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1 Inngangur 

Þann 8. mars 1944 var samþykkt á Alþingi frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands. Hún leysti af hólmi stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá 18. maí 1920 

með síðari breytingum. Í 81. gr. hinnar nýsamþykktu lýðveldisstjórnarskrár var svohljóðandi 

ákvæði: 

Stjórnarskipunarlög þessi öðlast gildi, þegar Alþingi gerir um það ályktun, enda hafi meiri hluti 

allra kosningarbærra manna í landinu með leynilegri atkvæðagreiðslu samþykkt þau. 

 

 Samkvæmt framansögðu grundvallaðist núgildandi stjórnarskrá á samþykkt þjóðarinnar í 

þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fór árið 1944.
1
Nokkru áður höfðu þó farið fram þjóðar-

atkvæðagreiðslur um mikilvæg mál og þess má sjá skýrlega merki í opinberri umræðu að 

aðkoma þjóðarinnar að grundvallarmálum hafi verið mönnum ofarlega í huga. Sigurður 

Nordal taldi að aðkoma þjóðarinnar gæti verið til styrktar stjórnskipulaginu ef vandlega væri 

með það farið og talaði um „gagnsamlega íhlutun almennings“
2
 í því sambandi. 

 Markmið ritgerðar þessarar er að fjalla með skipulegum hætti um þjóðaratkvæðagreiðslur 

í íslenskri stjórnskipun og gera grein fyrir þeim réttarreglum sem um þjóðaratkvæðagreiðslur 

gilda. Líkt og hefð er fyrir, þegar fjallað er um einstaka hluta íslensks réttar, verður enn 

fremur gerð grein fyrir réttarreglum í stjórnskipunarrétti Norðurlanda, auk þess sem fjallað 

verður um réttarframkvæmd í þýskum, enskum og svissneskum rétti. Þess ber þó að geta að 

þessi ritgerð felur ekki í sér samanburðarrannsókn, heldur er tilgangur með umfjöllun um rétt 

annarra þjóða einungis sá að varpa ljósi á ríkjandi hefðir og sjónarmið, einkum meðal þeirra 

landa sem venja er að horfa til hér á landi þegar gerð er grein fyrir íslenskum rétti. 

 Efni ritgerðarinnar er sett fram þannig að í 2. kafla er fjallað um hugtakið þjóðar-

atkvæðagreiðslu, einstök efnisatriði þess, rök að baki þjóðaratkvæðagreiðslum og ástæður 

fyrir notkun þeirra. Þá er enn fremur fjallað um hugmyndafræðilegar og stjórnskipulegar 

röksemdir að baki þjóðaratkvæðagreiðslum og þær kenningar sem settar hafa verið fram. Í 3. 

kafla er fjallað um þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi fyrir lýðveldisstofnun. Í 4. kafla er fjallað 

um þjóðaratkvæðagreiðslur samkvæmt fyrirmælum í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944, hér eftir stjskr., en þriggja tilvika er getið í stjórnarskránni þar sem skylt er að boða 

til þjóðaratkvæðagreiðslu. Í 5. kafla er fjallað um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Fjallað 

                                                 

1
 Til samanburðar má nefna að stjórnarskrá Bandaríkjanna var samþykkt á sérstakri ráðstefnu, skipaðri fulltrúum 

einstakra ríkja Bandaríkjanna, og samþykkt af ríkjunum sjálfum í kjölfarið. Sjá nánar Erwin Chemerinsky o.fl.: 

Constitutional Law: Principles and Policies, bls. 9 o.áfr.  
2
 Sigurður Nordal: „Samlagning“, bls. 55. 
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er um gagnsemi þeirra og pólitískt skuldbindingargildi. Þá verður í 6. kafla fjallað um 

þjóðaratkvæðagreiðslur í dönskum, norskum, sænskum, finnskum, enskum, þýskum og 

svissneskum stjórnskipunarrétti. Í 7. kafla er umfjöllun um þjóðaratkvæðagreiðslur hér á landi 

á lýðveldistímanum og vinnu við breytingar á stjórnarskránni. Í 8. kafla er fjallað um nokkur 

álitamál við tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslna. Að síðustu eru niðurstöður teknar saman í 9. 

kafla.  

 Í ritgerðinni er tekið til nánari skoðunar hvernig þjóðaratkvæðagreiðslur samrýmast 

fulltrúalýðræðinu sem er eitt helsta einkenni íslenskrar stjórnskipunar. Skoðað verður hvaða 

þýðingu þjóðaratkvæðagreiðslur hafa og hvort um undantekningu frá fulltrúalýðræðinu geti 

verið að ræða, sem verði í framtíðinni nýtt í ríkari mæli en áður. Beint lýðræði er 

birtingarmynd sjálfsákvörðunarréttar þjóðarinnar, þar sem þjóðin tekur beina og milliliðalausa 

afstöðu til tiltekinna mála, m.a. um stjórnarskrárbreytingar, þrátt fyrir að þjóðfélagslegar 

ákvarðanir, svo sem setning almennra laga, séu teknar á grundvelli fulltrúalýðræðis. Þá verða 

skilyrði þjóðaratkvæðagreiðslu skoðuð, hvort kosningaþátttaka og afl atkvæða skipti máli 

fyrir áhrif niðurstöðunnar. Enn fremur eru teknar til skoðunar þjóðaratkvæðagreiðslur 

varðandi þjóðréttarsamninga, áhrif ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna, þjóðaratkvæða-

greiðslur um stjórnarskrárbreytingar og hvort breyta skuli svigrúmi forseta við beitingu á 26. 

gr. stjskr. 

 Í stjórnarskipunarlögum flestra lýðræðisríkja er kveðið á um þjóðaratkvæðagreiðslur, þótt 

efni þeirra sé mismunandi, ólíkum skilyrðum þurfi að fullnægja til að af slíkum 

atkvæðagreiðslum geti orðið og við hvaða aðstæður þær skuli fara fram. Auk þessa er 

mismunandi hver getur haft frumkvæði að því að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu – oftast 

er mælt fyrir um slíkt í stjórnarskránni sjálfri og þá hvort þingmönnum eða kjósendum sé 

veittur réttur til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin mál.  

 Áhrif þjóðaratkvæðagreiðslna geta verið mismunandi eftir tegundum þeirra. Þjóðar-

atkvæðagreiðslur samkvæmt fyrirmælum stjórnarskrárinnar eru lagalega bindandi en það á 

ekki við um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Eðli atkvæðagreiðslnanna er ólíkt og geta 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur haft mismunandi pólitískt vægi. Þá geta farið fram 

atkvæðagreiðslur í sveitarfélögum, sem byggja á svipuðum sjónarmiðum og 

þjóðaratkvæðagreiðslur. Kveðið er á um slíkar atkvæðagreiðslur í 107.-108. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. 
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2 Hugtakið þjóðaratkvæðagreiðsla og réttaráhrif slíkra atkvæðagreiðslna 

2.1 Hugtakið þjóðaratkvæðagreiðsla  

Þjóðaratkvæðagreiðsla er atkvæðagreiðsla innan lögsögu tiltekins ríkis þar sem ákveðið mál, 

sem varðar pólitískt eða samfélagslegt álitamál, er borið undir atkvæði kosningarbærra 

manna. Atkvæðagreiðsla af þessu tagi hefur verið talin vera möguleiki þjóðríkis, þar sem 

fulltrúalýðræði er grunnstoð stjórnskipunar, til að skjóta ákveðnum málum til beinnar 

kosningar meðal kosningarbærra manna.
3
  

 Með þessum hætti getur ríki, sem byggir setningu laga á umboði kjósenda til sérstakra 

fulltrúa, alþingismanna, lagt til að tiltekin lagasetning verði samþykkt í beinni 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Í þeim tilvikum eru það því ekki fulltrúar þjóðarinnar sem setja lögin, 

heldur þjóðin sjálf. Eins geta önnur mikilvæg málefni sem ekki tengjast beinlínis lagasetningu 

verið lögð í þjóðaratkvæði. En þrátt fyrir að hugtakið „þjóðaratkvæðagreiðsla“ kunni að 

virðast einfalt við fyrstu sýn getur framkvæmd hennar og ekki síst réttaráhrif slíkrar 

atkvæðagreiðslu verið flóknara álitamál. Í því sambandi getur útfærsla atkvæðagreiðslunnar 

haft umtalsverða þýðingu, t.d. hvort lög séu borin undir atkvæði eða hvort óskað sé eftir 

afstöðu þjóðarinnar til tiltekinna spurninga o.s.frv.  

 Þjóðaratkvæðagreiðslur eiga sögulegar rætur langt aftur til Forn-Grikklands. Fyrir 2500 

árum voru pólitískar ákvarðanir þar teknar í opnum umræðum á torgum þar sem allir frjálsir 

menn höfðu atkvæðisrétt, en hvorki konur né þrælar töldust til frjálsra manna í þessu 

samhengi. Svipað form var að finna í Sviss á 13. öld. Á slíkt form það sameiginlegt með 

þjóðaratkvæðagreiðslum að þátttaka borgaranna er bein. Þjóðaratkvæðagreiðsla er eitt form 

beinnar þátttöku almennings í stjórnmálastarfi sem á rætur að rekja til róttækra kenninga sem 

byggðar eru á beinu lýðræði, m.a. frá Jean-Jacques Rousseau, án þess að hugmyndin um 

þjóðaratkvæðagreiðslur komi með beinum hætti frá honum.
4
 Stuðningsmenn hans í frönsku 

byltingunni ýttu undir þátttöku borgaranna í meira mæli en áður. Komu hugmyndirnar m.a. 

frá því þegar borgurum var tryggður sjálfstæður réttur til pólitískrar tjáningar með stjórnarskrá 

Bandaríkjanna frá árinu 1787 og síðan í mannréttindakafla frönsku stjórnarskrárinnar frá árinu 

1791. Þar kom fram að uppruni valdsins væri frá fólkinu kominn og að valdinu yrði að skila 

með reglubundnum hætti aftur til borgaranna en með því væri lögmæti valdsins tryggt. Í 

þessum skilningi væri fulltrúalýðræði og fullveldi þjóðarinnar ekki þversögn, heldur hefðu 

                                                 
3

 Tor Bjørklund: Hundre år med folkeavstemninger, bls. 20. Sjá einnig Cambridge Dictionary, sbr. 

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/referendum>, og Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með 

skýringum, bls. 512. 
4
 Palle Svensson: Folkets Røst, bls. 37. 
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borgararnir einnig valdið í sínum höndum þegar þeir gengju til kosninga og kysu í 

þingkosningum stjórnmálamenn sem þeir vildu að færu með vald sitt. Þjóðkjörnir 

einstaklingar standa reglulega frammi fyrir þjóðinni í nýjum kosningum og eiga því ávallt á 

hættu að vera ekki kosnir til áframhaldandi starfa. Orðið þjóðaratkvæðagreiðsla gefur til 

kynna að þjóðin standi frammi fyrir sameiginlegri ákvarðanatöku en tegundir og áhrif 

þjóðaratkvæðagreiðslna geta verið mismunandi.
5
  

 Þjóðaratkvæðagreiðslum er almennt skipt í tvo flokka; bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur 

(e. obligatory referendum) og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur (e. consultative 

referendum).
6
 Hvað fyrri flokkinn varðar þá er þar um að ræða þjóðaratkvæðagreiðslur þar 

sem niðurstaðan er bindandi fyrir löggjafar- og framkvæmdarvaldið. Hvað seinni flokkinn 

varðar þá er þar um að ræða þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem niðurstaðan er ekki bindandi 

fyrir löggjafar- og framkvæmdarvaldið en óhætt er að fullyrða að þjóðkjörnir fulltrúar 

almennings eiga mjög erfitt með að virða niðurstöður slíkra þjóðaratkvæðagreiðslna að 

vettugi. Þótt slíkar atkvæðagreiðslur séu fræðilega óskuldbindandi eru þær samt sem áður í 

raun taldar hafa umtalsvert skuldbindingargildi fyrir löggjafar- og framkvæmdarvald.  

 Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er fjallað um þjóðaratkvæðagreiðslur í 

þremur tilvikum. Fyrst í 3. mgr. 11. gr. stjskr. en þar kemur fram að ef ¾ hlutar þingmanna 

krefjast þess að forseti verði leystur frá embætti, áður en kjörtíma hans er lokið, skuli fara 

fram þjóðaratkvæðagreiðsla. Í annan stað kemur fram í 26. gr. stjskr. að halda skuli 

þjóðaratkvæðagreiðslu ef forseti synjar lagafrumvarpi staðfestingar. Frumvarpið verður engu 

að síður að lögum en leggja skal það svo skjótt sem kostur er undir atkvæði allra 

kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. Að lokum er í 2. mgr. 79. gr. 

stjskr. ákvæði um að ef Alþingi samþykkir breytingu á kirkjuskipun ríkisins skuli leggja það 

mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. 

 Í stjórnarskránni eru stjórnarhættir á Íslandi markaðir af lýðræði, þingræði, 

sjálfsákvörðunarrétti borgaranna og ákvæðum þar sem mælt er fyrir um vernd mannréttinda. 

Ísland er talið til ríkja þar sem lýðræðishefðir eru sterkar og svipar grunnþáttum íslenskrar 

stjórnskipunar til stjórnarskráa annarra ríkja á Vesturlöndum.
7
 Sögulega mótaðist íslenska 

stjórnarskráin af dönskum stjórnarskipunarlögum. Dönsk og íslensk stjórnarskipunarlög 

byggja því á þeirri meginreglu að uppspretta ríkisvaldsins eigi að vera hjá þjóðinni sjálfri. Hér 

                                                 
5
 Tor Bjørklund: Hundre år med folkeavstemninger, bls. 20-22. 

6
 Sjá nánar um hugtakið „referendum“ í Yves Beigbeder: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

sbr. <http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1088>.  
7
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 90, 37-38.  
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á landi lýsir það sér í þjóðkjöri þings og þjóðhöfðingja ásamt þeim ákvæðum sem að framan 

voru rakin um að bera skuli tiltekin málefni undir þjóðaratkvæði.
8

 Því má segja að 

grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar sé sjálfsákvörðunarréttur þjóðarinnar.
9

 Með 

samþykkt hennar voru sett stjórnlög sem æðst laga setja hinum almenna löggjafa ákveðin 

takmörk. Ólafur Jóhannesson, prófessor í stjórnskipunarrétti við lagadeild Háskóla Íslands og 

síðar forsætisráðherra, komst svo að orði um höfuðeinkenni íslenskrar stjórnskipunar: 

Almenni löggjafinn má aldrei ganga inn á svið stjórnarskrárgjafans. Af þessum sökum verður 

stjórnarfyrirkomulagið vafalaust haldbetra og varanlegra en ella myndi. Stjórnarskráin getur 

staðið af sér hin tíðu veðrabrigði stjórnmálanna og stundarátök þjóðfélagsaflanna. 

Stjórnarskrána má því með réttu kalla kjalfestu þjóðfélagsins.
10

 

 

 Auk framangreinds lagði Ólafur áherslu á að mikilvægt væri að engin stjórnarskrá gæti 

staðist til lengdar ef hún væri orðin andstæð ríkjandi hugarstefnum. Varnarmúrar sem reistir 

væru um stjórnarskrána mættu því ekki stöðva eðlilega framvindu þjóðlífsins.
11

  

 Í stjórnarskrám flestra lýðræðisríkja er að finna ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur. 

Ákvæðin eru þó mjög breytileg, skilyrðin fyrir notkun þjóðaratkvæðagreiðslna mismunandi, 

misjafnt hver getur átt frumkvæði að þeim og áhrif þeirra ólík. Í flestum eða öllum tilvikum er 

gert ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum um málefni sem hafa grundvallarþýðingu fyrir þjóðina. 

Mismunandi er hvort um heimild sé að ræða þannig að kjósendur eða þingmenn geti að 

uppfylltum tilteknum skilyrðum krafist þess að efnt skuli til þjóðaratkvæðagreiðslna eða hvort 

þær skuli ávallt fara fram við ákveðnar aðstæður. Í Evrópuríkjum hefur þróunin verið sú að 

bæta ákvæðum um þjóðaratkvæðagreiðslur í stjórnarskrár með þeim hætti að kjósendur geti 

haft frumkvæði að þjóðaratkvæðagreiðslum eða lagasetningu.
12

 Það er ýmist gert með þeim 

hætti að kjósendur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um þingmál, um lagasetningu eða aðrar 

ákvarðanir löggjafarvaldsins eða að minnihluti þingmanna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Misjafnt er hvort lágmarksþátttöku sé krafist, hvaða málefni eru undanskilin og hvort skilyrði 

séu sett um lágmarkshlutfall kjósenda sem þurfi til að fella eða samþykkja ákveðin lög eða 

lagafrumvörp.
13

 

                                                 
8
 Rétt er að geta þess að þótt íslenskur og danskur stjórnskipunarréttur sé líkur á margan hátt þá skilur þar margt 

á milli, þ. á m. hvað varðar val á þjóðhöfðingja. Þannig erfist krúnan í beinan legg frá afkomendum Kristjáns X. 

Danakonungs og Alexandríu drottningu, sbr. 1. gr. laga nr. 170/1953 um erfðarétt krúnunnar (d. tronfølgeloven). 
9
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 30. 

10
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 91. 

11
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 91. 

12
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 291. 

13
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 291. 
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 Lögum sem leggja skal undir þjóðaratkvæði er skipað á bekk með almennum lögum, en 

hafa þó ákveðna sérstöðu. Bein þátttaka kjósenda í löggjafarstarfinu byggist á stjórnarskrár-

ákvæðum en álitamál er hvort lögin hafi þegar tekið gildi eða hvort þau öðlist ekki gildi fyrr 

en þau eru samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu.
14

 Í 26. gr. stjskr. kemur skýrt fram að lögin 

öðlist gildi strax þrátt fyrir að þeim sé vísað í þjóðaratkvæðagreiðslu, séu þau ekki samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni falla þau þá úr gildi, en halda ella gildi sínu.
15

 

 Í stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá árinu 1920 var þjóðaratkvæði um lagafrumvarp 

stjórnarskrárbundið í tveim tilvikum, annars vegar um breytingar á sambandslögum Íslands og 

Danmerkur og hins vegar um kirkjuskipun ríkisins. Árið 1918 fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla 

um uppkastið að sambandslagasamningnum á grundvelli ákvæðis um það efni sem bætt var í 

stjórnarskrána frá árinu 1874, með stjórnarskipunarlögum nr. 12/1915. Þá greiddu 90,9% 

kjósenda atkvæði með samningnum en 7,3% voru honum andvíg, 43,8% atkvæðisbærra 

manna tóku þátt í atkvæðagreiðslunni. Einnig fóru fram þjóðaratkvæðagreiðslur á grundvelli 

ákvörðunar Alþingis sem áttu að kanna hug kjósenda til ákveðinna atriða, t.d. um 

áfengisbannlögin árin 1908 og 1933 og um þegnskylduvinnu árið 1916, en um þær verður 

fjallað nánar í 5. kafla ritgerðarinnar.
16

  

 Í seinni tíð hefur áhugi og umræða um þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi aukist verulega, 

þótt langur tími hafi liðið frá lýðveldisstofnun þar til fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan átti sér 

stað. Þessi aukni áhugi er sérstaklega tengdur heimild forseta Íslands til að synja lögum 

staðfestingar, sbr. 26. gr. stjskr. Árið 2004 synjaði forseti Íslands í fyrsta sinn lögum 

staðfestingar og vísaði þeim til þjóðaratkvæðagreiðslu á grundvelli 26. gr. stjskr. Aftur á móti 

varð ekki af þjóðaratkvæðagreiðslunni þar sem frumvarpið var dregið til baka. Árið 2010 

synjaði forseti lögum nr. 1/2010 staðfestingar og vísaði þeim til þjóðarinnar. Af því tilefni var 

haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um samþykkt laganna í tvígang. Í báðum tilvikum hafnaði 

þjóðin lögunum og féllu þau af þeim sökum úr gildi, sbr. 26. gr. stjskr. 

