 flutti forseti Íslands ræðu þar sem hann varði miklum hluta af 

máli sínu í hlutverk forseta eins og það var lagt upp í frumvarpinu. Sagði hann m.a.: „Það þekkja 

allir í þessum sal og reyndar þjóðin líka að á undanförnum árum og áratugum hefur oft verið um 

það deilt hvort forseti lýðveldisins eigi að hafa mikil eða lítil umsvif á vettvangi stjórnkerfisins. Svar 

stjórnlagaráðsins er skýrt. Tillögur þess fela í sér mun valdameiri forseta“88. Forseti sagði einnig að 

málsskotsréttur forseta í 26. gr. stjórnarskrárinnar héldist óbreyttur. Forseta yrði fært það vald að 

samþykkja val á dómurum og ríkissaksóknara og gætu aðeins tveir-þriðju hlutar Alþingis hnekkt 

ákvörðun hans. Þá skuli sérstakur fulltrúi forseta gegna formennsku í nefnd er metur hæfi 

umsækjenda um önnur æðstu embætti. Sé þar m.a. átt við ráðuneytisstjóra og yfirmenn 

mikilvægra opinberra stofnana að sögn forseta þótt það standi ekki í frumvarpinu. Þá taki hlutverk 

forseta miklum breytingum. Forseti verði ekki lengur bundinn af því að velja milli formanna 

stjórnmálaflokka heldur muni forseti geta haft frumkvæði í stjórnarmyndunarviðræðum, lagt fram 

tillögu um forsætisráðherra fyrir þingið og verði ekki endilega bundinn af því að velja þingmann. 

Verði tillaga forseta ekki samþykkt getur hann hafið viðræður við þingmenn og þingflokka að nýju. 

Forystuhlutverk formanna flokkanna við myndun ríkisstjórnar yrði þar með skorið niður og beinar 

viðræður forseta við þingmenn yrðu afgerandi. Aftur á móti yrði ríkisráð lagt niður svo og 

núverandi handhöfn forsetavalds; í staðinn yrði forseti Alþingis eini handhafi forsetavalds í 

forföllum forseta. Forsætisráðherra myndi missa rétt til þingrofs; það yrði ákveðið af meirihluta 

þingsins og staðfest af forseta. 

Auðséð er á þessari samantekt að vald forseta eykst, völd Alþingis skerðast, tengsl þingsins við 

framkvæmdarvaldið fjarlægjast og réttur ráðherra til stöðuveitinga þrengist. Þessi ágæta 

samantekt forseta lagði einskonar átakalínur fyrir vegferð frumvarps stjórnlagaráðs fyrir komandi 

tvo vetur. Geta má nærri, að áheyrendur forseta við þetta tækifæri, þingmenn sjálfir og ráðherrar 

sem eru bæði þingmenn og yfirmenn framkvæmdarvaldsins, hafi haft ýmislegt við það að athuga 

að hrist yrði upp í völdum þeirra með þessum róttæku breytingum á valdakerfi lýðveldisins. 

Frumvarpið lagt fyrir Alþingi haustið 2011 

Ekki var talið rétt að leggja frumvarp stjórnlagaráðs fyrir Alþingi til þinglegrar meðferðar strax 

haustið 2011 þar sem ekki var talið henta að samþykkja það á því þingi, þar eða þá hefði orðið að 

rjúfa þing strax að lokinni samþykkt, skv. ákvæðum 79. gr. stjórnarskrárinnar. Því var ákveðið að 

leggja það fram sem skýrslu og hafa um það eina umræðu strax um haustið í þeim tilgangi að 

draga fram afstöðu þingsins. Ætlunin var að þegar þeirri umræðu væri lokið yrði frumvarpinu vísað 

til sérfræðilegrar yfirferðar undir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins.  
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Frumvarpið var lagt fyrir þingið sem þingskjal 3 strax hinn 4. október 2011 af forsætisnefnd89. Ein 

umræða fór fram um skjalið þann 11. október sama ár og stóð hún í á sjöunda tíma. 

Framsögumaður forsætisnefndar, Ásta R. Jóhannesdóttir, fylgdi málinu úr hlaði.  

Fyrstur ræðumanna úr stjórnarandstöðu var Sjálfstæðismaðurinn Birgir Ármannsson. Hóf hann 

mál sitt á að rifja upp að Alþingi hefði að hans sögn virt að vettugi úrskurð æðsta dómstóls 

þjóðarinnar sem ógilt hafði kosninguna til stjórnlagaþings, og hefði Alþingi einfaldlega breytt 

nafninu á stjórnlagaþingi í stjórnlagaráð og skipað þá 25 menn og konur sem flest atkvæði hlutu í 

hinni ógiltu kosningu. Þar fyrir utan var þátttaka í kosningunni dræm, þannig að ekki væri hægt að 

halda því fram að stjórnlagaráð hefði öflugt umboð þjóðarinnar bak við sig.  