 Fyrir utan þær heimildir sem veittar eru í stjórnarskránni er ekki mögulegt að boða til 

bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu nema til að breyta og bæta við heimild þess efnis í 

                                                 
14

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 101, 298-299. 
15

 Ólafur Jóhannesson kvað svo á um gildistökuna: „Séu staðfest lög borin undir þjóðaratkvæði, er gildistöku 

þeirra oftast frestað, þangað til þjóðaratkvæðagreiðsla hefur farið fram, en stundum taka þau þó gildi sem endra 

nær við staðfestingu, en falla svo niður, ef kjósendur fella þau, eða þau ná ekki tilskildum meirihluta. Í þessum 

tilvikum byggist bein þátttaka kjósenda í löggjafarstarfi – hvernig sem henni er nánar fyrir komið – á 

stjórnarskrárákvæðum. En auk þess getur verið mælt svo fyrir í einstökum lögum, að þau skuli ekki koma til 

framkvæmda eða jafnvel ekki öðlast gildi fyrr en þau hafa verið samþykkt við þjóðaratkvæðagreiðslu.“ Sjá 

Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 298. 
16

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 299-301. 
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stjórnarskrá eða efna til þjóðaratkvæðagreiðslu á grundvelli sérstakra laga frá Alþingi. 

Þjóðaratkvæðagreiðslur sem handhafar ríkisvalds boða til utan heimildar stjórnarskrárinnar 

eru því ávallt ráðgefandi, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 91/2010 um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna. 

2.2 Kröfur um lágmarksþátttöku og atkvæðamagn 

Í stjórnarskránni eru engar kröfur gerðar um lágmarksþátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslum, 

hvort niðurstaðan þurfi að byggjast á einföldum meirihluta eða auknum meirihluta 

kosningarbærra manna. Ólafur Jóhannesson velti því upp í bók sinni árið 1978 hvort ekki 

þyrfti að setja sérstök lög um þjóðaratkvæðagreiðslur og hvort hægt væri að ákveða þar að ¾ 

þyrftu að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan um tillöguna til að hún teldist 

samþykkt. Taldi hann líklegra að um hið fyrra yrðu settar reglur, þ.e.a.s. um lágmarksþátttöku 

í atkvæðagreiðslunni.
17

  

 Með lögum nr. 91/2010 um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna setti Alþingi almenn lög 

sem gilda um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna í fjórum afmörkuðum tilvikum. Þau tilvik 

sem um ræðir eru annars vegar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur samkvæmt sérstakri 

ályktun Alþingis og hins vegar bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur skv. 3. mgr. 11. gr. (forseti 

leystur frá embætti), skv. 26. gr. (forseti synjar lögum staðfestingar) og skv. 2. mgr. 79. gr. 

stjskr. (breytt kirkjuskipun). Samkvæmt 11. gr. laganna er almenna reglan sú að meirihluti 

atkvæða ræður niðurstöðu, en engar kröfur eru þar hins vegar gerðar um lágmarksþátttöku. 

Ekkert er því til fyrirstöðu að löggjafarvaldið setji ítarlegri reglur um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna kjósi það að gera svo.  

 Álitamál er þó uppi um hvort löggjafinn hafi heimild til að þrengja skilyrði um 

þjóðaratkvæðagreiðslur sem stjórnarskráin mælir fyrir um. Meirihluta er krafist í ákvæði 3. 

mgr. 11. gr. stjskr, en annars er þess ekki getið í stjórnarskránni og hefur því verið litið til þess 

að þessi almenna regla um meirihluta atkvæða ráði niðurstöðu. Hefur það verið rökstutt með 

því að í 81. gr. stjskr. var sérstakt skilyrði um að meirihluti allra kosningarbærra manna þyrfti 

að samþykkja stjórnarskrána þegar hún var borin undir þjóðina. Engin slík skilyrði eru í þeim 

stjórnarskrárákvæðum sem sett voru á sama tíma (3. mgr. 11. gr., 26. gr. og 2. mgr. 79. gr.). 

Einnig hefur verið byggt á þeirri reglu í öllum þjóðaratkvæðagreiðslum sem fóru fram á fyrri 

hluta 20. aldar. Ekki voru sett skilyrði um þátttöku né afl atkvæða í stjórnarskipunarlögum nr. 

12/1915 varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fram fór árið 1918 um samband Íslands og 

                                                 
17

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
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Danmerkur. Má því deila um hvort löggjafinn hafi yfir höfuð heimild til að þrengja skilyrði 

um þjóðaratkvæðagreiðslur sem stjórnarskráin mælir fyrir um.
18

  

 Hægt er að skipta skilyrðum, sem sett eru um ályktunarhæfi þjóðaratkvæðagreiðslna, í 

tvennt, annars vegar lágmarksþátttöku og hins vegar lágmarksatkvæðamagn. 

Lágmarksþátttaka er það þegar krafist er að tiltekið hlutfall kjósenda taki þátt í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni svo hún teljist gild. Með lágmarksatkvæðamagni er átt við það 

þegar krafist er að tiltekið hlutfall kjósenda þurfi að greiða á sama veg, til samþykkis eða 

synjunar, í þjóðaratkvæðagreiðslunni svo hún teljist gild.
19

 

 Engin skilyrði eru sett um lágmarksþátttöku kjósenda eða lágmarksatkvæðamagn í 

þjóðaratkvæðagreiðslum á grundvelli ákvæða íslensku stjórnarskrárinnar. Slíkar reglur má þó 

finna í stjórnarskrám nokkurra Evrópuríkja og er þar að finna skilyrði um að reglum um 

lágmarksþátttöku sé fullnægt til að þjóðaratkvæðagreiðslan sé talin gild.
20

  

 Í þessu sambandi er áhugavert að geta skýrslu sænska þingsins um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna í Evrópu. Í skýrslunni kemur fram að 15 af þeim 32 Evrópuríkjum 

sem rannsóknin tók til hafa einhverjar kröfur um lágmarksþátttöku, en fjögur af 32 ríkjum 

hafa kröfur um lágmarksatkvæðamagn.
21

  

 Í flestum ríkjum er lágmarksþátttakan miðuð við 50% og kemur fram í niðurstöðu 

skýrslunnar að þau telji kröfur um lágmarksþátttöku og lágmarksatkvæðamagn, sem er allt frá 

25% til 75%, draga úr virkni þjóðaratkvæðagreiðslna, en margar þjóðaratkvæðagreiðslur hafa 

m.a. orðið ógildar á Ítalíu vegna þessara skilyrða. Reglurnar eru þó taldar hafa minni áhrif á 

þjóðaratkvæðagreiðslur um mikilvæg málefni, sér í lagi í ríkjum þar sem þátttaka í kosningum 

er jafnan mikil, því þá er líklegra að skilyrðin verði uppfyllt og þátttaka og atkvæðavægi náist. 

Þetta endurspeglast m.a. í dönsku stjórnarskránni þar sem aðeins er kveðið á um atkvæðavægi 

við breytingar á stjórnarskránni en ekki í öðrum þjóðaratkvæðagreiðslum.
22

  

 Á Íslandi hafa verið skiptar skoðanir um hvaða heimildir almenni löggjafinn hefur til að 

setja frekari skilyrði en fram koma í stjórnarskránni til þess að tillaga í þjóðaratkvæðagreiðslu 

teljist samþykkt og hvort almenna reglan sé að meirihluti atkvæða ráði niðurstöðu nema til 

komi breyting á stjórnarskránni.  

 Í skýrslu starfshóps ríkisstjórnarinnar frá árinu 2004 um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu 

skv. 26. gr. stjskr. kom fram að að rík efnisleg rök stæðu til þess að þjóðaratkvæðagreiðslur 

                                                 
18

 Þskj. 118 – 112. mál, 138. löggjþ. 2009-2010, bls. 12. 
19

 Dóra Guðmundsdóttir: „Þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu: Samanburðarrannsókn“, bls. 352. 
20

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 48. 
21

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 48-50. 
22

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 50. 
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skyldu sæta hóflegum skilyrðum þegar litið er til skilyrða um lágmarksþátttöku eða ákveðins 

hlutfalls atkvæða sem þyrfti til að samþykkja lög eða fella úr gildi. Starfshópurinn taldi einnig 

að líklegra væri að reglur sem löggjafinn setti um takmörkun teldust gildar því hóflegri sem 

þær væru.
23

  

 Almenna reglan í öllum öðrum kosningum, þ.e. þingkosningum og sveitarstjórnar-

kosningum, hefur verið sú að meirihluti atkvæða ráði niðurstöðu og aldrei hefur verið velt upp 

hugmyndum um að binda niðurstöður þeirra kosninga við skilyrði um lágmarkskosninga-

þátttöku. Það má líta svo á að ef ákvörðun um að fella lög Alþingis úr gildi ræðst af 

niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu sem lítill minnihluti þjóðarinnar tók þátt í þá sé slík 

ákvörðun ólýðræðisleg í eðli sínu. Allir borgarar hafa þó jafnan kost á því að taka þátt í 

atkvæðagreiðslunni og val um hvort þeir nýta sér þann rétt.  

 Sumir telja að reglur um lágmarksþátttöku og atkvæðavægi stríði gegn markmiðum þeim 

sem þjóðaratkvæðagreiðslum er ætlað að vinna að, þ.e. að tryggja beina ákvarðanatöku eða að 

fólk eigi þess kost að grípa inn í og leiðrétta ákvörðun kjörinna fulltrúa.  

 Af hálfu hinnar svokölluðu Feneyjanefndar um lýðræði hefur komið fram að ríki ættu 

hvorki að viðhalda reglum um lágmarksþátttöku né atkvæðavægi þar sem það komi í veg fyrir 

að þjóðaratkvæðagreiðslur nái tilgangi sínum og geti skekkt niðurstöðu 

þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem þeir sem ekki taka þátt hafa áhrif á niðurstöðuna.
24

  

2.3 Rök að baki þjóðaratkvæðagreiðslum 

Helstu röksemdir fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum eru að með þeim sé verið að tryggja 

ótvíræðan stuðning þjóðarinnar við tiltekin mikilvæg mál. Rök á móti þeim eru þau helst að 

kjósendur hafi hvorki færni né þekkingu til að kynna sér mál ítarlega og taka vel upplýstar 

ákvarðanir í flóknum málum.
25

  

 Grundvöllur lýðræðisins er að þegnarnir (fólkið eða kjósendur) geta haft áhrif á 

ákvarðanir ríkisins ýmist með því að kjósa fulltrúa á Alþingi til að taka slíkar ákvarðanir eða 

með beinni þátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu.
 26

 Nýlegt dæmi er þegar kjósendur höfnuðu 

lögum nr. 1/2010 sem heimiluðu fjármálaráðherra að ábyrgjast lán sem breska og hollenska 

                                                 
23

 Þskj. 118 – 112. mál, 138. löggjþ. 2009-2010, bls. 11. 
24

 Feneyjanefnd Evrópuráðsins: Code of Good Practice on Referendums; Council for Democratic Elections as its 

19th meeting (Feneyjar, 16. desember 2006) CDL-AD (2007) 008 rev., bls. 23.  
25

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 14-17. 
26

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 14. 
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ríkið veittu Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta
27

 í kjölfar samninga sem íslensk 

stjórnvöld höfðu gert við Bretland og Holland vegna uppgjörs á bankainnstæðum (Icesave I). 

Með því að synja lögum staðfestingar vildi forseti Íslands tryggja að ákvörðun stjórnvalda um 

veitingu ríkisábyrgðar nyti stuðnings meirihluta kjósenda.
28

  

 Þjóðaratkvæðagreiðslur geta komið fulltrúalýðræðinu til fyllingar, bæði leiðrétt einstaka 

ákvarðanir eða bætt við eða stutt ákvarðanir sem teknar hafa verið af kjörnum fulltrúum, 

frekar en að allar ákvarðanir séu teknar með þjóðaratkvæðagreiðslum.
29

 Talsmenn 

þjóðaratkvæðagreiðslna horfa sérstaklega til tveggja þátta þegar notkun 

þjóðaratkvæðagreiðslna er rökstudd til fyllingar fulltrúalýðræðinu. Annars vegar að hámarka 

lögmæti ákvarðana og hins vegar að hámarka þátttöku einstaklinga. Þeir telja að flestir 

einstaklingar trúi að ákvarðanir sem þeir taka sjálfir séu lögmætari en ákvarðanir teknar af 

kjörnum fulltrúum, að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslna gefi ótvíræðara umboð og 

einstaklingar séu ólíklegri til að lenda í hótunum, spillingu eða öðru formi af ólöglegum 

þrýstingi. Það hafi enn meira vægi á tímum sem þessum þar sem trú á kjörnum fulltrúum hafi 

minnkað mikið í lýðræðisríkjum.
30

  

 Þá er horft til þátttöku einstaklinga sem eins grundvallarmarkmiðs lýðræðis og talið að 

bein þátttaka þeirra sé besta leiðin til að þróa með einstaklingum borgaralega ábyrgð. Það sé 

heilbrigðismerki fyrir stjórnkerfið ef þátttaka í stjórnmálastarfi er mikil, en lítil þátttaka geti 

verið merki um veikleika í stjórnkerfinu. Það að kjósa sé lágmarksþátttaka, en því fleiri sem 

rökræða pólitík, taka þátt í samtökum, vinna í kosningum, ráðstafa fé sínu í pólitískt starf séu 

stærstu merki þess að stjórnkerfið sé gott og skilvirkt. Þá er einnig nefnt sem rök fyrir 

þjóðaratkvæðagreiðslum að stjórnmálaþátttaka einstaklinga í þjóðfélaginu aukist verulega 

með þjóðaratkvæðagreiðslum en þrátt fyrir það hefur í flestum ríkjum verið meiri þátttaka 

þegar kosið er um kjörna fulltrúa í þingkosningum en í þjóðaratkvæðagreiðslum.
31

  

 Þau sjónarmið að kjósendur séu ekki í aðstöðu til að taka vel upplýstar ákvarðanir í 

flóknum málum eru rök sem oft eru færð fram gegn þjóðaratkvæðagreiðslum. Til stuðnings 

þessum sjónarmiðum er því teflt fram að það sé óframkvæmanlegt og óraunsætt í flóknum 

samfélögum að samfélög geti stjórnað sér sjálf með því að allir borgarar taki ávallt þátt í 

                                                 
27

 Fullt heiti laganna var lög um breytingu á lögum nr. 96/2009, um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir 

hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu 

til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf. 
28

 Sjá yfirlýsingu forseta Íslands frá 5. janúar 2010.  
29

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 13. 
30

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 14. 
31

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 15-16. 
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ákvörðunum. Þjóðaratkvæðagreiðslur geta verið flóknar og valkostirnir óskýrir fyrir 

borgarana.
32

  

 Einnig er bent á að í því felist hætta fyrir minnihlutahópa ef ákvarðanir eru ávallt teknar í 

þjóðaratkvæðagreiðslum með beinni þátttöku kjósenda. Í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem 

meirihlutinn ræður alltaf för kunni að vera gengið á rétt minnihlutahópa en ólíklegra er að 

lýðræðislegar stofnanir gangi á þann rétt í sínum ákvörðunum.
33

 Þó að þjóðin kjósi um 

málefni verður það engu að síður að vera innan þess ramma sem stjórnarskráin setur. Í því 

felst kjarni stjórnarskrárbundins lýðræðis. 

 Að auki er bent á að með þjóðaratkvæðagreiðslum sé verið að fara framhjá 

fulltrúalýðræðinu með því að hvetja kjörna fulltrúa að taka ekki afstöðu til mála heldur beina 

þeim til kjósenda og með því sé verið að veikja umboð kjörinna fulltrúa. Það er rökstutt með 

sjónarmiðum um að með þjóðaratkvæðagreiðslum sé verið að leyfa almennum borgurum að 

hafna ákvörðunum sem teknar eru af kjörnum fulltrúum án aðkomu þeirra og jafnvel þrátt 

fyrir andstöðu þeirra. Þjóðaratkvæðagreiðslur geti grafið undan kjörnum fulltrúum, ríkis-

stjórnum og stjórnkerfinu. Þá geta þjóðaratkvæðagreiðslur dregið úr ábyrgð og skyldum kjör-

inna fulltrúa. Með því að setja ávallt erfiðar ákvarðanir í þjóðaratkvæðagreiðslur geta kjörnir 

fulltrúar komist hjá því að taka afstöðu og að taka afleiðingum þess að taka ábyrgð á afstöðu 

sinni.
34

  

 Huga verður að því í öllum útfærslum er varða þjóðaratkvæðagreiðslur að ekki sé auðvelt 

að bera mál undir þjóðaratkvæði. Með mjög tíðum þjóðaratkvæðagreiðslum er hætta á að stór 

hluti kjósenda muni missa áhugann á að taka þátt í þeim, sérstaklega varðandi mál sem ekki 

varða almannahag. Óæskilegt sé að lítill hluti kjósenda taki þátt og fái að ráða málum án þess 

að vera til þess kosinn.
35

  

2.4 Frumkvæði að þjóðaratkvæðagreiðslum 

Frumkvæði að þjóðaratkvæðagreiðslum má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi þjóðaratkvæða-

greiðslur sem handhafar ríkisvalds eiga frumkvæði að. Í þessum tilvikum kann að vera að 

löggjafarvaldið, meirihluti eða ákveðinn hluti, ríkisstjórnin eða þjóðhöfðingi ráði því hvort 

mál skuli leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í öðru lagi þjóðaratkvæðagreiðslur sem kjósendur 

eiga frumkvæði að en ríkisvaldið tekur afstöðu til. Í þriðja lagi þjóðaratkvæðagreiðslur sem 

                                                 
32

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 17-18. 
33

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 17-20. 
34

 David Butler og Austin Ranney: Referendums Around the World, bls. 17-20. 
35

 Eiríkur Tómasson: ,,Hvernig má tryggja hæfilega valddreifingu í íslenskri stjórnskipun?“, bls. 55. 
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eru að öllu leyti að frumkvæði kjósenda. Frumkvæðisreglur er að finna í 27 af 32 ríkjum sem 

hin sænska rannsókn Jungar lýtur að og fyrr er getið.
36

 Reglurnar eru þó mjög mismunandi.
37

  

 Frumkvæði þingsins eða hluta þingmanna um að vísa málum í þjóðaratkvæði er í mörgum 

stjórnarskrám Evrópu. Það er ráðandi leið til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslna enda 

samrýmist það betur sjónarmiðum um fulltrúalýðræði. Í 42. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er til 

að mynda ákvæði um að þriðjungur þingmanna geti vísað lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu 

áður en þau eru staðfest af konungi. Bent hefur verið á að markmið ákvæðisins sé að veita 

minnihluta þingsins vernd fyrir ofríki meirihlutans í umdeildum málum, sérstaklega í málum 

þar sem naumur meirihluti er fyrir samþykkt laganna, og þjóðin fái þá að taka beina afstöðu til 

þeirra.
38

 Ákvæðið hefur einnig stuðlað að meira samráði og samvinnu þingmanna svo meiri 

sátt náist um lagasetningu en slík ákvæði eru talin geta dregið úr meirihlutaræði. Þingmenn 

sem krefjast þjóðaratkvæðis þurfa einnig að íhuga þá kröfu gaumgæfilega enda sæta þeir 

pólitískri ábyrgð ef krafa þeirra reynist vera tilhæfulaus og víðtæk sátt er um lagasetninguna. 