   Birgir minnti á að ráðið hafi tekið sér fyrir hendur að breyta svo til öllum ákvæðum 

stjórnarskrárinnar og fjölga þeim í 115. Það væri því verkefni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og 

síðan þingsins að fara ofan í hverja einustu grein um inntak hennar. Þingmaðurinn lýsti 

efasemdum að þörf væri á að gera slíkar gagngerar breytingar á stjórnarskránni, að endursegja og 

breyta nær hverju einasta ákvæði, einnig þeim sem til þessa hefðu engum deildum valdið. 

Stjórnarskrá ætti að vera þannig að hún breyttist hægt. Miklar breytingar skapi óvissu um 

réttarstöðu á viðkomandi sviði, gildi ýmissa laga o.s.frv. Því geta breytingar af þessu tagi leitt til 

alls konar málaferla, jafnvel að óþörfu. Breytingar breytinganna vegna eru til óþurftar, og vanda 

verði til verka þar sem breytinga er þörf.  

   Spyrja megi hvað það er sem eigi heima í stjórnarskrá og hverju sé betur komið fyrir í almennum 

lögum. Frumvarpsdrögin setji sumstaðar mjög víðan ramma fyrir löggjafan til að fylla út í en á 

öðrum stöðum eru settar fram mjög nákvæm fyrirmæli sem ætlast er til að fylgt verði eftir út í 

æsar.  

   Þá koma upp spurningar, að mati þingmanns, um valdmörk löggjafar- og framkvæmdarvalds, svo 

og hver völd forseti eigi að hafa. Nefna megi ennfremur kjördæmaskipan, kosningafyrirkomulag, 

þjóðaratkvæðagreiðslur, kirkjuskipan, eignarhald og nýtingu auðlinda svo og framsal ríkisvalds og 

fullveldis til alþjóðlegra stofnana.  

   Þá beri að taka fyrir lagatæknilegar spurningar á borð við innbyrðis samræmi einstakra ákvæða, 

hvaða áhrif einstaka ákvæði hafa á lagasetningu og réttarframkvæmd. T.d., hvernig það er hugsað 

að hafa persónukjör eða að varamaður taki sæti forseta þingsins eða ráðherra. Sé eingöngu um 

listakosningar að ræða er málið auðvelt að færa næsta mann á lista upp, en persónukjörnir 

þingmenn hafa enga varamenn og ekkert er í rumvarpinu um hvernig eigi að taka á því. Sömuleiðis 

er ákvæði um forgangsröðun eftir atkvæðavægi í 78. grein ekki ljóst. Þá er 96. greinin um skipun í 

embætti óljós. Vald þingsins til að stofna stofnanir í 97. grein með einföldum meirihluta og aukinn 

meirihluti til að leggja stofnanir af felur í sér undarlegt ósamræmi. 

   Þetta, að sögn þingmannsins, er aðeins lítill hluti af þeim athugasemdum sem huga beri að í 

þinglegri meðferð.  

Aðrir þingmenn sem tóku til máls voru allir sammála um að gaumgæfa yrði frumvarp 

stjórnlagaráðs. Valgerður Bjarnadóttir, þingmaður Samfylkingar, talaði um frumvarpið í 

vinsamlegum tón en viðurkenndi þó að ýmis ákvæði þess þyrftu nánari skoðunar við. Gunnar Bragi 

Sveinsson úr Framsóknarflokki nefndi að Alþingi sem hefði 90% þjóðarinnar á bak við sig væri 

betur hæft til að koma að stjórnarskránni en stjórnlagaráð sem hafði 30% þjóðarinnar sér að baki. 

Þór Saari lagði fram tillögu til þingsályktunar þess efnis að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd færi yfir 
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frumvarpið með sérfræðingum og, eftir atvikum, stjórnlagaráðsmönnum, en síðan færi frumvarpið 

í þjóðaratkvæðagreiðslu að lokinni víðtækri kynningu áður en það yrði tekið til endanlegrar 

meðferðar á síðasta þingi fyrir kosningar, 2012-13.   

Af umræðum þingmanna má greina að fylgi þeirra við frumvarpið skiptist í tvennt. Þingmenn 

Sjálfstæðisflokks – þar sem Birgir Ármannsson talaði að mestu fyrir flokkinn – og Framsóknarflokks 

voru fullir efasemda um frumvarpið, án þess þó að lítilsvirða það sem slíkt. Þingmenn 

Samfylkingar, Vinstri grænna og Hreyfingarinnar voru frumvarpinu fylgjandi en sáu þó á því 

annmarka. Allir þingmenn virtust sammála um að frumvarpið færri til rækilegrar skoðunar í hinni 

nýtilkomnu stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem Valgerður Bjarnadóttir var skipuð formaður fyrir.  