Það sýnir sig þegar skoðað er að aðeins einu sinni hefur farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla á 

grundvelli ákvæðisins.
39

 

 Ákveðinn fjöldi kjósenda getur einnig í mörgum ríkjum haft frumkvæði að 

þjóðaratkvæðagreiðslu þótt reglurnar séu mjög mismunandi meðal þeirra landa sem hafa slíkt 

ákvæði í stjórnarskrám sínum. Er það talið samrýmast vel lýðræðisrökum að þjóðin geti 

komið máli í þjóðaratkvæðagreiðslu.
40

 Ávallt eru einhver lög undanþegin slíkri reglu en 

mismunandi þröskuldar eru milli landa um hversu margir kjósendur þurfi að krefjast 

þjóðaratkvæðagreiðslu svo að af slíkri atkvæðagreiðslu verði. 

2.5 Hugmyndafræðilegar röksemdir að baki þjóðaratkvæðagreiðslum  

2.5.1 Inntak lýðræðishugtaksins og þróun þess 

Þegar rætt er um þjóðaratkvæðagreiðslur þarf að gera greinarmun á beinu lýðræði og 

fulltrúalýðræði, sem fyrr segir, en ólík sjónarmið um ákvarðanatöku og stjórnkerfi liggja til 

grundvallar þessari skiptingu. Orðið „lýðræði“ kemur úr grísku og þýðir regla um fólk. Sagt 

hefur verið að lýðræðislegir stjórnarhættir eigi uppruna sinn í borgríkjum Grikklands til forna. 

                                                 
36

 Þau fimm ríki sem ekki hafa frumkvæðisreglur í rannsókn Jungar eru ríki sem ekki hafa á að skipa reglum um 

þjóðaratkvæðagreiðslur.  
37

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 59-60. 
38

 Henning Koch: „Artikel 42“ í bókinni Henrik Zahle (ritstj.): Grundloven. Danmarks Riges Grundlov med 

kommentarer, bls. 303.  
39

 Björg Thorarensen: „Um afmörkun og endurmat á stjórnskipulegri stöðu og hlutverki forseta Íslands“, bls. 22.  
40

 Björg Thorarensen: „Um afmörkun og endurmat á stjórnskipulegri stöðu og hlutverki forseta Íslands“, bls. 23. 
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Það er þó líkast til aðeins orðið sem er dregið þaðan en ekki fyrirmyndin þar sem venjur 

Grikkja voru mjög frábrugðnar þeim sem við teljum í dag einkenna nútímalýðræðisríki. Í 

Grikklandi til forna voru þó pólitískar ákvarðanir teknar með beinni atkvæðagreiðslu um 

málefni þar sem einungis minnihluti fullorðinna íbúa gat tekið þátt. Er það frábrugðið því 

kerfi fulltrúalýðræðis sem flest vestræn ríki hafa þróast í átt að síðustu tvær aldir. Hugtakið 

„lýðræði“ í nútímaskilningi þess orðs, sem byrjað var að nota á 19. öld, var notað til að lýsa 

fulltrúalýðræði. Lýðræði er því frekar nýtt fyrirbæri í heimssögunni þótt það hafi breiðst hratt 

út.
41

  

 Hugtakið „lýðræði“ er nú skilgreint sem stjórnarfar þar sem almenningur getur með 

(leynilegum) kosningum haft úrslitavald í stjórnarfarsefnum, þar sem einstaklingar og hópar 

hafa rétt og aðstöðu til að láta í ljós vilja sinn og skoðanir, og hafa þannig áhrif á samfélagsleg 

málefni.
42

 Óhætt er að fullyrða að taka þurfi afstöðu til fjölmargra atriða við útfærslu á 

lýðræðisfyrirkomulagi og til að ákveða hvernig það kemur nánar til framkvæmda. Ákveða 

þarf hvaða hópur fólks fellur undir hugtakið „almenningur“. Þá þarf að taka afstöðu til þess 

hvaða ákvarðanir og efni falla undir hugtakið „stjórnarfarsefni“ eða „málefni“. Upp geta 

komið ýmis álitamál eins og hvort það skipti máli að hópur fólks, t.d. efnaminni karlmenn eða 

konur, sé undanþeginn lýðræðisfyrirkomulagi í framangreindum skilningi. Einnig þarf að 

ákveða hvernig almenningur hefur áhrif í raun – m.ö.o. munu allir hafa í raun jafn mikil áhrif, 

t.d. verður vægi atkvæða jafnt, og mun niðurstaðan alltaf endurspegla vilja almennings? Við 

spurningum sem þessum eru mismunandi svör sem ráðast af gildi og hugsjónum ólíkra 

einstaklinga.
43

 Það er því hægt að ná tilgangi lýðræðis með mismunandi útfærslum svo lengi 

sem gætt er að grunnatriðum lýðræðisins um að þátttökuréttur sé almennur og ekki bundinn 

við þrönga hópa í þjóðfélaginu. Engin skýr skilgreining er til á því hvernig við náum 

markmiðum lýðræðis.
44

  

 Sagan sýnir að auðveldara er að koma á lýðræðislegum stofnunum en að þróa umgjörð og 

venjur sem þarf til að byggja upp stöðugt kerfi lýðræðisstjórnar. Ekki þarf einungis frjálsar 

kosningar, heldur einnig frjálsa fjölmiðla, frelsi til að stofna pólitíska flokka, óháða dómstóla, 

kjósendur sem samþykkja ósigur, stjórnmálamenn sem tilbúnir eru að láta valdið til 

keppinauta sinna og að ekki sé gripið inn í lýðræðislegt ferli með t.d. hervaldi.
45

  

                                                 
41

 Anthony H. Birch: The concepts and theories of modern democracy, bls. 109-110. 
42

 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 258. 
43

 Anthony H. Birch: The concepts and theories of modern democracy, bls. 111. 
44

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 101. 
45

 Anthony H. Birch: The concepts and theories of modern democracy, bls. 128-129. 
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 Frá árinu 1945 hafa miklar framfarir verið í lýðræðisátt í nær allri Evrópu utan 

Balkanskaga, þar eru stöðug lýðræðiskerfi og í öðrum ríkjum sem enn eru að þróast hafa 

lýðræðishugmyndir orðið útbreiddari.
46

 Í skýrslu lýðræðisnefndar norrænu ráðherra-

nefndarinnar kemur m.a. fram að almenningur tekur í auknum mæli þátt í lýðræði með öðrum 

hætti en beinum þingkosningum. Almenningur beitir sér oftar í afmörkuðum málum milli 

kosninga. Lýðræðisþátttaka er afar ójöfn og ræðst af samfélagsstöðu og aldri.
47

  

 Það er því meiri umræða nú um þátttöku borgaranna í ákvarðanatöku og meiri krafa um 

þjóðaratkvæðagreiðslur en áður. Það skýrist m.a. af minnkandi þátttöku almennings í 

stjórnmálastarfsemi og kosningum og minnkandi trausti á stjórnmálamönnum.
48

 

2.5.2 Fulltrúalýðræði 

Í fulltrúalýðræði felst að kjörnir fulltrúar almennings taka ákvarðanir um meginmál á 

Alþingi.
49

 Það er framkvæmt með þeim hætti að þjóðin kýs sér fulltrúa á Alþingi á nokkurra 

ára fresti og gefur þeim ákveðið umboð til að setja lög í landinu og þar með ákveða hvernig 

málum er háttað sem lúta að sameiginlegum hagsmunum þjóðarinnar. Alþingi fer með 

löggjafarvaldið í umboði þjóðarinnar sem lætur Alþingi framkvæma vald sitt. Fulltrúalýðræði 

og þingræði er ein grundvallarforsenda íslenskrar stjórnskipunar.
50

 Áhersla er lögð á 

kosningar og kröfurnar sem gerðar eru til þeirra. Þjóðaratkvæðagreiðslur um málefni sem eru 

á höndum þingsins eru því undantekning frá fulltrúalýðræðinu.
51

 Hvergi í 

nútímalýðræðisríkjum eru þjóðaratkvæðagreiðslur notaðar nema í einstaka málum sem koma 

upp og oftast þegar málefnin eru talin sérstaklega mikilvæg þjóðinni.
52

  

 Á 20. öld var fulltrúalýðræði óumdeilanlega ráðandi stjórnarfyrirkomulag, en 

hugmyndirnar um útfærslur misjafnar, t.d. ef litið er á Bandaríkin annars vegar og Evrópu 

hins vegar.
53

 Í Evrópu var fulltrúalýðræðið mótað í frönsku byltingunni þannig að fulltrúar 

fóru með vald þjóðarinnar en voru ekki háðir beinu boðvaldi kjósenda heldur nutu sjálfstæðis 

í sínu hlutverki. Útfærslan varð ráðandi í Evrópu og stjórnarskrám mið-evrópskra ríkja á 19. 

öld.
54

 Í Bandaríkjunum var valdið ekki framselt til stofnana þrátt fyrir kosningar heldur byggt 
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á því að ákvarðanirnar væru hjá þjóðinni. Þar er sterk hefð fjölhyggju sem felur í sér að 

hagsmunahópar beita þrýstingi til að ná fram stefnumálum og stjórnkerfið miðlar málum.
55

  

 Á Íslandi er stjórnarskráin byggð á þeirri skoðun að uppspretta ríkisvaldsins sé hjá 

þjóðinni, eins og fram kemur í umfjöllun Ólafs Jóhannessonar um stjórnarskrána:  

Stjórnarskráin og stjórnarformið, sem valið var, ber og vitni þeirri skoðun, að ríkisvaldið eigi 

upptök sín hjá þjóðinni. Sú stefna lýsir sér í kjöri þjóðhöfðingja og þings og kemur einnig fram í 

því, að tiltekin löggjafarmálefni skal bera undir þjóðaratkvæði, sbr. 11. gr., 26. gr. og 2. mgr. 79. 

gr. stjskr. Þjóðaratkvæðis gætir þó minna hér en í ýmsum öðrum löndum, svo sem í Sviss. 

Sjálfsákvörðunarréttur þjóðarinnar er samkvæmt þessu grundvallarregla íslenzkrar 

stjórnskipunar.
56

  

 

 Lýðveldisstjórnarskráin var borin undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu á grundvelli 

heimildar, sem bætt var inn í stjórnarskrána frá árinu 1920 með stjórnarskipunarlögum nr. 

9/1920, en í stjórnarskránni sjálfri er ekki mælt fyrir um atkvæðagreiðslu meðal þjóðarinnar 

við síðari breytingar, einungis með þeim hætti að þing sé rofið og kosið til þings á ný og skal 

nýtt þing samþykkja tillögurnar óbreyttar, sbr. 79. gr. stjskr.  

 Þjóðin sem stjórnarskrárgjafi hefur mögulega ekki eins mikla aðkomu að breytingum á 

stjórnarskrám og ætla mætti af því að þjóðin sé stjórnarskrárgjafinn. Í þingkosningum er kosið 

um mörg mál og meirihlutavilji kjósenda gagnvart stjórnarskrárbreytingum yrði sjaldnast 

skýr. Það eru því ýmis rök fyrir beinni aðkomu þjóðarinnar að stjórnarskrárbreytingum, t.d. að 

bera þyrfti breytingar á henni undir þjóðaratkvæði og skilja þannig betur á milli 

stjórnarskrárgjafans og löggjafans.
57

  

2.5.3 Beint lýðræði 

Í beinu lýðræði taka borgararnir sjálfir ákvarðanir með beinni atkvæðagreiðslu um 

samfélagsleg málefni.
58

 Í því felst bæði þátttökulýðræði (e. participatory democracy) og 

rökræðulýðræði (e. deliberative democracy). Um er að ræða að ákvarðanir séu teknar af 

kjósendum milliliðalaust. Það tengist sjálfsákvörðunarrétti þjóðarinnar sem er einnig 

undirstaða stjórnskipunarinnar. Með því er talið að beint lýðræði sé til fyllingar 

fulltrúalýðræðinu. Þjóðin eigi að taka milliliðlausa og beina afstöðu til tiltekinna mála sem 

lúta að mikilvægum hagsmunum. Í beinu lýðræði felst einnig að um ákvarðanir sé rætt, m.a. 

með þátttöku í samtökum, mótmælum, verkföllum og stjórnmálasamtökum. Kosningarréttur 
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er sjálfsagður, sem þáttur í ákvarðanatöku í lýðræðisþjóðfélagi, en beint lýðræði krefst ekki 

beinnar þátttöku í öllum ákvörðunum þótt þjóðaratkvæðagreiðslur séu einn þáttur í 

kenningum um beint lýðræði.
59

  

 Hugmyndir um beint lýðræði rekja rætur sínar til kenninga Rousseau sem felast í jafnræði 

einstaklinga við ákvarðanatöku um málefni sem varða heildina og eiga að leiða til þess að lög 

séu sett í samræmi við almannaviljann. Fólkið sjálft átti að taka ákvarðanir um sameiginlega 

hagsmuni sína.
60

 Rousseau trúði ekki á fulltrúalýðræði af því að hann taldi aðra ekki getað 

komið vilja fólksins á framfæri. Hugmyndir hans náðu þó ekki til þess að allir fullorðnir, né 

meirihluti fullorðna, ættu rétt á að taka þátt í lýðræðinu. Hann skrifaði m.a. af aðdáun um 

lýðræði og stjórnarfar í Genf þar sem hann hafði dvalið ungur þrátt fyrir að tæplega 10% íbúa 

borgarinnar hefðu átt rétt á að taka þátt í kosningum og þjóðaratkvæðagreiðslum á þeim tíma. 

Hugmyndir hans höfðu þó mikil áhrif á lýðræðislega þátttöku fólks og hvernig það gat haft 

áhrif á stjórnmál í stórum samfélögum þar sem fulltrúalýðræði var við lýði. Eitt af 

aðalatriðum í kenningum Rousseau var tryggð hans við hugmyndina um borgaralega dyggð 

(e. civic virtue). Hann taldi að fólk myndi setja sína persónulega hagsmuni til hliðar þegar það 

tæki þátt í stjórnmálum og skuldbinda sig í staðinn til þess að stuðla að samfélagslegri 

velferð.
61

 Rousseau hafnaði hugmyndinni um einhvers konar fulltrúalýðræði með orðunum: 

„Hvernig sem allt veltist, þá er það svo að um leið og þjóðin skipar sér fulltrúa er hún ekki 

lengur frjáls; hún er ekki lengur til.“
62

 Hann taldi þó að beint lýðræði gæti verið erfitt í 

framkvæmd þar sem þjóðin gæti varla verið öllum stundum á sama stað að sinna opinberum 

málum og ríkið þyrfti því að vera smátt í sniðum svo það yrði auðveldara.
63

      

 Síðan kenningar Rousseau komu fram hafa flestir hvatt til þess eða gert ráð fyrir að 

réttarkerfi ríkja veittu almennum borgurum fleiri tækifæri til að taka þátt í pólitískum 

ákvörðunum. Tækifærið til að kjósa í almennum kosningum er lágmarksþátttaka almennra 

borgara til að fullnægja því að vera lýðræðislegt samfélag. Frekari þátttaka í pólitískum 

ákvörðunum væri hins vegar æskileg.
64

 

 Í íslensku stjórnarskránni er ekki vísað til lýðræðis nema í ákvæði 3. mgr. 73. gr. stjskr. 

um takmarkanir á tjáningarfrelsinu, en lýðræðisskipulag endurspeglast þó í mörgum ákvæðum 

hennar. Gert er ráð fyrir beinu lýðræði í þrem tilvikum, nánar tiltekið skv. 3. mgr. 11. gr. 
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(forseti leystur frá embætti), 26. gr. (forseti synjar lögum staðfestingar) og 2. mgr. 79. gr. 

stjrskr. (breytt kirkjuskipun) ásamt því að Alþingi getur boðað til ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu um mál, sbr. ákvæði laga nr. 91/2010 um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna. Telja verður að íslenska stjórnarskráin sé að þessu leyti ekki 

frábrugðin stjórnarskrám annarra landa Evrópu en ákvæði um beint lýðræði í einhverri mynd 

er að finna í stjórnarskrám nær allra Evrópulanda.
65

  

  

                                                 
65

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 103-105. 



22 

3 Saga þjóðaratkvæðagreiðslna á Íslandi fyrir lýðveldisstofnun 

3.1 Inngangur 

Þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi hafa verið fremur fátíðar. Á Íslandi hefur átta sinnum verið 

efnt til þjóðaratkvæðagreiðslna, fjórar voru ráðgefandi og fjórar voru bindandi á grundvelli 

fyrirmæla í stjórnarskrá. Á fyrri hluta 20. aldar var fimm sinnum efnt til þjóðaratkvæða-

greiðslu á Íslandi. Það var annars vegar gert vegna fyrirmæla í stjórnlögum, um samband 

Íslands og Danmerkur og um lýðveldisstjórnarskrána, og hins vegar til að kanna afstöðu 

þjóðarinnar til einstakra málefna með ráðgefandi niðurstöðu, um áfengisbann og skylduvinnu. 

 Umræða um þjóðaratkvæðagreiðslur hefur aukist á undanförnum árum líkt og annars 

staðar í Evrópu. Ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur eru misjöfn milli Evrópuríkja, sum ríki 

hafa nokkur ákvæði í stjórnarskrám um þjóðaratkvæðagreiðslur en önnur engin. Meira en 500 

þjóðaratkvæðagreiðslur voru haldnar á tímabilinu 1945 til 2006 samkvæmt könnun í 32 

Evrópuríkjum, en á sama tímabili var engin þjóðaratkvæðagreiðsla haldin á Íslandi.
66

  

 Ef auka á vægi þjóðaratkvæðagreiðslna á Íslandi er að mörgu að huga. Það þarf m.a. að 

huga að því hver eða hverjir geti haft frumkvæði að þeim, hvort tiltekinn hluti þingmanna eða 

kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og hvort setja eigi þröskulda um 

lágmarksþátttöku. Í þessu sambandi skiptir einnig máli hvort atkvæðagreiðslan eigi að vera 

bindandi eða ráðgefandi. 

3.2 Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur 

Árið 1905 var samþykkt á Alþingi ályktun með áskorun um að láta fara fram atkvæðagreiðslu 

í landinu um hvort lögleiða skyldi bann gegn aðflutningi áfengra drykkja.
67

 Þjóðaratkvæða-

greiðslan var sú fyrsta í sögu Íslands. Efnt var til þjóðaratkvæðagreiðslunnar samhliða 

þingkosningunum árið 1908 og var hún samþykkt með 60% greiddra atkvæða en 40% 

atkvæða voru á móti, en 71,5% kosningarbærra manna tóku þátt í atkvæðagreiðslunni.
68

 

Bannlögin, eins og lögin voru kölluð, voru síðan sett árið 1909 í kjölfar 

atkvæðagreiðslunnar.
69

 Algert bann tók þó ekki þegar gildi, en það var árið 1915 sem lögin 

komu að fullu til framkvæmda.  

 Því næst var árið 1915 samþykkt á Alþingi að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram um hvort 

lögbjóða skyldi skylduvinnu allra heilbrigðra karlmanna á aldrinum 17-25 ára í allt að þrjá 
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mánuði í eitt skipti.
70

 Í umræðum um tillöguna í þinginu var deilt um 

þjóðaratkvæðagreiðsluna og m.a. var rætt um mikilvægi þess að öll gögn yrðu lögð fram fyrir 

kjósendur svo þeir gætu tekið skýra afstöðu í málinu. Þá var einnig deilt um hvaða afleiðingar 

þjóðaratkvæðagreiðslan gæti haft. Ef kjósendur myndu svara neitandi höfðu þingmenn 

áhyggjur af því að málið myndi tefjast um ófyrirsjáanlegan tíma.
71

 Af hálfu Jósefs 

Björnssonar þingmanns kom m.a. fram í umræðum á Alþingi:  

En til þess, að kjósendur landsins geti með fullri sannfæringu greitt atkvæði með eða móti 

málinu, þá þarf að leggja öll málsgögn fram, svo það sje bert, hvort ráðlegt sje, að lögskipa 

þegnskylduvinnu, eða ekki. Fyrst þá, þegar það er gjört, geta kjósendur með góðri samvissu 

greitt atkvæði og sagt „já“ eða „nei“. Ef þessu er ekki fullnægt er úrskurðurinn minna en einskis 

virði.
72

 

 

 Atkvæðagreiðslan fór fram ári síðar samhliða alþingiskosningum og var tillagan felld með 

80,2% atkvæða, en 7,2% samþykktu hana. Í atkvæðagreiðslunni tóku þátt 49% 

kosningarbærra manna.
73

  

 Árið 1933 var samþykkt á Alþingi að fela ríkisstjórninni að boða til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um afnám áfengisbannsins
74

 sem fór fram sama ár samhliða 

alþingiskosningum og var afnám áfengisbannsins samþykkt með 57,7% greiddra atkvæða, en 

42,3% greiddu atkvæði á móti. Í atkvæðagreiðslunni tóku þátt 45,3% atkvæðisbærra manna. 

Var áfengisbannið afnumið í kjölfarið með áfengislögum nr. 33/1935.
75

 

3.3 Þjóðaratkvæðagreiðslur á grundvelli fyrirmæla í stjórnarskrá 

Í 2. mgr. 21. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 12/1915 var kveðið á um það að ef Alþingi 

samþykkti breytingar á sambandinu milli Íslands og Danmerkur átti að leggja slíkt mál undir 

atkvæði allra atkvæðisbærra manna í landinu. Slík atkvæðagreiðsla fór fram árið 1918. 

Kjósendur fengu þá að greiða atkvæði um uppkastið að dansk-íslensku sambandslögunum 

sem voru samþykkt með 90,9% greiddra atkvæða en aðeins 7,3% voru þeim andvíg. Ekki 

voru gerðar sérstakar kröfur um kosningaþátttöku en 43,8% kosningarbærra manna tóku 

þátt.
76

 Sambandslögin höfðu veruleg áhrif á stöðu Íslands þar sem með þeim var fullveldi náð 

og tóku Íslendingar í sínar hendur forræði í öllum sínum málum.
77
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 Í 18. gr. dansk-íslensku sambandslaganna nr. 39/1918 var ákvæði um það hvernig 

sambandslögin yrðu felld úr gildi. Samkvæmt ákvæðinu gat Ríkisþingið eða Alþingi hvort 

fyrir sig, eftir árslok 1940, samþykkt að samningurinn yrði felldur úr gildi með samþykki ⅔ 

hluta þingmanna og í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá voru vissar kröfur um þátttöku í slíkri 

atkvæðagreiðslu, þ.e. ¾ atkvæðisbærra kjósenda þurftu að taka þátt í atkvæðagreiðslunni og 

a.m.k. ¾ greiddra atkvæða vera fylgjandi sambandsslitunum. Ef hvort tveggja væri uppfyllt 

væri samningurinn fallinn úr gildi. Ákvæðið veitti hvoru ríki fyrir sig einhliða rétt til að slíta 

sambandinu 25 árum síðar.
78

 Löngu áður en tillaga um að fella samninginn úr gildi var borin 

fyrir Alþingi var hafin umræða og undirbúningur að sambandsslitunum. Á árinu 1928 svaraði 

ríkisstjórnin fyrirspurn um hvort hún vildi vinna að uppsögn samningsins. Fyrirspurnin kvað á 

um hvort ríkistjórnin vildi vinna að uppsögn sambandslagasamningsins eins fljótt og lög 

leyfðu og láta athuga á hvern hátt meðferð utanríkismála yrði haganlegast fyrir komið þegar 

Íslendingar tækju þau í sínar heldur. Allir flokkar á Alþingi voru jákvæðir fyrir uppsögninni. Í 

seinni heimsstyrjöldinni reis ýmiss konar ágreiningur um stöðu Íslands gagnvart Danmörku, 

en margir töldu að Danmörku væri ókleift að sinna skyldum sínum gagnvart Íslandi að teknu 

tilliti til þess að landið hafði verið hertekið af Þjóðverjum. Íslenskir stjórnmálamenn virtust þó 

á sama máli um að algert fullveldi og frelsi Íslands væri lokatakmarkið og að ekki kæmi til 

endurnýjunar sambandslagasamningsins. Um leið og til boða stóð að fella sambandslaga-

samninginn úr gildi árið 1940 lýsti Alþingi vilja sínum til þess að stofna lýðveldið Ísland og 

formlega að slíta sambandinu við Danmörku. Þá um leið hófst undirbúningur að stofnun 

lýðveldisins, m.a. var gerður samningur við Bandaríkin um hervernd, skipað var í 

stjórnarskrárnefnd til að gera tillögur um undirbúning aðskilnaðar við Danmörku og stofnun 

lýðveldisins Íslands og unnið að því að tryggja viðurkenningu þeirra landa sem Ísland átti 

mest viðskipti við.
79

 Árið 1944 var skilnaðartillagan samþykkt einróma í þinginu, en hún var 

svohljóðandi:  

Alþingi ályktar að lýsa yfir því, að niður sé fallinn dansk-íslenzki sambandslagasamningurinn 

frá 1918. 

 

 Var tillagan síðan lögð undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar, en samhliða var 

kosið um nýju lýðveldisstjórnarskrána. Mikill meirihluti kjósenda, 97,4%, samþykkti 

sambandsslitin, en aðeins 0,5% kjósenda voru á móti. Kosningaþátttakan var mjög mikil eða 
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98,4%. Í kjölfarið samþykkti Alþingi ályktun um að niður væri fallinn dansk-íslenski 

sambandslagasamningurinn.
80

 

 Samhliða var lýðveldisstjórnarskráin borin undir þjóðina samkvæmt 

stjórnarskipunarlögum en skv. 1. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1942 öðlaðist hún ekki gildi 

fyrr en meirihluti allra kosningarbærra manna í landinu hefði samþykkt hana í leynilegri 

atkvæðagreiðslu. Var um að ræða frávik frá gildandi ákvæði um breytingar á stjórnarskrá sem 

samþykkt var með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1942. Samkvæmt nýju ákvæði skyldi 

samþykkt eins þings gilda sem stjórnarskipunarlög eftir að þjóðaratkvæðagreiðsla hefði farið 

fram um nýja stjórnarskrá í stað tveggja þinga eins og gildandi ákvæði um breytingar á 

stjórnarskrá kvað á um.
81

  

 Lýðveldisstjórnarskráin var samþykkt með 95% greiddra atkvæða, en 1,5% voru á móti. 

Alls tóku 98,4% atkvæðisbærra manna þátt í atkvæðagreiðslunni.
82

 Stjórnarskráin gerði þó 

ekki ráð fyrir því að breytingum á henni yrði framvegis skotið til þjóðaratkvæðis, en kveðið 

var á um breytingar á stjórnarskránni í 1. mgr. 79. gr. stjskr.   

 Þann 17. júní 1944 var Alþingi háð að Lögbergi á Þingvöllum og var því lýst yfir af 

forseta sameinaðs Alþingis að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands hefði tekið gildi. Upp frá þeim 

degi hófst nýr kafli í íslenskri stjórnskipunarsögu. 

  

                                                 
80

 Þskj. 118 – 112. mál, 138. löggjþ. 2009-2010, bls. 9. 
81

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 293. 
82

 Þskj. 118 – 112. mál, 138. löggjþ. 2009-2010, bls. 9. 



26 

4 Þjóðaratkvæðagreiðslur samkvæmt fyrirmælum stjórnarskrárinnar 

4.1 Uppruni stjórnarskrárákvæða um þjóðaratkvæðagreiðslur 

Stjórnarskráin er upprunalega byggð á dönsku stjórnarskránni eða grundvallarlögum Dana frá 

1849.
83

 Stjórnskipuleg þróun á Íslandi hefur einkennst af stöðugri þróun sem byggð er á sama 

grunni frá 1874 og byggja síðari stjórnarskrár á þeim fyrri og eru sum ákvæði nær óbreytt frá 

upphafi.
84

 Stjórnarskráin gerir ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum í þremur tilvikum þar sem 

skylt er að leggja mál í þjóðaratkvæði. Fyrst í 3. mgr. 11. gr. stjskr. þegar leysa á forseta frá 

embætti, þá í 2. mgr. 79. gr. stjskr. um breytingar á kirkjuskipun ríkisins og loks í 26. gr. 

stjskr. ef forseti synjar lögum frá Alþingi staðfestingar. Nánar verður vikið að þeim hér á eftir. 

Ekkert þessara ákvæða var hins vegar að finna í fyrstu stjórnarskrá Íslands en þau komu inn 

við síðari breytingar á stjórnarskrárnni. 

 Fyrsta tilvikið þar sem bein þátttaka kjósenda var fest í stjórnarskrá var með 

stjórnarskipunarlögum nr. 12/1915 en þar var mælt fyrir um það ef Alþingi samþykkti 

breytingu á sambandinu milli Íslands og Danmerkur skyldi leggja það mál í þjóðaratkvæði. 

Fór slík atkvæðagreiðsla fram um sambandslagasamninginn árið 1918. Í stjórnarskránni frá 

1920 var gert ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu í tveimur tilvikum. Annars vegar var ákvæði 2. 

mgr. 79. gr. stjskr. um að halda skyldi þjóðaratkvæðagreiðslu ef Alþingi samþykkti breytingu 

á sambandinu milli Íslands og Danmerkur. Þá bættist einnig inn ákvæði í 3. mgr. 76. gr. um 

að breytingar á kirkjuskipun ríkisins skyldu lagðar í þjóðaratkvæði sem nú er að finna í 2. 

mgr. 79. gr. Ákvæðið á sér ekki hliðstæðu í stjórnarskrá Danmerkur eða öðrum stjórnarskrám 

svo vitað sé. Í 4. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er samhljóða ákvæði um kirkjuskipun og í 62. 

gr. íslensku stjskr. en ekki er veitt heimild til að breyta kirkjuskipuninni með almennum 

lögum eins og kveðið er á um í 2. mgr. 79. gr. Ákvæðið kom inn í stjórnarskrá samhliða 

ákvæði um að breytingar á sambandslögum Íslands og Danmerkur skyldi bera undir 

þjóðaratkvæði. 

 Þjóðaratkvæðagreiðslur, sem efnt er til á grundvelli framangreindra stjórnarskrárákvæða, í 

núgildandi stjórnarskrá eru bindandi fyrir löggjafann og ber löggjafanum að fara eftir 

niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Í ákvæðunum eru ekki nein skilyrði um kosningaþátt-

töku eða atkvæðamagn svo niðurstaðan teljist gild. Í 3. mgr. 11. gr. stjskr. kemur hins vegar 

fram að gert sé ráð fyrir því að meirihluti þeirra sem taka þátt í atkvæðagreiðslunni veiti 
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samþykki fyrir því að forseti skuli leystur frá embætti. Þar sem annars er ekki getið í 

stjórnarskránni sjálfri verður stuðst við þá almennu reglu í þjóðaratkvæðagreiðslum en á því 

sjónarmiði er byggt í lögum um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna nr. 91/2010.
85

 

 Ákvæði 3. mgr. 11. gr. stjskr. og 26. gr. stjskr. kveða á um tímafresti til að halda 

þjóðaratkvæðagreiðslu, annars vegar innan tveggja mánaða og hins vegar svo fljótt sem kostur 

er. Ákvörðun um kjördag er í höndum Alþingis, nema þegar atkvæðagreiðsla er skv. 26. gr. 

stjskr. en þá ákveður innanríkisráðuneytið kjördag, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 91/2010 um 

framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna.  

4.2 Forseti leystur frá embætti skv. 3. mgr. 11. gr. stjskr.  

Í 3. mgr. 11. gr. stjskr. segir: 

Forseti verður leystur frá embætti, áður en kjörtíma hans er lokið, ef það er samþykkt með meiri 

hluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu, sem til er stofnað að kröfu Alþingis, enda hafi hún 

hlotið fylgi ¾ hluta þingmanna ... Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja 

mánaða, frá því að krafan um hana var samþykkt á Alþingi, og gegnir forseti eigi störfum, frá 

því að Alþingi gerir samþykkt sína, þar til er úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru kunn.  

 

 Í 4. mgr. sömu greinar kemur svo fram að ef krafa þingsins er ekki samþykkt í þjóðar-

atkvæðagreiðslunni skuli Alþingi rofið þegar í stað og boðað til nýrra kosninga. Ákvæðið 

kom inn í stjórnarskrána 1944 og var nýmæli ásamt öðrum atriðum tengdum forseta Íslands. Í 

skýringum með ákvæðinu kom fram að nauðsynlegt væri að gera ráð fyrir að þannig aðstæður 

gætu skapast að ótækt þætti að forseti gegndi starfi sínu lengur en þá þyrfti að leysa forsetann 

frá störfum gegn vilja hans. Ákvæðið tók einnig töluverðum breytingum í meðförum þingsins 

samhliða breytingum sem urðu á kjöri forseta.
86

 Ákveðinn varnagla var svo að finna í 

ákvæðinu, nánar tiltekið var gerð krafa um samþykki aukins meirihluta þingmanna, svo 

forseta yrði ekki vikið að ósekju úr embætti. Enn fremur var bætt við skyldu til þingrofs og að 

halda yrði nýjar kosningar ef krafa Alþingis hlyti ekki samþykki þjóðarinnar en í því fælist 

frekari trygging fyrir því að þingmenn nýttu ekki þetta úrræði nema brýna nauðsyn bæri til 

þess. Í þessum áskilnaði ákvæðisins, um að ¾ þingmanna þyrfti til að samþykkja tillöguna, 

eða 47 þingmenn, fólst að tillagan yrði að hafa breiða pólitíska samstöðu meðal þingmanna.  

 Ekki voru sett efnisleg skilyrði um hvenær leggja ætti fram tillögu um að víkja forseta frá 

tímabundið en vísað var til þess að aðstæður gætu verið m.a. þær að forseti væri alvarlega 
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veikur á geði, hefði gerst sekur um refsiverða háttsemi utan embættis, myndi misbeita stöðu 

sinni, missi kjörgengis o.s.frv. Í þessu samhengi var enn fremur tekið sem dæmi ef á milli 

forseta og Alþingis myndaðist meiri háttar stjórnmálalegur ágreiningur.
87

 Það gæti verið að 

Alþingi þættu afskipti forseta t.d. vera of mikil af stjórnarstefnu eða myndun ríkisstjórna. Auk 

þess gæti tíð beiting forseta á 26. gr. stjskr. þar sem hann synjaði lögum staðfestingar leitt til 

átaka milli hans og þingsins.
88

  

 Í athugasemdum við ákvæðið kom fram að óhjákvæmilegt væri að gera ráð fyrir því að 

nauðsyn gæti skapast á að leysa forsetann frá störfum gegn vilja hans. Það var því í samræmi 

við að forseti væri þjóðkjörinn sem þjóðaratkvæðagreiðsla skæri úr um hvort hann ætti að láta 

af störfum.
89

   

 Þegar Alþingi samþykkir að víkja forseta frá störfum lætur hann þegar í stað af störfum þó 

að þjóðaratkvæðagreiðslan þurfi síðan að eiga sér stað innan tveggja mánaða. Verði 

frávikning samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu er forseti leystur frá embætti að fullu. Verði 

frávikning felld í þjóðaratkvæðagreiðslu tekur forseti til starfa að nýju og er þing þá rofið 

þegar í stað og boðað til nýrra kosninga.
90

  

 Sé forseti leystur frá embætti að fullu skal kjósa nýjan forseta, en handhafar forsetavalds 

gegna tímabundið störfum á meðan. Aldrei hefur krafa um frávikningu forseta verið borin 

fram á Alþingi.
91

   

4.3 Breyting á kirkjuskipun skv. 2. mgr. 79. gr. stjskr. 

Samkvæmt 62. gr. stjskr. skal hin evangeliska lúterska kirkja vera þjóðkirkja á Íslandi. 

Ákvæðið mælir fyrir um að kirkjuskipun megi breyta með allsérstökum hætti. Í 2. mgr. 79. gr. 

stjskr. segir:  

Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins samkvæmt 62. gr., og skal þá leggja það 

mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar, og skal 

atkvæðagreiðslan vera leynileg. 