Gagnrýni sérfræðinga á umræðustigi 

Veturinn 2011-12 var að mestu nýttur til yfirferðar sérfræðinga á frumvarpinu, auk þess sem 

almenningi var boðið að koma að þessari umræðu í röðum af fundum sem haldnir voru þar sem 

erindi voru flutt og boðið var upp á víðtækar umræður. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd bauð 

almenningi að senda inn athugasemdir90 og bárust nefndinni 77 erindi alls. Athugasemdir og 

greinargerðir sérfræðinga voru viðamiklar og er samantekt á þeim að finna í 50 síðna skjali sent 

nefndinni, auk fylgiskjala 91. Í afhendingarbréfi til nefndarinnar er strax mælst til þess að leitað 

verði álits Feneyjarnefndarinnar svokölluðu, sem og var gert en ekki fyrr en ári síðar (sjá hér á 

eftir). 

Í stórum dráttum má alhæfa að háskólasamfélag sérfræðinga hafi fundið mikið að frumvarpinu. 

Orðalagið „við“, sem kemur sérstaklega fyrir í aðfararorðum og mannréttindakaflanum, var ekki 

talið vera lagalegt og samboðið stjórnarskránni. Sömuleiðis var upptalningin á mannréttindum 

þyrnir í augum lögfræðinga. Talið var að almennt ákvæði um mannréttindi ætti vel að ná til hinna 

svokölluðu Þriðjukynslóðarréttinda og því þyrfti ekki upptalningu á þeim í 6. – 15. grein, enda væri 

hún hvorki tæmandi né myndi standast tímans tönn.  

Meðal annarra sem ekki sparaði stóru orðin var Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í 

stjórnmálafræði. Hann sagði m.a. að stjórnlagaráð hefði verið „umboðslaus samkunda fræga 

fólksins“, ...“ekki samasemmerki milli stjórnlagaráðs og þess að málið hafi verið í höndum 

þjóðarinnar“, ....“tillaga um mjög róttæka útgáfu af persónukjöri [sem] á sér enga hliðstæðu í 

neinu landi sem ég veit um“ og margt fleira tíndi hann til.92  

Gagnrýni sérfræðinga á texta stjórnlagaráðs var ekki vel tekið af helstu forvígismönnum ráðsins. 

Þar var að finna „harðlínumenn“ sem litu svo á að það væru svik að hrófla nokkuð við þeim texta 

sem ráðið hafði sett fram.93 Afstaða þeirra varð ekki til að hjálpa þinginu að greiða úr þeim 

álitamálum sem sérfræðingar höfðu sett fram. 

Ofangreind skýrsla sérfræðinga leggur til fjölda breytinga á frumvarpi stjórnlagaráðs. Í þeim hefur 

það verið haft að leiðarljósi að skýra einstök ákvæði, færa skýringartexta ráðsins til samræmis við 

texta frumvarpsins, gæta samræmis við alþjóðlegar mannréttindaskuldbindingar landsins og 
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nokkur fleiri atriði. Athyglisvert er að breytingar sérfræðingahópsins eru eingöngu gerðar á 

fyrirliggjandi texta ráðsins, en ekki er gerð tilraun til að stytta textann í átt til þess að hafa hann 

fáorðari og einfaldari og færa ýmis ákvæði frumvarpsins frá stjórnskipunarlögum yfir á svið 

almennra laga. Greinum fækkaði ekki en orðalag þeirra var gert skýrara, og á nokkrum stöðum var 

bætt við málsgreinum sem þóttu vanta í frumvarp stjórnlagaráðs.  

Helstu breytingarnar voru á 39. greininni um kosningar til Alþingis þar sem orðalagi var breytt án 

þess að merkingu ráðsins hafi verið breytt til muna. Áfram var það látið gilda að kjósandi geti kosið 

persónukjöri af listum í sínu kjördæmi eða af landslistum eða hann geti kosið einn kjördæmislista 

eða einn landslista. Þrjátíu þingsæti eru áfram bundin við kjördæmi, svo sem gert er ráð fyrir í 

frumvarpi ráðsins.  

Til viðbótar við orðalagsbreytingar á bæði texta og skýringum ráðsins gerir sérfræðingahópurinn 

margar athugasemdir við efnis frumvarpsins eins og það kemur frá ráðinu og dregur fram ýmis 

álitaefni um innihald frumvarpsins sem það telur rétt að skoða í meðförum Alþingis. Fjöldi þessara 

athugasemda er slíkur að vart hefur það talist gerlegt að taka þær allar til meðferðar í þinginu, og 

hafa þær eflaust orðið einn þátturinn í því að þingið gat að lokum ekki treyst sér til að samþykkja 

frumvarpið í þeirri mynd sem það var lagt fram. 