 

 Telja verður að um slíkar breytingar fari eftir sömu reglum og um venjuleg lagafrumvörp 

þótt óhætt sé að fullyrða að áskilnaður um samþykki lagafrumvarps sé frábrugðinn vegna 

ákvæðis 2. mgr. 79. gr. stjskr. Texti stjórnarskrárinnar myndi ekki breytast þó að þjóðkirkju-
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skipun yrði breytt eða kirkjan aflögð með almennum lögum. Orðalagið í ákvæðinu gefur til 

kynna að aðeins megi breyta almennum lögum en ekki ákvæði 62. gr. stjskr.  

 Eftir að lagafrumvarp um breytingu á kirkjuskipun er samþykkt á Alþingi þarf að leggja 

það undir atkvæði allra kosningarbærra manna til samþykktar eða synjunar. Lögin taka ekki 

gildi, þrátt fyrir að hafa verið samþykkt á Alþingi, fyrr en þau hafa verið samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Um er að ræða eina dæmið í stjórnarskránni þar sem endanleg 

ákvörðun laga um tiltekið efni er háð vilja þjóðarinnar í atkvæðagreiðslu.
92

 Greiða skal 

atkvæði um frumvarpið í heild, en breytingar á frumvarpinu eftir að Alþingi hefur samþykkt 

það eru ekki mögulegar. Sé frumvarpið fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu er það úr sögunni, ella 

skal það lagt undir forseta til staðfestingar. Velta má upp hvaða staða getur skapast ef forseti 

synjar slíkum lögum staðfestingar á grundvelli 26. gr. stjskr. Rís þá það álitaefni hvort það 

þurfi að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla um sama efni eða hvort sú fyrri sé talin gilda 

og forseti hafi þá í raun ekki málskotsrétt þegar kemur að lögum um breytingu á kirkjuskipun 

ríkisins.
93

 Verður að telja að ekki þyrfti að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og lögin 

tækju gildi til frambúðar þrátt fyrir að forseti synjaði þeim staðfestingar. Forseti hefur því ekki 

raunverulegan málskotsrétt gagnvart þeim lögum enda væri það í raun í ósamræmi við 26. gr. 

stjskr. þar sem forseti hefur ákveðinn rétt til að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um 

tiltekin lög sem Alþingi hefur samþykkt. Í þessu tilviki hefur slík þjóðaratkvæðagreiðsla þegar 

farið fram og takmarkar það svigrúm forseta. Þessi afstaða hefur komið fram af hálfu 

fræðimanna, sbr. kenningar Ólafs Jóhannessonar, fyrrverandi forsætisráðherra og 

lagaprófessors.
94

  

 Árið 1920 kom fyrrnefnt ákvæði í stjórnarskrána ásamt ákvæðum um þjóðaratkvæða-

greiðslu við breytingar á sambandslögum Íslands og Danmerkur eins og fyrr var lýst.
95

 Var 

um að ræða fyrstu tvö ákvæðin þar sem þjóðaratkvæði þurfti vegna samþykkis tiltekinnar 

breytingar og þar dugði einfaldur meirihluti enda hvergi gerð krafa um aukinn meirihluta. 

Atkvæðisrétt áttu hinir sömu og áttu kosningarétt til Alþingis.
96

 

 Ákvæðið um breytingu á kirkjuskipun virðist ekki byggja á fyrirmynd úr öðrum 

stjórnarskrám en í dönsku stjórnarskránni er kveðið á um þjóðkirkjuskipan sem er samhljóða 
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1. mgr. 62. gr. stjskr. Aftur á móti er þar engin heimild til að breyta kirkjuskipun með lögum 

eins og kveðið er á um í 2. mgr. 79. gr. stjskr.
97

   

 Líkt og ákvæðið ber með sér tekur það til almennra laga er mæla fyrir um breytingu á 

kirkjuskipun ríkisins. Ákvæðið hefur verið túlkað eftir orðanna hljóðan þannig að það taki til 

laga sem breyta stöðu hinnar evangelisku lútersku kirkju sem þjóðkirkju, en ekki annarra laga 

sem snerta þjóðkirkjuna, t.d. um stöðu embættismanna hennar, fjárframlaga og sóknargjalda.
98

 

Ýmis lög eru til um þjóðkirkjuna, m.a. lög um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 

78/1997, lög um kirkjumálasjóð nr. 138/1993 og lög um helgidagafrið nr. 32/1997. Álitamál 

getur verið um það hvaða breytingar fela í sér breytingu á kirkjuskipun ríkisins, sbr. 2. mgr. 

79. gr. stjskr., svo að samþykkja þurfi slík lög í þjóðaratkvæðagreiðslu, t.d. hvort breyting á 

öðrum þáttum eins og fjárstuðningi ríkisins eða stöðu embættismanna hennar feli í sér 

breytingu á kirkjuskipun eða hvort um sé að ræða hefðbundna lagabreytingu. Almenn 

textaskýring á orðalagi ákvæðisins, þ. á m. hugtakinu „kirkjuskipun“, bendir til þess að um sé 

að ræða lög sem breyta formlegri stöðu evangelisku lútersku kirkjunnar sem þjóðkirkju, en 

ekki aðrar lagabreytingar sem snerta þjóðkirkjuna.
99

 Til að mynda hefur sú skipun sem kveðið 

er á um í 3. mgr. 64. gr. stjskr., um að þeir sem standa utan trúfélaga greiði gjöld til Háskóla 

Íslands, sem þeim hefði ella borið að greiða til trúfélaga sinna, verið aflögð með almennum 

lögum nr. 70/2009. Ekki var efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu í tengslum við þá lagabreytingu.  

4.4 Forseti synjar lögum staðfestingar skv. 26. gr. stjskr. 

Samkvæmt 26. gr. stjskr. skal fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla um lög þau, sem forseti synjar 

staðfestingar. Ákvæðið hljóðar svo:  

Ef Alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal það lagt fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar 

eigi síðar en tveim vikum eftir að það var samþykkt, og veitir staðfestingin því lagagildi. Nú 

synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það þó engu að síður lagagildi, en leggja skal 

það þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til 

samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin falla úr gildi, ef samþykkis er 

synjað, en ella halda þau gildi sínu. 

 

 Þessi réttur forseta til að synja lagafrumvarpi staðfestingar hefur verið nefndur 

málskotsréttur forseta en löngum var deilt um hvort vald forseta væri einungis formlegs eðlis 

eða hvort um raunverulegt vald væri að ræða. Það á rætur að rekja til algers synjunarvalds 

konungs sem kveðið var á um í 22. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920 (upprunalega í 10. gr. 
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stjórnarskrárinnar frá 1874). Konungur gat staðfest frumvarp og gefið því þar með lagagildi 

en hann gat líka synjað því eða hafnað samþykki svo það féll niður þegar næsta þing kom 

saman.
100

 Staðfesting konungs þurfti til þess að nokkur samþykkt Alþingis fengi lagagildi. Á 

þeim tíma var sagt að ef konungur fengist ekki til að staðfesta frumvarp ráðherra væri 

ráðherra öruggast að biðjast lausnar eða skjóta frumvarpinu til Alþingis til að þrýsta á 

samþykki konungs enda tryggði hann sér með því stuðning Alþingis – og þar með kjósenda – 

varðandi frekari framgang lagafrumvarpsins.
101

 Ráðherra framkvæmdi vald forseta sem birtist 

með tvenns konar hætti. Annars vegar gerði ráðherra formlega tillögu til konungs um að synja 

undirritun með konungsúrskurði en hins vegar lét ráðherra undir höfuð leggjast að gera tillögu 

til konungs en þá féll lagafrumvarpið niður sjálfkrafa. 

 Svo virðist sem afstaða íslenskra stjórnmálamanna til skyldu ráðherra til að leggja 

lagafrumvörp fyrir konung til staðfestingar hafi tekið breytingum með tilkomu heimastjórnar. 

Áður var ráðherra Íslandsmála óskylt að leggja fyrir konung til staðfestingar lög sem Alþingi 

hafði samþykkt. Stundum gerði ráðherra ekkert svo afgreiðsla þingsins féll niður. Þá kom 

stundum synjun með konungsúrskurði á ábyrgð ráðherra og stundum með breytingum. 

Ráðherra fór með valdið og gat beitt því hvort sem var með eða án atbeina konungs.
102

  

 Eftir að þingræði komst á með heimastjórn árið 1904 virðist það hafa verið almenn 

skoðun að ráðherra væri skylt að leggja lagafrumvörp fyrir konung til staðfestingar. Staða 

ráðherra breyttist því gagnvart þinginu. Konungur beitti síðan persónulegu synjunarvaldi sínu 

umtalsvert sem þýddi að hann gat neitað að skrifa undir tillögu ráðherra ef hann var henni 

persónulega mótfallinn. Synjunarvaldið sem innbyggt var í samband Íslands og Danmerkur 

fólst í því að konungur gat neitað að staðfesta mál sem ráðherra Íslands lagði fram í ríkisráði 

ef t.d. Danir töldu það skerða rétt sinn. Konungur hafði þó engan beinan lögvarinn rétt til þess 

en engin ráð voru fyrir ráðherra til að knýja konung til að staðfesta lög.
103

  

 Eftir árið 1904 lagðist það smám saman af en var notað síðast 1914 um 

stjórnarskrárbreytingar og úrskurði um sérstakan íslenskan fána en konungur neitaði að skrifa 

undir í þessum tilvikum. Þetta vald var ekki lengur til staðar með tilkomu þingræðis þótt það 

væri ekki formlega afnumið fyrr en 1944.
104

  

 Árið 1940 skrifaði Bjarni Benediktsson, prófessor og fyrrverandi forsætisráðherra, svo um 

stöðu ákvæðisins:  
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Enda er nú orðið talið sjálfsagt, að konungur staðfesti öll þau frv., sem ráðherra leggur það til 

um.
105

 

 

 Með lýðveldisstjórnarskránni var þessu síðan breytt og var þá tekið mið af þeim 

möguleika að forseti kynna að neita að undirrita lagafrumvarp að tillögu ráðherra. Forseti tók 

þá við því hlutverki sem Danakonungur hafði áður gegnt í stjórnskipun Íslands. Til að 

fyrirbyggja að forseti hefði beint neitunarvald yrði að skjóta lagafrumvarpi til þjóðarinnar en 

lagafrumvarpið var ekki úr sögunni líkt og hjá konungi. Sú sérstæða skipan var lögð til að 

frumvörp fengju engu að síður lagagildi þrátt fyrir synjun forseta en þjóðin myndi kjósa um 

frambúðargildi þeirra.
106

 

 Talið var að algert synjunarvald forseta gæti skapað árekstra við Alþingi og ríkisstjórn og 

að meiri líkur væru á pólitískum afskiptum og stjórnmálakreppu. Ákvæðið tók því breytingum 

þar sem þessi sjónarmið komu fram en kjósendur áttu með nýja ákvæðinu að geta veitt forseta 

ákveðið aðhald.
107

  

 Þegar ákvæðið kemur inn í fyrstu drög að lýðveldisstjórnarskránni árið 1940 skrifar Bjarni 

Benediktsson skýringar við 26. gr. og þar segir m.a.  

Ekki hefir þótt fært að veita forseta algert synjunarvald, eins og konungur hefir haft.
108

 

 

 Voru þau orð síðar útskýrð þannig að hann teldi innlendan þjóðhöfðingja ekki standast þá 

freistingu að (mis)beita synjunarvaldinu.
109

 Var ákvæðið nýmæli sem slíkt og átti enga hlið-

stæðu í stjórnarskrám Evrópu.
110

 Á það hefur verið bent að Bjarni Benediktsson hafi þekkt 

ákvæði 73. gr. þýsku stjórnarskrárinnar frá 1919 þar sem hann þekkti þýska stjórnskipun á 

tímum Weimar-lýðveldisins. Í 1. mgr. 73. gr. hennar var kveðið á um að forsetinn gæti innan 

eins mánaðar vísað samþykktu lagafrumvarpi frá ríkisþinginu til þjóðaratkvæðagreiðslu.
111

  

 Víðast hvar er það skilyrði fyrir gildi laga að þjóðhöfðingi staðfesti þau. Í því sambandi 

geta þeir haft annað hvort frestandi neitunarvald eða algert neitunarvald. Frestandi 

neitunarvald er það þegar þjóðhöfðingi getur skotið gildi laganna á frest og felur frestunin því 

í sér hindrun í ákveðinn tíma. Algert neitunarvald er þegar staðfesting þjóðhöfðingja er algert 
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skilyrði fyrir gildi laganna. Konungsdæmi hafa jafnan algert synjunarvald konungs en í 

lýðveldisríkjum er frestandi synjunarvald meginreglan.
112

 

 Hér á landi öðlast lagafrumvarp gildi eftir að forseti staðfestir það með undirritun sinni, 

m.ö.o. frumvarpið verður ekki að lögum fyrr en það hefur verið gert, sbr. 19. gr. stjskr. 

Samræmisskýring á 19. gr. stjskr. annars vegar og 26. gr. stjskr. hins vegar sýnir fram á að 

lagafrumvarp öðlast gildi óháð því hvort forseti skrifar undir þau eða ekki en í síðara tilfellinu 

þarf að bera lagafrumvarpið, sem þá hefur öðlast lagagildi, undir atkvæði allra kosningarbærra 

manna í þjóðaratkvæðagreiðslu til að þau haldi gildi sínu. Það hefur verið talið sérstakt að 

lögin öðlist gildi þrátt fyrir synjun forseta, en frestandi neitunarvald þjóðhöfðingja felur oftast 

í sér frestun á gildistöku laga. Synjun forseta Íslands er því aðeins til að fá niðurstöðu um 

frambúðargildi laga.
113

  

 Leggja þarf lögin fyrir forseta eigi síðar en tveim vikum eftir að frumvarpið var samþykkt 

á Alþingi. Með því er komið í veg fyrir að ráðherra geti látið lög daga uppi eða dregið að 

leggja þau fyrir forseta til staðfestingar.
114

 Ef ráðherra vanrækir tímafrestinn verður þó talið 

að lögin fái lagagildi við staðfestingu forseta, þótt fresturinn sé liðinn.
115

 Álitamál er þó ef 

forseti aðhefst ekkert. Slíkt athafnaleysi forseta væri tvímælalaust brot á starfsskyldum hans 

og yrði hann að gefa ríkisstjórn og Alþingi skýringar á slíku framferði. Þá væri kominn upp 

áður óþekktur ágreiningur milli forseta, ríkisstjórnar og Alþingis. Vandséð væri hvað gæti 

skýrt slíka hegðun forseta en þá gæti komið til þess að aðstæður væru með þeim hætti að 

Alþingi sæi sér þann eina kosta að víkja forseta úr embætti, sbr. umfjöllun hér að framan. Þá 

gæti ríkisstjórnin litið á slíkt athafnaleysi sem synjun og látið lögin taka gildi og síðan færi 

fram þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðargildi þeirra. Ekki verður talið að lögin geti tekið 

gildi án atbeina eða staðfestingar forseta. Þá gæti Alþingi sjálft fellt lögin úr gildi, sbr. þegar 

forseti neitaði að staðfesta lög um breytingu á fjölmiðlalögum, sbr. ítarlegri umfjöllun hér 

síðar. 

 Fræðimenn hafa haft ólíkar skoðanir á því hvort synjunarvald forsetans væri raunverulegt 

eða hvort ráðherra framkvæmdi alfarið vald forsetans varðandi 26. gr. stjskr. Hugmyndirnar 

voru ýmist um að neitun forseta væri þýðingarlaus og ólíklegt að einhvern tíma myndi reyna á 

ákvæðið eða að synjunarvaldið væri virkur þáttur í völdum forsetans. Til stuðnings þeim 

sjónarmiðum að neitun forseta væri þýðingarlaus var bent á að ekki fengist rökréttur 
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skilningur á hlutverki forseta innan stjórnskipunarinnar þar sem hún stangaðist á við 

veigamiklar stjórnskipunarreglur lýðræðisins. Það kom m.a. fram hjá Þór Vilhjálmssyni sem 

taldi að forsetinn hefði ekki persónulegt synjunarvald og bæri skylda til að fallast á tillögu 

ráðherra um staðfestingu á lagafrumvarpi sem Alþingi hefur samþykkt.
116

 Enn fremur kom 

fram hjá Þór: 

Ef svo ólíklega færi, að forsetinn undirritaði ekki, væri sú neitun þýðingarlaus og lögin tækju 

gildi sem staðfest væru og án þess að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram.
117

 

 

 Þá kemur einnig fram að ef forseti léti hjá líða að staðfesta lagafrumvarp yrði það að 

lögum engu að síður en Þór taldi ólíklegt að forseti myndi yfir höfuð blanda sér persónulega í 

löggjafarmál.
118

 Á sömu skoðun var Þórður Bogason sem fjallaði svo um synjunarvald 

forseta:  

Ef litið er svo á að forseti Íslands hafi persónulega það vald sem honum er falið samkvæmt 

orðanna hljóðan í 26. gr. stjskr. þá eru skilyrði til að beita því valdi, án þess að það sé talið fara í 

bága við stjórnskipun landsins, svo þröng að vart er hægt að hugsa sér að þær aðstæður geti 

skapast.
119

 

 

 Hann kemst því að sömu niðurstöðu og Þór um að Alþingi sé valdamesta stofnun 

þjóðarinnar og meginstoð stjórnskipunarinnar. Þáttur forseta Íslands í íslenskri stjórnskipun sé 

því eingöngu formlegur og honum sé skylt að staðfesta lög frá Alþingi.
120

 Í þessari ritgerð er 

ekki tekið undir þessi sjónarmið Þórs og Þórðar um að lögin taki gildi þótt forseti aðhafist 

ekkert, sbr. hér að framan.    

 Fyrstu fjórir forsetar lýðveldisins beittu aldrei synjunarvaldi 26. gr. stjskr. Það var því ekki 

notað fyrstu sex áratugina eftir að lýðveldisstjórnarskráin var samþykkt. Það var ekki fyrr en 

árið 2004 sem fimmti forseti lýðveldisins, Ólafur Ragnar Grímsson, ákvað að synja 

lagafrumvarpi staðfestingar. Þegar ákvæði 26. gr. var í fyrsta skipti beitt sumarið 2004 var um 

að ræða lög nr. 48/2004 um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum er vörðuðu 

eignarhald á fjölmiðlum.
121

 Í kjölfar synjunar forseta var ákveðið að fram skyldi fara þjóðar-

atkvæðagreiðsla og var m.a. skipaður starfshópur til að semja lög um framkvæmd þjóðar-

atkvæðagreiðslna. Alþingi felldi lögin úr gildi stuttu síðar og ekki kom til þjóðar-
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atkvæðagreiðslunnar. Því næst var málskotsrétti forsetans beitt í tvígang árin 2010 og 2011 og 

voru þá haldnar tvær þjóðaratkvæðagreiðslur. Nánar verður fjallað um þær í 7. kafla. 