Þegar komið var fram á vordaga 2012 var það orðið nokkuð ljóst að fylgismenn frumvarpsins í 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fengu ekki andstæðinga frumvarpsins í nefndinni, þingmenn úr 

stjórnarandstöðu til fylgis við sig að breyta frumvarpinu þannig að þverpólitísk samstaða næðist 

um það innan nefndarinnar. Því var horfið að því ráði að leita álits þjóðarinnar á frumvarpinu með 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Deilan um þjóðaratkvæðagreiðslu 

Eitt aðaldeiluefni stjórnarskrármálsins veturinn 2011-2012 var hvort og hvernig eigi að haga 

þjóðaratkvæðagreiðslu um frumvarp til stjórnskipunarlaga. Var þetta eitt af erfiðustu og 

langdregnustu málum þingsins á þeim vetri, en loks náðist að lenda því með samþykkt 

þingsályktunar þ. 24. maí 2012, þess efnis að lagðar verði sex spurningar fyrir kjósendur í 

þjóðaratkvæðagreiðslu til að kalla fram vilja og afstöðu þjóðarinnar til frumvarps að nýrri 

stjórnarskrá.  

Eftir miklar deilur í þinginu, þar sem fjöldi breytingartillagna var lagður fram á spurningarlista þeim 

er meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hafði stillt upp, var loks samþykkt að listinn í 

þjóðaratkvæðagreiðslu skyldi vera á þessa leið: 

 1.     Vilt þú að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá?  

              *    Já, ég vil að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri 

stjórnarskrá.  

              *    Nei, ég vil ekki að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri 

stjórnarskrá.  

    2.     Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði náttúruauðlindir sem ekki eru í einkaeigu lýstar 

þjóðareign?  

              *    Já.  

              *    Nei.  

    3.     Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um þjóðkirkju á Íslandi?  

              *    Já.  
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              *    Nei.  

    4.     Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði persónukjör í kosningum til Alþingis heimilað í meira 

mæli en nú er?  

              *    Já.  

              *    Nei.  

    5.     Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að atkvæði kjósenda alls staðar að af landinu 

vegi jafnt?  

              *    Já.  

              *    Nei.  

    6.     Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá verði ákvæði um að tiltekið hlutfall kosningarbærra manna 

geti krafist þess að mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu?  

              *    Já.  

              *    Nei.  

Fylgi við að leggja þessar spurningar fyrir þjóðina skiptist þannig að Sjálfstæðismenn voru alfarið á 

móti, tveir Framsóknarmenn greiddu tillögunni atkvæði en aðrir Framsóknarmenn á móti. 

Samfylkingarmenn, Vinstri græn og þrír þingmenn utan flokka greiddu atkvæði með og var tillaga 

samþykkt með 35 atkvæðum, 15 voru andvígir og 13 fjarstaddir. 

Ekki náðist, eins og samþykkt var í þessari tillögu, að leggja ofangreindar spurningar undir 

þjóðaratkvæði meðfram forsetakosningunum 30. júní 2012 eins og áformað var. Þurft hefði að 

samþykkja það í þinginu fyrir ákveðinn tímapunkt til að forsetakosningar og 

þjóðaratkvæðagreiðslan gætu farið saman, en stjórnarandstaðan kom í veg fyrir það með málþófi.  

Í stað þess varð að halda sérstaka þjóðaratkvæðagreiðslu um haustið, 20. október 2012.  

Alls voru 236.911 kjósendur á kjörskrá og greiddu 116.069 manns atkvæði. Kjörsókn var því um 

49%. Úrslitin féllu þannig:94  

 Spurning Jáyrði 

 1 66,9% 

 2 82,9% 

 3 57,1% 

 4 78,4% 

 5 66,5% 

 6 73,3% 

 

Úrslit þessarar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu voru á þann veg að kjósendur voru almennt 

jákvæðir í garð þess verkefnis að komið verði á nýrri stjórnarskrá. Hafa ber þó það í huga að innan 

við helmingur kosningabærra manna tók þátt í atkvæðagreiðslunni. Auk þess má gefa því gaum að 

spurningarnar sex voru nokkuð sérstaklega orðaðar. Því má halda fram að þær gefi tilefni til já-

svars vegna orðalags þeirra, auk þess sem þær voru almennt orðaðar og tóku ekki á 

smáatriðabitbeinum sem stjórnmálamenn, sérfræðingar og veitendur athugasemda beindu athygli 

sinni að. Viðhorf höfunda spurninganna var að þær yrðu almennt orðaðar þannig að almenningur 

skildi þær. Forðast yrði að hafa þær á lagatæknilegu máli sem venjulegt fólk skildi ekki 
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Sér í lagi er þess vert að skoða þriðju spurninguna, um þjóðkirkjuna. Í upphaflegu frumvarpi var 

talað um að „[í] lögum má kveða á um kirkjuskipan ríkisins“. Þess var gætt þar að minnast ekki á 