 Þessar ákvarðanir forsetans vöktu upp mikla umræðu um raunverulegt hlutverk forseta 

Íslands og afleiðingar af pólitískri íhlutun hans ásamt nýjum sjónarmiðum sem komu fram um 

synjunarvald forsetans.
122

 Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, hefur 

rökstutt að stjórnarskrárgjafinn hafi haft í huga að um persónulegt synjunarvald væri að ræða 

án atbeina ráðherra. Ljóst væri að forseti yrði ekki þvingaður til jákvæðra athafna og að 26. 

gr. lýsti afleiðingum þess þegar hann neitaði að undirrita lög sem Alþingi hefði samþykkt.
123

 

 Þegar forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, synjaði lögum staðfestingar birti hann 

sérstakar yfirlýsingar með rökstuðningi fyrir ákvörðun sinni. Í fyrstu yfirlýsingu sinni þann 2. 

júní 2004, þegar forseti Íslands synjaði lögum nr. 48/2004 staðfestingar, sem vörðuðu 

eignarhald á fjölmiðlum, vísaði hann til þess að fjölmiðlar væru afar mikilvægir í 

lýðræðisþjóðfélagi og væru oft á tíðum nefndir fjórða valdið í lýðræðisskipaninni. Þá hefðu 

skoðanakannanir haft áhrif á niðurstöðu hans þar sem þær sýndu mikla andstöðu við lögin en 

um 77% mældust á móti þeim ásamt því að rúmlega 31 þúsund kjósendur hefðu skorað á 

forsetann í undirskriftasöfnun að synja lögunum staðfestingar. Kom fram að honum fannst 

skorta samhljóm milli þings og þjóðar í málinu og þá gjá þyrfti að brúa með því að nýta 

réttinn sem hann hafði sem forseti í stjórnarskránni og veita þjóðinni aðkomu að málinu.
124

 

Ekki kom þó til þjóðaratkvæðagreiðslu eins og fyrr sagði. Að fenginni þessari reynslu verður 

að telja að Alþingi geti ákveðið að fella lög úr gildi sem forseti neitar að staðfesta áður en til 

þjóðaratkvæðagreiðslu komi. Um það voru skiptar skoðanir og töldu sumir fræðimenn að 

beiting 26. gr. stjskr. fæli í sér skyldu til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu. Þingið væri að 

ganga inn á valdsvið forsetans ef það setti ný lög um sama efni áður en þjóðaratkvæðagreiðsla 

færi fram.
125

 Alþingi eru þó ekki settar neinar skorður við að leggja fram frumvarp sem fellir 

lögin úr gildi og við það yrði þjóðaratkvæðagreiðslan þýðingarlaus.
126

  

 Þegar forseti Íslands synjaði lagafrumvarpi um breytingu á lögum nr. 96/2009 (lögin urðu 

síðar nr. 1/2010) staðfestingar þann 5. janúar 2010 sem sett voru í tengslum við samninga 

íslenskra stjórnvalda við ríkisstjórnir Bretlands og Hollands um svokallaða Icesave-reikninga 

vísaði forseti til þess að áskoranir hefðu komið frá um 56 þúsund kjósendum í undirskrifta-
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söfnun um að fá málið í þjóðaratkvæðagreiðslu.
127

 Þann 20. febrúar 2011 synjaði forseti á 

nýjan leik lögum sem sett voru í tengslum við fyrrnefndan samning við ríkisstjórnir Bretlands 

og Hollands í kjölfar þess að hin lögin voru felld í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar vísaði forseti 

aftur til áskorana frá kjósendum en 40 þúsund kjósendur höfðu í undirskriftasöfnun óskað eftir 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Í yfirlýsingunni kom einnig fram sú skoðun forseta að löggjafarvaldið 

væri hjá Alþingi nema þjóðin fengi það fyrir tilstilli forseta en þá færu þjóðin og Alþingi 

saman með það vald. Þjóðin og Alþingi hefðu farið með sama mál á fyrri stigum málsins og 

taldi hann því ekki rétt að Alþingi, sem aðeins annar handhafi löggjafarvaldsins, lyki málinu 

án aðkomu þjóðarinnar.
128

  

 Röksemdir forsetans eru taldar ólíkar þeim sem lágu í upphafi að baki 26. gr. stjskr. 

Túlkun hans á að þjóðinni bæri að ljúka máli sem hún hefði haft aðkomu að og að það sé 

forsetans að tryggja þátttökurétt þjóðarinnar verður að telja nýja túlkun á markmiði 

ákvæðisins.
129

 Björg Thorarensen segir að með því hafi valdahlutföllum í stjórnskipulaginu 

verið breytt og eðli forsetaembættisins léð ný merking.
130

 Þá nefnir Björg þrennt sem getur 

skýrt þessa þróun. Fyrst að á Íslandi sé hefð fyrir því að sterkar meirihlutastjórnir séu við 

stjórnvölinn sem geti leitt til þess að aðhald þings með ríkisstjórn sé veikt. Þingmenn í 

stjórnarandstöðu hafa veika samningsstöðu og fá úrræði til að veita ríkisstjórninni aðhald og 

hefur því áhersla aukist á að aðhaldið komi frá forsetanum. Þá hefur vaxandi krafa um 

þjóðaratkvæðagreiðslur mögulega ýtt undir breytta túlkun þar sem 26. gr. stjskr. er nánast eini 

farvegurinn til að koma lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Að lokum er nefnt að ákvæði 

stjórnarskrárinnar um forseta gefi svigrúm til túlkunar og geti því ráðist af þeim sem er forseti 

á hverjum tíma.
131

  

 Skúli Magnússon, dósent við lagadeild Háskóla Íslands, segir að ekkert bendi til þess að 

inntak stjórnarskrárinnar um handhöfn forseta á löggjafarvaldi í stað konungs hafi breyst. 

Ráðherra framkvæmir jákvæðar athafnir forseta skv. 13. gr. stjskr. Ákvæði 13. gr. stjskr. er þó 

þýðingarlaust um það hvort forseti eigi að fara að tillögu ráðherra. Samræmisskýring 13. gr. 

stjskr. við 26. gr. hennar getur ekki leitt til þess að ráðherra fari með synjunarvald forseta. 

Merking ákvæðisins getur aldrei verið sú að ráðherra fari með boðvald gagnvart konungi. Þá 

er því velt upp hvort forseti hafi sterkari stöðu en konungur þar sem hann er kjörinn í beinum 
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lýðræðislegum kosningum.
132

 Um þetta fjallar Sigurður Líndal lagaprófessor einnig en hann 

ályktar af ummælum úr ræðum þingmanna að þjóðkjör forseta í stað þingkjörs hafi verið stór 

breyting og ef forseti er þjóðkjörinn eigi hann að vera valdameiri, það bæði styrki 

synjunarvald hans og vald hans almennt.
133

   

 Talið er líklegt að ágreiningsmálum um vald forseta muni aðeins fjölga eftir að reynt hefur 

á 26. gr. stjskr. þar sem forseti Íslands er nú orðinn virkur þátttakandi í löggjafarvaldinu og 

pólitískri ákvarðanatöku. Valdahlutföll í stjórnskipuninni hafa breyst. Skapast hefur óvissa um 

hvernig haga eigi málsmeðferð og túlka ákvæðið. Þá er staða forsetans einnig orðin pólitísk 

valdastaða og mikilvægt að velta upp hvort bregðast verði við þeirri þróun með einhverjum 

hætti. Hans persónulega mat ræður því hvort þjóðin eigi rétt á að taka beina afstöðu til 

mála.
134

 Hugsunin að baki synjunarvaldinu hefur breyst frá því að vera eitthvað sem getur 

sjaldan reynt á og aðeins við afbrigðilegar aðstæður í þá átt að málskotsréttur sé virkur þáttur í 

völdum forsetans. Umgjörð 26. gr. er óljós en fyrrverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar 

Grímsson, hefur haft talsvert svigrúm til að skilgreina valdastöðu sína eftir að hann fer að 

beita þessu valdi. Með þessu temprar hann lagasetningarvald þingsins eða ríkisstjórnarinnar 

sem stendur að baki meirihluta þess. Markmiði 26. gr. stjskr. hefur því verið snúið við, frá því 

að þjóðin eigi að vera gæslumaður forsetans til þess að forsetinn sé orðinn gæslumaður 

Alþingis. Valdið hefur færst frá þingi til forsetans og mótun embættisins er mikil pólitísk og 

stjórnskipuleg breyting.
135

 

 Samkvæmt 2. gr. stjskr. er forseti Íslands annar handhafi löggjafarvaldsins og sú skipan er 

arfleifð frá konungdæminu sem ekki hefur verið breytt síðan árið 1944. Óljós umgjörð 26. gr. 

stjskr. hefur skapað opið svigrúm til nýrrar túlkunar, m.a. um að forseti geti takmarkað 

lagasetningarvald þingsins og sé hornsteinn íslenskrar stjórnskipunar. Eðli embættisins hefur 

verið léð ný merking og valdahlutföllum breytt án þess að til stjórnarskrárbreytingar komi.
136

 

 Upp koma ýmsar vangaveltur um nauðsyn þess að hafa skýrari reglur um málsmeðferð, 

um mikilvægi gagnsæis þegar ákvarðanir eru teknar og lágmarksþátttökurétt þjóðarinnar. En 

einnig þarf að taka afstöðu til ýmissa tímafresta, hvort forseti þurfi að rökstyðja ákvörðun sína 
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og hverjar séu heimildir Alþingis til að taka frumvarp til nýrrar meðferðar til breytinga eða 

fella það niður. Ýmsum spurningum er því ósvarað um hlutverk forsetans og hvort aðrar leiðir 

eru ákjósanlegri svo þjóðin fái með beinum hætti að taka afstöðu til mikilvægra mála.
137

 

Óvissa ríkir því enn um þátt embættisins í æðstu stjórn ríkisins.
138

 

4.5 Lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna nr. 91/2010 

Lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna nr. 91/2010 tóku gildi þann 2. júlí 2010. Með 

frumvarpinu átti að koma á almennum lögum um framkvæmd og tilhögun þjóðaratkvæða-

greiðslu, hvort sem um væri að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu sem skylt væri að halda skv. 

ákvæðum stjórnarskrárinnar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem Alþingi ákvæði að 

efna til. Lögin gilda því um allar þjóðaratkvæðagreiðslur sem fjallað hefur verið um hér að 

framan og þær sem fjallað er um í næsta kafla. Um er að ræða fyrstu lög sem sett eru hér á 

landi um slíkar atkvæðagreiðslur en þegar lögin tóku gildi hafði engin þjóðaratkvæðagreiðsla 

farið fram á lýðveldistímanum.
139

  

 Lengi hefur verið rætt um mikilvægi þess að setja sérstaka löggjöf um þjóðaratkvæða-

greiðslur og því velt upp hvort í þeim lögum megi ákveða hversu stór hluti þurfi að greiða 

atkvæði og samþykkja breytinguna.
140

 Undirbúningur laganna hófst árið 2004 eftir að forseti 

synjaði fyrst lagafrumvarpi staðfestingar skv. 26. gr. stjskr. Starfshópurinn sem vann að 

tillögu lagði til að höfð yrði hliðsjón af lögum um framboð og kjör forseta Íslands ásamt því 

að horft yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram um lýðveldisstjórnarskrána 1944 og laga 

um þjóðaratkvæðagreiðslur í Danmörku. Frumvarpið var ekki lagt fram þar sem Alþingi felldi 

úr gildi lögin sem forseti hafði synjað en vinna starfshópsins var nýtt við samningu laga nr. 

91/2010.
141

  

 Mælt hefur verið með því í niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna um 

þjóðaratkvæðagreiðslur að ríki setji almennar reglur um framkvæmd þeirra, sem gilda fyrir 

allar þjóðaratkvæðagreiðslur, í stað þess að setja sérstök lög í hvert skipti sem 

þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Það er talið tryggja gagnsæi og draga úr tortryggni. Löggjöfin 
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á að taka mið af kosningakerfi landsins. Það er talið draga úr hættu á mistökum og ágreiningi 

að notast við kerfi sem löng reynsla er komin á.
142

 

 Engin skilyrði eru í lögunum um lágmarksþátttöku kjósenda eða að tiltekið hlutfall 

kjósenda þurfi að samþykkja tillöguna sem greiða á atkvæði um. Skiptar skoðanir eru um 

hvort almenna löggjafanum sé heimilt að setja frekari skilyrði en koma fram í stjórnarskrá. 

Þar takast á sjónarmið um að ef lítill hluti þjóðarinnar tekur þátt þá sé niðurstaðan í raun 

ólýðræðisleg en ljóst er þó að allir borgarar hafa jafnan kost á að taka þátt og val um að nýta 

sér þann rétt. Meirihluti atkvæða ræður niðurstöðu í öllum öðrum kosningum og aldrei hefur 

komið til álita að setja skilyrði um lágmarkskosningaþátttöku í t.d. sveitarstjórnar- eða 

alþingiskosningum.
143

 

 Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 91/2010 skal spurning vera skýr og aðeins séu tveir val-

kostir um svör sem hægt sé að svara játandi eða neitandi. Við samningu laganna var litið til 

alþjóðlegra rannsókna og ráðgefandi skýrslna alþjóðlegra nefnda um framkvæmd þjóðar-

atkvæðagreiðslna þar sem áhersla var lögð á að spurningar sem bornar væru upp í 

þjóðaratkvæðagreiðslu væru skýrar og svarkostir einfaldir, já eða nei.
144

 Þá er gert ráð fyrir 

því að Alþingi ákveði spurninguna og hún kynnt kjósendum með í það minnsta eins mánaðar 

fyrirvara. Þá er einnig mælt fyrir um að víðtæk kynning fari fram á því málefni sem kosið er 

um og að Alþingi standi fyrir kynningunni.
145
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5 Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur  

5.1 Inngangur 

Með hugtakinu „ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla“ er átt við atkvæðagreiðslu sem fram fer 

meðal allra kosningarbærra manna um tiltekið málefni og er niðurstaða atkvæðagreiðslunnar 

ekki lagalega bindandi. Í þessu er almennt talið felast að sú afstaða, sem fram kemur í 

niðurstöðu slíkrar atkvæðagreiðslu, bindi ekki handhafa ríkisvaldsins, einkum löggjafar-

valdsins, við samningu og samþykki almennra laga. Af þessum sökum er eðli slíkar atkvæða-

greiðslu einungis ráðgefandi – handhöfum ríkisvaldsins er í sjálfsvald sett hvort og að hversu 

miklu leyti þeir fara eftir þeim þjóðarvilja sem þar birtist.  

 Hvorki stjórnarskrá né öðrum lögum er skylda til að halda ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Í 1. gr. laga nr. 91/2010 kemur aftur á móti fram að Alþingi geti 

ályktað að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um tiltekið málefni eða lagafrumvarp og að 

niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu sé ráðgefandi. Um framkvæmd slíkra atkvæðagreiðslna fer 

skv. þeim lögum. Þrátt fyrir það getur Alþingi tekið ákvörðun með þingsályktun um að 

þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram þótt engin stjórnskipuleg heimild sé fyrir slíkri 

atkvæðagreiðslu. Alþingi er því í sjálfsvald sett hvort það ákveður að þjóðaratkvæðagreiðsla 

fari fram. Niðurstaða slíkrar atkvæðagreiðslu getur verið gagnleg til að fá fram afstöðu 

þjóðarinnar varðandi tiltekið málefni en eftir sem áður ríkir óvissa um hvort þjóðkjörnir 

fulltrúar muni taka tillit til hennar. Mikilvægt er að skýra hér á milli pólitísks 

skuldbindingargildis og lagalegs skuldbindingargildis, eins og nánar verður lýst hér síðar.
146

  

 Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur fóru þrisvar sinnum fram á fyrri hluta 20. aldar, fyrst 

árið 1905 um áfengisbann, þá árið 1915 um þegnskylduvinnu og síðan árið 1933 um afnám 

áfengisbanns. Í öllum tilvikum var niðurstaða atkvæðagreiðslunnar lögð til grundvallar við 

setningu laga í kjölfarið. Þá hefur einungis ein ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla farið fram á 

lýðveldistímanum en það var þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi 

til stjórnarskipunarlaga sem fór fram þann 20. október 2012. Nánar verður fjallað um 

þjóðaratkvæðagreiðslur á lýðveldistímanum í 7. kafla.  

 Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur hafa farið fram á Norðurlöndunum þótt í 

stjórnarskrám landanna sé ekki mikið um það að gert sé ráð fyrir beinni þátttöku kjósenda við 

pólitískar ákvarðanir. Í Evrópu eru þjóðaratkvæðagreiðslur að jafnaði bindandi og ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslur eru nánast óþekktar og taldar geta skapað togstreitu milli þingmanna 
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og kjósenda þar sem þingmenn eiga ekki að taka við fyrirmælum frá kjósendum í einstaka 

málum.
147

 Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi var m.a. leitað eftir afstöðu þjóðarinnar til aðildar 

að Evrópusambandinu í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslum. Lágu þá fyrir aðildarsamningar 

eftir samningaviðræður við Evrópusambandið. Engin ákvæði eru um það í stjórnarskrám 

þessara landa að slíka samninga eigi að bera undir þjóðina en talið var að vegna þess hve 

miklar grundvallarbreytingar aðild hefði í för með sér væri réttast að halda um samningana 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Í öllum tilvikum var farið eftir niðurstöðum 

atkvæðagreiðslnanna. Í þjóðaratkvæðagreiðslum í Svíþjóð og Finnlandi árið 1994 var 

meirihluti fylgjandi aðild og í kjölfarið gengu löndin í Evrópusambandið. Í Noregi var ekki 

meirihluti fylgjandi aðild en á það reyndi í tvígang árin 1972 og 1994 og stendur Noregur af 

þeim sökum fyrir utan Evrópusambandið. Allar atkvæðagreiðslurnar um Evrópusambandið á 

Norðurlöndunum sýndu að meirihlutinn var ávallt naumur, fylgjandi eða andvígur aðild. Í því 

sambandi skiptir aðdragandi atkvæðagreiðslnanna e.t.v. máli en áður en atkvæðagreiðslurnar 

fóru fram höfðu ríkisstjórnir landanna og þing fjallað um aðildarsamningana og þurfti 

löggjafinn síðan að fá staðfestingu meirihluta kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í Danmörku 

hafði verið sett ákvæði í stjórnarskrá landsins árið 1953 um að þjóðaratkvæðagreiðslur skyldu 

fara fram um milliríkjasamninga og féll aðild að ESB undir það ákvæði þegar 

atkvæðagreiðslan fór fram og var því bindandi. Nánar er fjallað um erlendan rétt og 

þjóðaratkvæðagreiðslur á Norðurlöndunum í 6. kafla. 