þjóðkirkjuna heldur halda möguleikanum opnum fyrir öðrum kirkjuskipunum eða jafnvel 

trúarhópum. Svo sem kemur fram í athugasemdum ráðsins (bls. 64) er hér sé átt við aðskilnað ríkis 

og kirkju. Í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslu er hins vegar spurt um hvort það eigi að vera 

ákvæði um þjóðkirkju í stjórnarskránni, sem er önnur spurning. Því hefur orðalagið að öllum 

líkindum haft áhrif á svarið. Hins vegar var spurningin orðuð á þennan hátt til þess að fólk skildi að 

málið snerist um þjóðkirkjuna. Orðalagið „kirkjuskipan“ var öllu illskiljanlegra og var því ekki talið 

henta sem hluti af spurningu.  

Meðferð Alþingis á frumvarpinu að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu 

Eftir að þjóðaratkvæðagreiðslan hafði farið fram, tóku fylgismenn frumvarpsins niðurstöðum þess 

sem jákvæðu merki um að þjóðin vildi nýja stjórnarskrá. Frumvarpið var í höndum stjórnskipunar- 

og eftirlitsnefndar sem strax hófst handa við að afla álita sérfræðinga, stofnana, samtaka og frá 

einstaklingum. Auglýst var bæði eftir umsögnum frá hverjum sem var, auk þess beðið var um 

umsagnir frá fjölda aðila. Þessi söfnun fór fram á haustmánuðum 2012, og lagði meirihluti 

nefndarinnar fram nýjan frumvarpstexta95 26. janúar 2013 að teknu tilliti til athugasemda sem 

borist höfðu. Nefndin hafði sér til ráðgjafar hóp fimm lögfræðinga sem endurskrifuðu frumvarpið, 

m.a. kaflana um mannréttindi og auðlindir, þannig að það yrði ásættanlegra fyrir þingið. Þá var 39. 

grein frumvarpsins um kosningar til Alþingis umorðuð, m.a. var orðið „stjórnmálasamtök“ sett inn 

fyrir orðin „samtök frambjóðenda“96 

Meðal aðila sem beðnir voru um álit á frumvarpinu var Feneyjanefndin svokallaða, sem nánar 

tiltekið er nefnd á vegum Evrópuráðsins (European Commission for Democracy through Law, 

Council of Europe). Beiðnin til Feneyjanefndarinnar var send síðla á ferli frumvarpsins, 16. 

nóvember, en nefndin varð þar af leiðandi að gefa sér tíma til að yfirfara frumvarpið og gat því 

ekki svarað málaleitaninni fyrr en með skýrslu 16. mars 2013. Þessi töf, meðal annarra, var 

þýðingarmikill þáttur í að ekki gat orðið af því að afgreiða frumvarpið á 141. þingi eins og áformað 

hafði verið. 

Í skýrslu Feneyjanefndarinnar97 er farið yfir frumvarpið grein fyrir grein, en lykilályktun 

nefndarinnar er sem hér segir: „The Commission can only underline, as it already did in the past, 

that the adoption of a new and good Constitution should be based on the widest consensus 

possible within society and that a wide and substantive debate involving the various political 

forces, non-government organisations and citizens associations, the academia and the media is an 

important prerequisite for adopting a sustainable text, acceptable for the whole of the society 

and in line with democratic standards. Too rigid time constraints should be avoided and the 

calendar of the adoption of the new Constitution should follow the progress made in its debate.“ 

Með þessum orðum er lagst á sveif með þeim andstæðingum frumvarpsins er héldu því fram að 

ná ætti sem víðtækastri samstöðu um frumvarp til nýrrar stjórnarskrár, en það er pólitískt orðaval 

sem í sjálfu sér þýðir að þeir vilja með engu móti kyngja þeirri vinnu sem lagt hefur verið í 

                                                           
95

 http://www.althingi.is/altext/141/s/0948.html 
96

 http://www.althingi.is/altext/141/s/0510.html 
97

 http://www.althingi.is/pdf/venice.coe.pdf 



37 
 

stjórnarskrárfrumvarpið.98 Við þetta bætist að þáverandi stjórnarandstaða, aðallega 

Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn, vildu ekki að það yrði talið þáverandi ríkisstjórn til eignar 

að færa stjórnarskrána frá 1944-útgáfunni (með nokkrum breytingum) yfir í nútímalega 

stjórnarskrá með þýðingarmiklum breytingum á stjórnskipan og valdajafnvægi milli hinna þriggja 

greina ríkisvaldsins. Jafnt atkvæðavægi var eitur í beinum landsbyggðaþingmanna sem sáu fram á 

að höfuðborgarsvæðið gæti náð yfirþyrmandi stöðu á þingi. Þá bætti það ekki úr skák að 

frumvarpið átti að færa forseta Íslands aukin völd, enda var grunnt á því góða milli forseta og 

þingmanna, bæði í stjórnarliði og stjórnarandstöðu, eftir að forseti hafði endurtekið beitt 

málsskotsrétti 26. greinar stjórnarskrárinnar.  