 Í lögum nr. 91/2010 er getið nokkurra atriða um form og efni ákvörðunar um ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar kemur fram að atkvæðagreiðslan geti verið um ákveðið málefni 

eða lagafrumvarp, sbr. 1. mgr. 1. gr., en þinginu er gefið mikið svigrúm til að bera undir 

þjóðina margvíslegar spurningar og málefni. Þá kemur fram í 3. gr. laganna að mikilvægt sé 

að setja fram skýra spurningu, sem lögð er fyrir kjósendur, að fenginni umsögn 

landskjörstjórnar. Meginreglan er sú að spurt sé hvort kjósandi samþykki tillöguna sem borin 

er upp og valkostirnir eru einungis „já“ og „nei“. Má þó víkja frá þessu og hafa svarkosti fleiri 

og með öðrum hætti, sbr. 3. mgr. 3. gr. Ráðgefandi atkvæðagreiðslu skal, skv. 4. gr. laganna, 

halda í fyrsta lagi þrem mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að þingsályktun hefur verið 

samþykkt á Alþingi. Þrír mánuðir skulu líða svo nægur tími sé til að kynna málið með 

víðtækum hætti eins og skylt er að gera skv. 6. gr. laganna. Þá ákveður Alþingi kjördag, sbr. 
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5. gr. laganna, sem jafnan er gert í þingsályktuninni en má einnig ákveða síðar svo lengi sem 

kjördagur sé innan tímamarka 4. gr.
148

 

 Vegna þess að niðurstaða atkvæðagreiðslunnar er ekki bindandi er ekki talin þörf á að 

setja einhvers konar skilyrði um afl atkvæða eða lágmarksþátttöku svo niðurstaðan teljist gild. 

Því fleiri kjósendur sem taka þátt og því skýrari spurning sem borin er upp, því skýrari og 

sterkari vísbendingu ætti niðurstaðan að gefa um afstöðu þjóðarinnar til málsins.
149

 Það kunna 

eftir sem áður að vera skiptar skoðanir meðal þingmanna og almennt í þjóðfélaginu um 

hvernig beri að túlka niðurstöðuna og hvort atkvæðagreiðslan gefi afgerandi vísbendingu um 

afgreiðslu málsins í þinginu. Þá kunna einnig að hafa komið upp atvik eftir að 

atkvæðagreiðslan fór fram eða meðan hún stóð yfir sem geta haft áhrif á hvernig löggjafinn 

útfærir niðurstöðuna með almennri lagasetningu.  

 Sveitarstjórnir geta einnig nýtt atkvæðagreiðslur sem úrræði í stjórnskipulagi á 

sveitarstjórnarstigi. Í ákvæðum 107.-108. gr. sveitarstjórnalaga nr. 138/2011 er kveðið á um 

íbúakosningar, sem sveitarstjórn getur tekið ákvörðun um, sem og íbúar skv. 108. gr. sömu 

laga. Eru atkvæðagreiðslur sem þessar ráðgefandi, sbr. 5. mgr. 107. gr. laganna, nema 

sveitarstjórn ákveði að atkvæðagreiðslan bindi hendur sveitarstjórnarinnar til loka 

kjörtímabils. Atkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallar, sem fram fór 2001, var 

tilraun til að leyfa borgarbúum að koma að ákvörðun varðandi stórt málefni þótt niðurstaðan 

yrði ekki bindandi. Þar tóku 30.219 manns þátt en 81.258 voru á kjörskrá, kjörsókn var því 

37,2%. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var sú að 49,3% þeirra sem greiddu atkvæði vildu að 

flugvöllurinn yrði fluttur annað en 48,1% vildu að hann yrði áfram í Vatnsmýrinni. 

Atkvæðagreiðslan hafði ekki mikil áhrif á ákvarðanir borgarstjórnar Reykjavíkur á 

kjörtímabilinu og enn, 16 árum síðar, er flugvöllurinn á sama stað í Reykjavík. 

5.2 Gagnsemi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna og pólitískt skuldbindingargildi 

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur geta verið stefnumótandi tæki fyrir kjörna fulltrúa til að fá 

fram skoðanir kjósenda áður en endanleg ákvörðun er tekin varðandi mál. Þær geta því haft 

pólitískt skuldbindingargildi að því leyti að niðurstaðan getur verið leiðbeinandi fyrir kjörna 

fulltrúa og erfitt getur reynst fyrir þingmenn að fylgja ekki niðurstöðu þeirra,
150

 vegna þess 

pólitíska þrýstings sem getur myndast ef víðtækur stuðningur er við málefnið. Þingmenn eiga 

undir kjósendum að vera kjörnir á ný en þrátt fyrir að ráðgefandi atkvæðagreiðsla hafi farið 
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fram ber þjóðkjörnum fulltrúum á Alþingi eftir sem áður að taka persónulega afstöðu til 

málefnisins þar sem þeir eru einungis bundnir við sína eigin sannfæringu skv. 48. gr. stjskr. en 

ekki niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
151

  

 Henrik Zahle, danskur lagaprófessor, telur að ef meirihluti þjóðarinnar standi að 

niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar verði löggjafarvaldið að fylgja henni eftir með 

lagasetningu.
152

 Henning Koch, lagaprófessor við Kaupmannahafnarháskóla, tekur í sama 

streng og telur að ef meirihluti þjóðþingsins ákveði að setja mál í ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu verði niðurstaða hennar talsvert bindandi fyrir löggjafann.
153

 Norskir 

fræðimenn telja að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur þar í landi hafi ávallt verið pólitískt 

bindandi fyrir stjórnvöld þótt þær hafi formlega verið ráðgefandi en í Noregi er hvergi kveðið 

á um þjóðaratkvæðagreiðslur í stjórnarskránni. Lýðræði er krefjandi stjórnarform og sagan 

sýnir að fjöldi atriða, m.a. félagslegar, pólitískar, lagalegar og menningarlegar aðstæður, þarf 

að vera til staðar svo lýðræðið geti verið virkt og til staðar með góðu móti.
154

  

 Markku Suksi, finnskur lagaprófessor, telur að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur geti 

haft mikil áhrif á sitjandi ríkisstjórn á hverjum tíma, t.d. að ef niðurstaða atkvæðagreiðslunnar 

er beinlínis í andstöðu við stefnu sem ríkisstjórnin hefur boðað geti það veikt ríkisstjórnina 

sem geti orðið til þess að hún verði að víkja. Hann telur ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur 

einnig geta verið gagnlegar til að leysa málefni sem stjórnmálaflokkar eru innbyrðis 

ósammála um og komast ekki auðveldlega að sameiginlegri niðurstöðu um og til að fá skýra 

afstöðu þjóðarinnar til afmarkaðrar spurningar um tiltekið mál.
155

  

 Þá tiltekur Suksi einnig vandamál sem geta komið upp í tengslum við ráðgefandi þjóðar-

atkvæðagreiðslur. Í því sambandi nefnir hann þá skyldu þingmanna að fara eftir eigin sann-

færingu sem oft er ekki fylgt eftir þegar málefni eru borin undir þjóðina í ráðgefandi þjóðar-

atkvæðagreiðslum. Sumir þingmenn hafa t.d. skuldbundið sig opinberlega til að kjósa í sam-

ræmi við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar en aðrir hafa skuldbundið sig til að kjósa í samræmi 

við hvað þeirra eigin kjósendur kjósa í atkvæðagreiðslunni. Að mati Suksi er þetta slæmt 

vegna þess að þingmenn eru þá ekki að fylgja sinni eigin sannfæringu ásamt því að þetta gerir 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur minna ráðgefandi og meira skuldbindandi en tilgangurinn 

er með atkvæðagreiðslunni.
156
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 Þá getur tímasetning ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu einnig verið mjög mikilvæg til 

þess að þjóðaratkvæðagreiðslan gagnist löggjafarvaldinu sem best. Ef málum er þannig háttað 

að þjóðaratkvæðagreiðslan er haldin á sama tíma og málefnið er rætt í þjóðþinginu, þá getur 

það skapað vandamál í framkvæmd. Þessi staða gerir löggjafarvaldið óskilvirkara og þingið 

verður líklega undir meiri áhrifum niðurstöðunnar sé atkvæðagreiðslan haldin stuttu áður en 

lokaákvörðun um sama málefni er tekin af hálfu löggjafarvaldsins. Suksi telur bestu 

tímasetninguna fyrir ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur vera þegar umræður og 

undirbúningur um málið sé á fyrstu stigum, þá sé meira rými fyrir löggjafarvaldið að vinna úr 

málinu og það sé breiðari skilningur fyrir því að löggjafinn fari með lokaákvörðunina óháð 

niðurstöðum atkvæðagreiðslunnar.
157

  

 Suksi telur mikilvægt að velta upp hvaða málefni henti í ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu þótt það sé ekki alltaf valkvætt hvaða málefni séu borin upp í slíkri 

atkvæðagreiðslu heldur ráðist oft á tíðum af pólitískri nauðsyn. Skýrir valkostir þurfi ekki 

alltaf að vera kostur í ráðgefandi atkvæðagreiðslum heldur geta fjölbreytt svör aðstoðað 

þingið enn frekar ef atkvæðagreiðslan er haldin snemma í ferlinu svo löggjafarvaldinu gefist 

tími og rúm til að vinna úr niðurstöðunni og móta frumvarpið eða málið enn frekar. Það ýti 

undir að þjóðaratkvæðagreiðslan sé einungis ráðgefandi og minnki þvingunaráhrif af 

niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar.
158

 Á þessu eru þó tvær hliðar, því hægt er að færa rök fyrir 

því einnig að gagnsemi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna aukist ef spurningin sé bæði skýr 

og afmörkuð og gefi skýra leiðbeiningu fyrir löggjafarvaldið en sé ekki opin til ólíkrar 

túlkunar um hvernig bregðast eigi við niðurstöðum hennar.
159

 

 Suksi telur enn fremur vegna þessa töluverða áskorun að halda ráðgefandi þjóðar-

atkvæðagreiðslu þar sem þær hafi oft skuldbindandi yfirbragð. Það séu þó fyrrnefnd atriði 

eins og tímasetningin sem hjálpa til við að halda slíkum þjóðaratkvæðagreiðslum ráðgefandi. 

Atkvæðagreiðsla sem fer fram nálægt lokaákvörðun löggjafans er í raun mun meira bindandi 

og á ekki að vera ráðgefandi því það er orðið of seint að óska ráðgjafar kjósenda um málið að 

einhverju gagni. Vegna alls þessa sé auðvelt að rökstyðja að forðast eigi ráðgefandi þjóðar-

atkvæðagreiðslur eins mikið og mögulegt er vegna möguleika þeirra á að trufla 

löggjafarstarfið. Það sé betra að þjóðaratkvæðagreiðslur verði lögbundnar með afgerandi 

skilyrðum.
160

 

                                                 
157

 Markku Suksi: „The Advisory Referendum in Finland“, bls. 552. 
158

 Markku Suksi: „The Advisory Referendum in Finland“, bls. 552-556. 
159

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 297-300. 
160

 Markku Suksi: „The Advisory Referendum in Finland“, bls. 556. 



45 

5.3 Sjónarmið um áhrif þjóðaratkvæðagreiðslu vegna útgöngu Bretlands úr 

Evrópusambandinu 

Álitamál um áhrif ráðgefandi þjóðaratkvæðgreiðslu hafa komið til ítarlegar skoðunar í 

tengslum við atkvæðagreiðslu sem fram fór í Bretlandi þann 23. júní 2016 um útgöngu 

Bretlands úr Evrópusambandinu. Í atkvæðagreiðslunni kusu 51,9% þeirra sem greiddu 

atkvæði með því að ganga úr Evrópusambandinu en 48,1% þeirra sem greiddu atkvæði töldu 

að Bretland ætti að vera áfram hluti af sambandinu. Þátttaka meðal kosningarbærra manna var 

72,2%. Þjóðaratkvæðagreiðslan hefur gjarnan verið kennd við Brexit og er óhætt að fullyrða 

að hér sé um að ræða eina mikilvægustu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Evrópu 

eftir seinni heimsstyrjöld. Þetta er þó í annað skipti sem Bretar kjósa um aðild sína að 

Evrópusambandinu, en fyrst var kosið um aðildina þann 5. júní 1975 þegar 67% kusu með 

áframhaldandi aðild Bretlands að sambandinu. Þátttaka meðal kosningarbærra manna var 

64%.
161

  

 Eftir hina svokölluðu Brexit-þjóðaratkvæðagreiðslu þurfti Theresa May, forsætisráðherra 

Bretlands, að virkja grein 50 í Lissabon-sáttmálanum. Ákvæðið mælir fyrir um að vilji 

aðildarríki yfirgefa Evrópusambandið skuli það tilkynna slíkt. Var Evrópusambandinu 

tilkynnt um úrsögn Bretlands þann 29. mars 2017 og í kjölfarið hófst formlegt útgönguferli 

Bretlands. Þá reis upp ágreiningur um hvort bresku ríkisstjórninni bæri að leita samþykkis 

löggjafarvaldsins áður en grein 50 væri virkjuð af hálfu framkvæmdarvaldsins. Var farið með 

málið fyrir dómstóla þar sem Hæstiréttur Englands og Wales komst að þeirri niðurstöðu að 

rétt væri að lagasetningu þyrfti áður en grein 50 væri virkjuð. Ríkisstjórnin áfrýjaði málinu til 

Hæstaréttar Bretlands sem felldi dóm þann 24. janúar 2017 og staðfesti niðurstöðu hins 

áfrýjaða dóms.  

 Í dóminum frá 24. janúar 2017 (2016/0196)
162

 var gerð ítarleg grein fyrir því hvernig Bret-

land varð hinn 1. janúar 1973 aðildarríki að Evrópusambandinu með sérstakri lagasetningu (e. 

European Communities Act 1972). Vegna almennra þingkosninga árið 1974 var ákveðið að 

bera það undir atkvæði kosningarbærra manna hvort Bretland skyldi vera aðili að 

sambandinu. Var það gert líkt og fyrr er getið og samþykkti meirihluti áframhaldandi veru 
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landsins í sambandinu. Í forsendum Hæstaréttar var útlistað að þjóðaratkvæðagreiðslan árið 

2016 hefði ekki breytt lögunum um inngöngu Bretlands í Evrópusambandið og enn fremur 

ekki veitt ráðherrum einum heimild til þess að hefja útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu 

– til þess þyrfti lagasetningu. Þjóðaratkvæðagreiðslan hefði aðeins pólitískt 

skuldbindingargildi en ekki lagalegt fyrr en þingið kysi um niðurstöðuna. Það hefði þó sýnt 

sig að atkvæðagreiðslan hefði haft mikil pólitísk áhrif í Bretlandi.
163

 Í dóminum var einnig 

vísað til skýrslu stjórnarskrárnefndar lávarðadeildarinnar um stjórnarskrármálefni Bretlands 

og þjóðaratkvæðagreiðslur í Bretlandi frá löggjafarþinginu 2010-2011. Stjórnarskrárnefndin 

hafði kveðið á um að vegna fullveldis þingsins gætu þjóðaratkvæðagreiðslur í Bretlandi ekki 

verið lagalega bindandi og væru því ávallt ráðgefandi. Þrátt fyrir það væri erfitt fyrir þingið að 

líta framhjá niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslna og þar með skoðun meirihluta almennings. 

Svar ráðherra ríkisstjórnarinnar á löggjafarþinginu 2010-2011 við þessari niðurstöðu 

nefndarinnar var að ríkisstjórnin tæki undir tilmælin og bætti því enn fremur við að þingið 

ætti ávallt að vera ábyrgt fyrir ákvörðunum sem það tæki til að bregðast við niðurstöðu 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
164

  

 Í dóminum var einnig vitnað til ummæla dómsmálaráðherra Bretlands frá 2015 sem sagði 

að þrátt fyrir að þingið samþykkti að fram skyldi fara þjóðaratkvæðagreiðsla um málefni eða 

lagasetningu byndi það ekki hendur þingsins heldur væri niðurstaða atkvæðagreiðslunnar til 

úrvinnslu fyrir ráðherra.
165

  

 Í forsendum dómsins er enn fremur fjallað um að áhrif þjóðaratkvæðagreiðslna verði að 

vera byggð á lögunum sem heimila atkvæðagreiðsluna en oft kveða slík lög á um hvernig 

vinna á úr niðurstöðu hennar. Heimilt er að samþykkja breytingu á lögum með þeim fyrirvara 

að hún komi ekki til framkvæmda fyrr en hún er samþykkt með meirihluta atkvæða í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.
166

  

 Lögin sem samþykkt voru um þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið árin 1975 og 

2015 kváðu þó hvorug á um hvernig vinna átti úr niðurstöðunni. Lögin gáfu aðeins til kynna 

að atkvæðagreiðslurnar ætti að halda sem var gert með svipuðum hætti í bæði skiptin. Það 

sem hafði þó mest áhrif voru yfirlýsingar ráðherra í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslnanna. 

Árið 1975 var þjóðaratkvæðagreiðslunni opinberlega lýst sem ráðgefandi en árið 2016 voru 

yfirlýsingar ráðherra mismunandi, sumir lýstu henni ráðgefandi en aðrir bindandi. 
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Yfirlýsingarnar einar og sér gera atkvæðagreiðslurnar ekki bindandi þar sem engin 

lagasetning lá fyrir um slíkt en yfirlýsingarnar lýstu pólitískum ásetningi einstakra ráðherra 

um hvernig þeir hygðust fara með niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar.
167

  

 Fram kemur í dóminum að utanríkisráðherra hafði lýst því yfir að eftir þjóðaratkvæða-

greiðsluna, ef Bretar kysu að ganga út úr Evrópusambandinu, gæti þjóðþingið ekki búist við 

því að sama spurning yrði borin undir þingið í beinu framhaldi. Í dóminum voru nefnd tvö 

vandkvæði sem fylgdu þessari yfirlýsingu utanríkisráðherrans. Í fyrsta lagi að ríkisstjórnin 

hefði gert ráð fyrir því að þjóðaratkvæðagreiðslan væri bæði lagalega og pólitískt bindandi og 

í öðru lagi að ekki hefði verið gert ráð fyrir því í lögum um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna að lagasetningu þyrfti í framhaldi af þjóðaratkvæðagreiðslu. Í þessu 

tilviki kallaði innleiðing á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar á breytingu á lögum 

landsins. Lögin gerðu ekki ráð fyrir slíkri lagabreytingu og þyrfti lagabreytingin því að 

grundvallast á einu mögulegu leiðinni sem breska stjórnarskráin heimilar, þ.e. þinglegri 

meðferð.
168

  

 Hvaða form á að vera á slíkri löggjöf er undir löggjafarvaldinu komið. Aðalatriðið er að ef 

afleidd lög Evrópusambandsins fela í sér breytingar á innlendum lögum þarf lagabreyting að 

koma til með aðkomu þingsins. Það var ekki síst vegna þess að utanríkisráðherra samþykkti 

réttilega að ályktun neðri deildar þingsins í desember 2016 gæti ekki haft áhrif fyrir 

dómstólum. Ályktun neðri deildar þingsins er mikilvægt pólitískt tæki en verður aldrei jafnað 

við lagasetningu.
169

 Það er því skýrt að ákvörðun þingsins, með lagasetningu, eftir 

þjóðaratkvæðagreiðslu er mikilvæg aðgerð áður en forsætisráðherra virkjar grein 50 í 

Lissabon-sáttmálanum. Eftir að greinin hefur verið virkjuð þarf að ljúka útgöngu innan 

tveggja ára. Möguleiki er að framlengja samningstímann með samhljóða ákvörðun 

Evrópusambandsins. Þá hefur hvert einasta aðildarríki neitunarvald þegar kemur að 

efnisatriðum samkomulagsins um útgöngu Bretlands.  