Framvinda stjórnarskrármálsins fór á þann veg að í byrjun marsmánaðar var orðið ljóst að Alþingi 

myndi ekki vinnast tími til að ljúka stjórnarskrármálinu til fulls á yfirstandandi þingi. Aðeins tvær 

vikur voru eftir af þingi þegar til lokasennunnar um frumvarpið kom. Þingmenn 

stjórnarandstöðunnar voru tilbúnir til að beita málþófi til að frumvarpið næði ekki í gegn. Til 

greina kom að beitt yrði þeirri reglu þingskaparlaga að forseti þingsins ákveði að umræða um 

frumvarpið mætti ekki taka lengri tíma en ákveðinn klukkustundarfjölda. Því ákvæði hafði mjög 

sjaldan verið beitt. Vinstri menn minntust þess vel að umræðan um tillögu að inngöngu Íslands í 

Atlantshafsbandalagið mátti ekki taka meir en þrjá tíma. Þeir höfðu litla lyst á að nýta sér þesslegt 

ákvæði nú, minnugir fyrri nota. Þingforseti var á móti þeirri takmörkun á þeim forsendum að ekki 

væri hæfa að takmarka umræðu um slíkt lykilmál sem ný stjórnarskrá er. Valgerður Bjarnadóttir, 

formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar barðist hins vegar eindregið fyrir því að umræða um 

frumvarpið yrði tímamörkum háð. Hún vildi nýta það ákvæði þingskaparlaga að níu þingmenn 

legðu til tímamörk á umræðu, og myndi afl atkvæða ráða hvort það yrði gert. Ekki reyndist fylgi 

fyrir þessu. Því blasti við að stjórnarandstaðan myndi kæfa stjórnarskrárfrumvarpið með málþófi.99 

 Þá lögðu þrír þingmenn, þeir Árni Páll Árnason, Katrín Jakobsdóttir og Guðmundur Steingrímsson, 

fram tillögu þess efnis að málinu yrði frestað til næsta þings, skipuð yrði fimm manna nefnd til að 

vinna áfram að málinu til haustsins 2013. Þá yrði lagt fram endurskoðað frumvarp sem tæki tillit til 

framkominna athugasemda, en byggði áfram á vinnu stjórnlagaráðs, það yrði síðan endanlega 

unnið á þeim þingvetri þannig að þjóðin geti tekið upp nýja stjórnarskrá 2014 á 70 ára afmæli 

lýðveldisins100.  

Samhliða þessari tillögu var flutt frumvarp að breytingu á stjórnarskránni um að í 79. gr. komi ný 

málsgrein, að þrátt fyrir ákvæði 79. gr. verði hægt að breyta stjórnarskránni með 2/3 hlutum 

atkvæða á þingi að viðbættri þjóðaratkvæðagreiðslu þar á eftir innan tiltekins tíma þar sem 

minnst 40% kosningabærra manna samþykki frumvarpið. Ákvæði þetta verði tímabundið og skyldi 

gilda til 30. apríl 2017.101 Sú tillaga var samþykkt 28. mars með 25 atkvæðum, tveir voru á móti, 21 

greiddu ekki atkvæði og 15 voru fjarstaddir. Þessi lög voru svo samþykkt í annað sinn á sumarþingi 

2013 eftir kosningar með lögum nr. 91/2013 þ. 11. júlí.  

                                                           
98

 Annars var skýrsla Feneyjarnefndarinnar heldur gagnrýnin á núverandi stjórnarskrá. Taldi hana óskýra og 
mótsagnarkennda og mælti með að hún yrði gerð skýrari og lagði fram tillögur til umhugsunar en tók ekki beint 
undir orðalag í frumvarpi stjórnlagaráðs.  
99

 Skv. 71. gr. þingskaparlaga nr. 55/1991 er hægt að takmarka ræðutíma að tillögu þingforseta og einnig að 
kröfu níu þingmanna. Afl atkvæða ræður hvort þetta sé samþykkt. 
100

 http://www.althingi.is/altext/141/s/1140.html 
101

 http://www.althingi.is/altext/141/s/1367.html 



38 
 

Þetta var frekar rýr varnarsigur fyrir fylgismenn frumvarpsins, því 40% reglan þýðir, t.d. við 80% 

kosningaþátttöku, að yfir 50% þeirra er greiða atkvæði þurfi að vera samþykkir.  

Með þessum tveimur tillögum var annars vegar endanlega gefist upp á að keyra málið gegnum 

þingið fyrir kosningar og hins vegar náðist sú málamiðlun að þingið gaf sér tíma til loka 

kjörtímabilsins til að fást við breytingar á stjórnarskránni. 

Eftirmáli 

Þannig lauk einum mesta hildarleik síðari ára á Alþingi. Þegar horft er yfir þennan vígvöll er hægt 

að draga orsakir þess að þessi djarfa og virðingarverða tilraun til nýrrar stjórnarskrár mistókst.  

Þegar stjórnlagaþing missti gildi sitt sem þjóðkjörið þing og því var breytt í stjórnlagaráð missti það 

um leið nokkuð af vogarafli sínu. Það hafði ekki lengur formlegt þjóðarval að baki sér heldur hafði 

Alþingi aðeins skipað þá fulltrúa sem í ráðinu voru. Þrátt fyrir þetta taldi ráðið að það væri 

réttkjörið til starfa sinna og vann verk sitt í samræmi við það. Í upphafi var það ætlun 

stjórnarmeirihluta að stjórnlagaþing (meðan það nafn var enn í gildi) skyldi hittast í þrem hrinum, 

skila drögum að frumvarpi milli hrina, fá viðbrögð stjórnmálamanna og þjóðarinnar, og skila 

þannig heilsteyptu frumvarpi til þingsins. Séð var fram á mikinn kostnað af þessum ferli, og því var 

ákveðið að þjappa umfjöllun ráðsins saman í eina hrinu. Ógilding Hæstaréttar á kosningu til 

stjórnlagaþings tafði setningu þess í upphafi og stytti þannig tímann sem ráðsmenn höfðu til 

umráða. 

Ráðið leit svo á að það hefði frjálsar hendur til verks síns. Það skein greinilega í gegn í umræðum 

ráðsins að það væri frjálst frá öllum pólitískum togsteitum. Því væri falið það verk að semja nýja 

stjórnarskrá, burtséð frá daglegum pólitískum álitamálum. Ráðið gerði ráð fyrir að fyrir hendi væri 

þingstyrkur til að fá frumvarpið samþykkt og að þingið hefði skyldu til að lúta þjóðarvilja, bæði frá 

þjóðfundi og þjóðaratkvæðagreiðslu í október 2012. Ekki var litið til þess að frumvarpið var aðeins 

ráðgjöf til Alþingis og að þingið gæti beitt öllum sínum ráðum til að meðhöndla frumvarpið að 

eigin vild. 

Í stórum dráttum var frumvarpið á þann veg að (1) völd forseta yrðu aukin; (2) vald Alþingis yrði 

sumpart aukið (ráðherrar mættu ekki vera þingmenn), sumpart skert (almenningssprottin 

frumvörp gætu komið til), sumpart yrðu tök stjórnmálaflokka skert og kosningar til þings yrðu 

verulega á annan hátt. Ekki er ljóst hverskonar Alþingi hlytist af slíkum breytingum. (3) 

Framkvæmdarvaldið yrði háð nýjum leikreglum. Ráðherra mættu ekki skipa æðstu menn eftir sínu 

höfði. Ráðherrar mættu ekki vera úr þingliðinu nema þeir segðu sig frá þinginu. Samráð við þingið 

ætti að vera nánara og framkvæmdarvaldið þyrfti að vera þinginu meira undirgefið. (4) 

Dómsvaldið var látið halda sér í aðalatriðum eins og það var nú þegar. Skipan dómara yrði háð 

hæfnismati. (5) Tekin voru upp „þriðju-kynslóðar“ ákvæði um mannréttindi sem til þessa hafa 

ýmist verið í almennri löggjöf eða verið talin sjálfsagðir hlutir. Ákvæðin áttu að skerpa á réttindum 

sem etv. áttu sér ónóga lagalega stoð, s.s. réttur fatlaðra, aldraða osfrv. (6) Ný ákvæði komu inn 

um náttúruvernd og menningarverðmæti. Áhöld voru um hvort þau ættu betur heima í almennri 

löggjöf.  

Til samans buðu þessar róttæku nýjungar upp á heila skæðardrífu af nýjum túlkunum, sér í lagi á 

ákvæðum sem stjórnlagaráð skildi eftir hálfkveðin fyrir nánari útfærslu þingsins, s.s. ákvæði um 
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kosningalög. Þetta var talið þýða að ný ákvæði stjórnarskrár myndu geta af sér sæg af deilumálum 

fyrir dómstólum sem tæki mörg ár að leysa.  

Þar fyrir utan verður að taka dýnamik stjórnmálanna með í reikninginn. Það lá fyrir í mörg ár að 

grunnt var á því góða milli Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra og hægri hlið 

stjórnmálarófsins, Sjálfstæðismanna og amk. sumra Framsóknarmanna. Vinsældir Jóhönnu á 

vinstri hliðinni, í Samfylkingu og hjá Vinstri grænum, voru nokkurn vegin óskertar, en 

forystukraftur hennar þvarr eftir því sem leið á kjörtímabilið. Fækkun ráðherra í ríkisstjórn um leið 

og Stjórnarráðið var endurskipulagt var ekki til að afla henni vinsælda, og fylgi við lykilmál 

stjórnarinnar, s.s. kvótafrumvarpið og veiðigjaldið, varð smám saman gisnara. Þrír ráðherrar urðu 

að sjá eftir stólum sínum, þeir Árni Páll Árnason, Kristján Möller og Jón Bjarnason. Sá síðastnefndi 

tók þetta mjög óstinnt upp og hélt sig mjög til hliðar í stjórnarliðinu eftir þetta.  

Þá er að geta aðalágreiningsmálsins milli Samfylkingar og Vinstri grænna, aðildarumsókninni að 

ESB. Samfylkingin hafði gert það að stjórnarsamstarfsskilyrði að sótt yrði um aðild að ESB. Nokkrir 

þingmenn VG voru því mótfallnir frá upphafi,102 en þingflokkurinn samþykkti þó að sótt yrði um 

með því fororði að hægt yrði að sjá með hvaða skilyrðum ESB aðild stæði til boða. Þegar leið á 

umsóknarferlið kom vel í ljós að Jón Bjarnason, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra vildi ekki 

sinna umsóknarferlinu. Andstaðan við umsóknina jókst innan þingflokksins og aðlögunarferlið á 

umsóknartímanum sigldi svo gott sem í strand. Ekki batnaði ástandið á stjórnarheimilinu við það. 

Að lokum fór að kvarnast úr þingliði VG. Fjórir þingmenn af 14  gengu ýmist úr þingflokknum eða 

hættu á þingi. Þetta hafði sín áhrif á stjórnarsamstarfið og varð ekki til þess að styrkja eindrægnina 

bak við stjórnlagafrumvarpið. Svo fór að lokum að á útmánuðum 2013 í aðdraganda kosninga var 

orðið ljóst að frumvarpið var brunnið inni á tíma. 

Eftir á að hyggja má ætla að frumvarpið hafi verið of flókið til að samstaða næðist um það. Það var 

greinilega samið í þeirri trú að stjórnlagaráð hefði tögl og hagldir í málinu, og meirihluti Alþingis 

myndi samþykkja hugmyndir ráðsins. Þingsköp Alþingis eru hins vegar þannig að þrátt fyrir 

takmarkaðan ræðutíma hvers þingmanns er til fjöldi leiða til að tefja tímann, sérstaklega á 

kosningavetri. Á vormánuðum 2013 eyddi þingið miklum tíma í að ræða fundarsköp og stjórn 

þingforseta, sem í raun var málþófsumræða að miklu leyti. Þar með brann dýrmætur tími sem 

þingið hafði til að sinna öðrum málum. Lög um veiðigjald var eitt af forgangsmálum 

ríkisstjórnarinnar og það hafðist að lokum eftir mikið málþóf. Ríkisstjórnin varð í staðinn að sleppa 

kvótafrumvarpi sínu; til þess vannst ekki tími. Allt þetta hafði áhrif á stjórnarskrárfrumvarpið.103 

Eftir á að hyggja má telja að vinstri stjórn Jóhönnu Sigurðardóttir hafi hlaupið mikið kapp í kinn við 

að komast til valda. Ráðist var í endurskipulagningu Stjórnarráðsins, endurskoðun 

kvótafyrirkomulags, álagi veiðigjalda, umhverfislög, ESB aðildarumsókn og endurskoðun 

stjórnarskrár. Það var sem stjórnin vildi gera róttækar breytingar á lagaumhvefi landsins, allt á 

einu kjörtímabili. Heildarmagn þessara breytinga reyndist stjórninni ofviða. Hún hafði aðeins 
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 Sjá Björn Þór Sigbjörnsson, „Steingrímur J Frá Hruni og Heim“, bls. 95. 
103

 Frásögn hér að framan er að miklu leyti byggð á viðtölum við Valgerði Bjarnadóttur alþingismann og Lúðvík 
Geirsson, fyrrverandi alþingismann.  
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nauman þingmeirihluta og náði ekki fram nema litlum hluta af hinum metnaðarfullu áformum 

sínum.104 

Af þessu má læra. Það næst vart samkomulag um að breyta stjórnarskránni nema brýna nauðsyn 

beri til. Vafasöm og ósamrýmanleg ákvæði fá að halda sér svo fremi sem þau trufla ekki 

stjórnmálaframvinduna. Aðrar breytingar á stjórnarskránni verða aðeins gerðar af nauðsyn. 

Þannig lýkur sögunni af þessari merkilegu og nokkuð metnaðarfullu tilraun til að betrumbæta 

stjórn Lýðveldisins Íslands.  
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 Þessi málsgrein er sérstaklega byggð á samtali við Lúðvík Geirsson.  
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