 Þegar samanburður er gerður á stöðu hins íslenska löggjafa samkvæmt íslenskum stjórn-

skipunarlögum annars vegar og stöðu hins breska löggjafa samkvæmt breskum stjórn-

skipunarlögum hins vegar ber auðvitað að hafa í huga að eðlismunur er á stjórnskipun þessara 

ríkja, m.a. að á Íslandi er rituð stjórnarskrá en í Bretlandi er engin skrifleg stjórnarskrá og 

þjóðhöfðingi Bretlands er ekki þjóðkjörinn líkt og forseti Íslands. Þó eru sjónarmið um áhrif 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna um margt áþekk. Því er áhugavert að velta því upp 
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hvernig leyst verði úr ofangreindri stöðu hér á landi, t.d. ef Alþingi samþykkir að beina þeirri 

spurningu til kosningarbærra manna hvort binda skuli endi á aðild Íslands að alþjóðastofnun – 

og að slíkt verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvernig verði unnið úr slíkri stöðu að 

íslenskum stjórnskipunarlögum. Nánar verður fjallað um þetta í 8. kafla. 
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6 Erlendur réttur  

6.1 Þróun í Evrópuríkjum 

Ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur er að finna í stjórnarskrám meirihluta Evrópuríkja. Þar 

hefur orðið sú þróun á seinni hluta 20. aldar að bæta inn í auknum mæli ákvæðum í 

stjórnarskrár um að skylt sé að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um tiltekin málefni eða við 

tilteknar aðstæður og að niðurstaða hennar skuli vera bindandi.
170

 Þjóðaratkvæðagreiðslur eru 

mikilvægur þáttur í pólitískri þróun í Evrópu, þar sem þær hafa þróast frá því að vera fátíður 

viðburður í að vera stærri hluti af ferli ákvarðana í mörgum ríkjum. Þær hafa stundum gert 

hluti flóknari fyrir ríkisstjórnir, þjóðþing og stjórnmálaflokka en stundum hafa 

þjóðaratkvæðagreiðslur reynst vera gagnleg úrræði til að leysa úr ágreiningi sem annars hefði 

orðið erfitt að leysa úr.
171

 

 Mismunandi reglur gilda um við hvaða tilefni og um hvaða málefni þjóðaratkvæðagreiðsla 

eigi að fara fram ásamt því hver getur átt frumkvæði að henni. Í sumum ríkjum eru engar 

þjóðaratkvæðagreiðslur viðhafðar, t.d. í Þýskalandi. Í öðrum eru þær haldnar mjög reglulega, 

jafnvel oft á ári, eins og í Sviss. En annars staðar eru þjóðaratkvæðagreiðslur einungis haldnar 

við ákveðin tilefni, svo sem sem varnagli við fulltrúalýðræðið, líkt og þegar fram fer 

þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi eftir að forseti synjar lögum staðfestingar skv. 26. gr. stjskr. 

Flest ríki í Evrópu hafa efnt til færri en tíu þjóðaratkvæðagreiðslna eftir lok síðari heims-

styrjaldar.
172

   

 Misjafnt er hvort tiltekinn hluti þingmanna geti ákveðið að vísa umdeildu lagafrumvarpi í 

atkvæði þjóðarinnar, eins og á við t.d. í Danmörku, eða tiltekinn fjöldi kjósenda geti farið 

fram á þjóðaratkvæðagreiðslu. Á Ítalíu geta 500 þúsund kjósendur kallað með 

undirskriftasöfnun fram þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi löggjafar og annarra ákvarðana 

löggjafarvaldsins. Tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslna er því með margvíslegum hætti í Evrópu 

og breytilegt hvaða kröfur eru gerðar til kosningaþátttöku og lágmarksatkvæðamagns sem 

falla á sama veg. Oftast er gildistöku laga frestað þangað til þjóðaratkvæðagreiðsla hefur farið 

fram. Stundum taka þau þó gildi en falla niður ef kjósendur fella þau í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.
173

 

 Þegar ákvörðun er tekin um aðild ríkis að milliríkjasamningi sem felur í sér framsal 

ríkisvalds til alþjóðastofnana eru sérstök fyrirmæli í sumum stjórnarskrám um að slíkar 
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ákvarðanir skuli vera bornar undir þjóðaratkvæði, sbr. 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar. 

Einnig er í sumum ríkjum að finna skyldu til að bera undir þjóðina allar breytingar sem gerðar 

eru á stjórnarskrá.  

 Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur tíðkast í mörgum ríkjum þótt ekki sé endilega vikið að 

þeim í stjórnarskrám. Í þeim ríkjum þar sem er að finna ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur í 

stjórnarskrá er gjarnan kveðið á um það að þjóðþing geti boðað til ráðgefandi þjóðaratkvæða-

greiðslu og að setja skuli lög um framkvæmd þeirra eins og í stjórnarskrám Svíþjóðar og 

Finnlands. Það hefur þó aukist að boðað sé til slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að bein 

ákvæði séu um slíkt í stjórnarskrá eða lögum. Í því sambandi má nefna Noreg en þar eru engin 

ákvæði í stjórnarskránni um þjóðaratkvæðagreiðslur. Þrátt fyrir það var ákveðið að bera aðild 

Noregs að Evrópusambandinu undir þjóðaratkvæði í tvígang.
174

 Talsverðan mun má sjá á 

milli yngri og eldri lýðræðisríkja í Evrópu þegar kemur að þjóðaratkvæðagreiðslum. Mun 

fleiri ákvæði eru um þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem til lýðræðisríkja var stofnað í kringum 

1980 en í ríkjum sem stofnuð voru fyrr. Á það einkum við í ríkjum Austur-Evrópu þar sem 

lýðræðislegir stjórnarhættir voru teknir upp í kjölfar falls kommúnismans. Í skýrslu sænska 

þingsins um þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópu var þetta tekið til sérstakrar umfjöllunar. 

Skýrslan tók til 32 Evrópuríkja og kom í ljós að ⅔ hlutar þeirra ríkja sem skýrslan tók til hafa 

einhverjar reglur um þjóðaratkvæðagreiðslur, hvort sem þær eru stjórnarskrárbundnar, 

valfrjálsar, bindandi eða ráðgefandi. Meirihluti þjóðaratkvæðagreiðslna sem farið hafa fram í 

Evrópu hefur verið valfrjáls, ekki stjórnarskrárbundinn, en niðurstöður þjóðaratkvæða-

greiðslnanna hafa almennt verið bindandi.
175

  

 Hér á eftir verður nánar gerð grein fyrir því hvernig þessum atriðum er háttað í löggjöf og 

framkvæmd annarra landa, þá sérstaklega Norðurlandanna þar sem talsvert meiri reynsla er af 

þjóðaratkvæðagreiðslum en hér á landi. Það eru einkum fjögur atriði sem eru breytileg 

varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur milli landa. Í fyrsta lagi hvort ákvörðun byggist á 

fyrirmælum stjórnarskrárgjafans (þjóðaratkvæðagreiðsla skv. stjórnarskrá) eða ákvörðun 

þjóðþings (þjóðaratkvæðagreiðsla skv. almennum lögum). Í öðru lagi hvort niðurstöður 

þjóðaratkvæðagreiðslu séu ráðgefandi eða bindandi. Í þriðja lagi hverjir hafa heimild til að 

vísa máli í þjóðaratkvæðagreiðslu og í fjórða lagi hvort skilyrði séu sett um lágmarksþátttöku 

eða lágmarksatkvæðamagn.  
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6.2 Danskur réttur 

Í Danmörku hafa verið haldnar 22 þjóðaratkvæðagreiðslur frá árinu 1916 og skipar Danmörk 

sér því í hóp þeirra landa sem hafa haldið flestar þjóðaratkvæðagreiðslur en 19 af 22 þjóðar-

atkvæðagreiðslum hafa verið haldnar frá árinu 1953. Flestar þeirra hafa verið haldnar á grund-

velli stjórnarskrárinnar og m.a. fjallað um kosningaaldur og Evrópusamstarfið. Í dönsku 

stjórnarskránni (d. Grundloven) frá 1953 er kveðið á um þjóðaratkvæðagreiðslur í fjórum 

ákvæðum.  

 Fyrst ber að nefna 1. mgr. 42. gr. stjórnarskrárinnar en þar er kveðið á um rétt þriðjungs 

þingmanna til að krefjast þess, innan tilskilins frests, að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um 

frumvarp til laga sem þá þegar hefur verið samþykkt af danska þjóðþinginu. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

1. mgr. Þegar þjóðþingið hefur samþykkt lagafrumvarp getur þriðjungur þingmanna innan 

þriggja rúmhelgra daga, frá því að frumvarpið var samþykkt, krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um 

frumvarpið. Kröfu þar um verður að beina skriflega til þingforseta og skal hún undirrituð af 

öllum hlutaðeigandi þingmönnum. 

 

 Í 5. mgr. ákvæðisins kemur fram hvaða skilyrði þjóðaratkvæðagreiðslan þarf að uppfylla 

en í 6. mgr. er kveðið á um þau lög sem undanþegin eru þessari heimild. Málsgreinarnar eru 

svohljóðandi:  

5. mgr. Í þjóðaratkvæðagreiðslu eru atkvæði greidd með og á móti lagafrumvarpi. Til að 

lagafrumvarpið falli niður verður meirihluti þeirra sem atkvæði greiða, en þó minnst þrjátíu af 

hundraði allra atkvæðisbærra manna, að greiða atkvæði gegn því. 

 

6. mgr. Fjárlagafrumvarp, frumvarp til fjáraukalaga og laga um tímabundnar fjárveitingar, 

frumvarp til laga um ríkislán, laga um fjölda stöðugilda hjá ríkinu, launa- og eftirlaunalaga, laga 

um ríkisborgararétt, laga um eignarnám, laga um beina og óbeina skatta og laga um hvernig 

framfylgja á samningsbundnum skuldbindingum sem þegar eru fyrir hendi verða ekki borin 

undir þjóðaratkvæði. Hið sama gildir um frumvörp til laga, sem fjallað er um í 8., 9., 10. og 11. 

gr., svo og ákvarðanir, sem getið er um í 19. gr., svo framarlega að þær séu í lagaformi, nema 

það sé ákveðið með lögum í sambandi við síðastnefndu ákvarðanirnar að slík atkvæðagreiðsla 

skuli fara fram. Um stjórnarskrárbreytingar gilda reglurnar í 88. gr. 

 

 Í 5. mgr. kemur fram skilyrði um lágmarksatkvæðamagn til að fella frumvarp. Það þarf 

ekki einungis að fá meirihluta í atkvæðagreiðslunni heldur þurfa aldrei færri en 30% 

kosningarbærra manna að greiða atkvæði gegn því.  

 Ein þjóðaratkvæðagreiðsla hefur farið fram á grundvelli ákvæðisins árið 1963, nánar 

tiltekið þegar kosið var um jarðalög. Sú lagasetning var felld en 61,6% kjósenda kusu á móti. 

Efasemdir höfðu verið uppi varðandi ákvæði 1. mgr. 42. gr. stjórnarskrárinnar áður en á það 

reyndi hvort það myndi virka eins og ætla mætti eftir orðanna hljóðan. 
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Þjóðaratkvæðagreiðslan sýndi að ákvæðið væri virkt sem minnihlutavernd, þar sem 

þriðjungur þingmanna gat krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, og höfðu aldrei fleiri tekið þátt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu í Danmörku.
176

 Studdi atkvæðagreiðslan við það að 

þjóðaratkvæðagreiðslur væru hluti af dönsku lýðræðisfyrirkomulagi bæði meðal andstæðinga 

og stuðningsmanna ákvæðisins.
177

  

 Þá er í 2. mgr. 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar kveðið á um valdframsal til fjölþjóðlegra 

stofnana. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Ákvarðanir, sem samkvæmt stjórnarskrá þessari falla undir stjórnvöld ríkisins, má með 

lögum framselja alþjóðlegum stofnunum, sem settar eru á stofn með gagnkvæmum samningum 

við önnur ríki til að stuðla að alþjóðlegri lögskipan og samvinnu.  

 

2. mgr. Til að lagafrumvarp samkvæmt 1. mgr. öðlist gildi þarf meirihluta fimm sjöttu 

þjóðþingmanna. Náist slíkur meirihluti ekki, en þó nægur atkvæðafjöldi til að samþykkja 

venjulegt lagafrumvarp, og styðji ríkisstjórnin frumvarpið eftir sem áður, skal bera það undir 

atkvæði þjóðþingskjósenda til samþykktar eða synjunar samkvæmt reglunum um þjóðar-

atkvæðagreiðslur í 42. grein.  

 

 Reglan felur í sér að 150 þingmenn af alls 179 þingmönnum verði að styðja frumvarpið, 

náist það ekki sé boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu.
178

 Hefur slíkt skilyrði haft áhrif á hversu oft 

hefur komið til þjóðaratkvæðagreiðslu á grundvelli ákvæðisins, en haldnar hafa verið alls 

fjórar þjóðaratkvæðagreiðslur á grundvelli þess.  

 Danir kusu fyrst á grundvelli þess árið 1972 þegar kosið var um aðild Danmerkur að 

Evrópusambandinu. Atkvæðagreiðslan var sú stærsta í sögu Danmerkur, en 90,1% 

kosningarbærra manna tóku þátt og kosningaþátttaka var meiri en hún hafði verið við nokkrar 

kosningar í landinu til þess tíma. Töldu fræðimenn þetta sýna áhuga almennings á málefnum 

Evrópusamstarfsins og mikilvægi þjóðaratkvæðagreiðslna um slík málefni. Þjóðaratkvæða-

greiðslan hafði þó ekki ýkja mikil áhrif þar sem 80% þingmanna þjóðþingsins höfðu stutt 

inngöngu Danmerkur í Evrópusambandið og niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var á sama veg, 

þ.e. 63,3% studdu inngöngu.
179

   

 Þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur fóru fram frá 1992 til 2000, allar tengdar skuldbindingum í 

Evrópusamvinnu en niðurstaða allra atkvæðagreiðslnanna var frekar jöfn. Kosið var árið 1992 

um Maastricht-samninginn og var hann felldur með naumum meirihluta eða 50,7% greiddra 

atkvæða en 49,3% voru fylgjandi samningnum. Umtalsverður meirihluti, nánar tiltekið 83,1% 

kosningarbærra manna, tók þátt í atkvæðagreiðslunni. Nokkrum árum síðar, árið 1998, var 
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kosið um Amsterdam-sáttmálann og var hann samþykktur með 55,1% greiddra atkvæða en 

44,9% greiddu atkvæði gegn samningnum. Meirihluti kjósenda, 76,2% kosningarbærra 

manna, tók þátt í atkvæðagreiðslunni. Þá var árið 2000 kosið um aðild Danmerkur að 

Efnahags- og myntbandalagi Evrópu, þ.e. hvort tekin skyldi upp evra í stað dönsku krónunnar. 

Var sú tillaga felld í þjóðaratkvæðagreiðslu með aðeins 53,2% greiddra atkvæða en 46,8% 

voru fylgjandi henni. Sem fyrr tók umtalsverður fjöldi kjósenda þátt í atkvæðagreiðslunni, 

nánar tiltekið 87,6% kosningarbærra manna.
180

 Seinast var kosið á grundvelli ákvæðisins árið 

2014 þegar kosið var um aðild Danmerkur að nýjum Einkaleyfadómstóli (e. Unified Patent 

Court), sem var samþykkt með meirihluta atkvæða.
181 

Það virðist ríkja þverpólitísk samstaða í 

Danmörku um að allar framtíðarbreytingar á samstarfi Danmerkur við Evrópusambandið 

verði bornar upp í þjóðaratkvæðagreiðslu til samþykktar eða synjunar.
182

  

 Í 88. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um að almennar breytingar á 

stjórnarskránni sem samþykktar hafa verið af danska þjóðþinginu skuli bornar undir 

þjóðaratkvæði eftir að þingkosningar hafa farið fram að nýju og það samþykkt aftur óbreytt. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

Samþykki þjóðþingið frumvarp sem felur í sér stjórnarskrárbreytingu og beiti ríkisstjórn sér 

málinu í vil, skal boða til nýrra þingkosninga. Ef nýkjörið þing samþykkir frumvarpið óbreytt 

verður innan hálfs árs eftir endanlega samþykkt að leggja breytingarnar undir dóm kjósenda. 

Nánari reglur um atkvæðagreiðsluna skulu ákveðnar með lögum. Samþykki meirihluti þeirra 

sem atkvæði greiða og minnst fjörutíu hundraðshlutar atkvæðisbærra manna ákvörðun 

þjóðþingsins og staðfesti konungur ákvörðunina fær hún gildi sem stjórnlög. 

 

 Í ákvæðinu eru settar kröfur um lágmarksatkvæðamagn, en 40% kosningarbærra manna 

þarf að samþykkja breytinguna, því annars nær hún ekki fram að ganga. Þetta skilyrði var 

45% fyrir breytingar á stjórnarskránni árið 1953. Í dönsku stjórnarskránni felst því sú 

ófrávíkjanlega regla að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram við sérhverja breytingu sem gera skal 

á dönsku stjórnarskránni.
183

 Á ákvæðið hefur reynt fjórum sinnum, fyrst árið 1920 þegar kosið 

var um breytingar til að auðvelda sameiningu Suður-Jótlands við Danmörku. Næst gerðist það 

árið 1939 þegar breytingartillögur á stjórnarskránni voru felldar þar sem þær voru aðeins 

samþykktar af 44,46% kosningarbærra manna þegar krafan var 45%. Langur tími leið svo þar 

til aftur var farið að ræða breytingar á stjórnarskránni í Danmörku. Þá fór fram 

þjóðaratkvæðagreiðsla vegna breytinga á stjórnarskránni árið 1953 þar sem 78,8% samþykktu 

                                                 
180

 Palle Svensson: „Denmark: the referendum as minority protection“, bls. 41-44. 
181

 Um niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar, sjá frétt danska ríkisútvarpsins. Veffrétt frá 26. maí 2014. 

<http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg/ep14/ endeligt-resultat-danmark-med-i-patentdomstolen>. 
182

 Palle Svensson: „Denmark: the referendum as minority protection“, bls. 41-44. 
183

 Palle Svensson: „Denmark: the referendum as minority protection“, bls. 34. 



54 

breytingarnar, en 59,1% kosningarbærra manna tóku þátt í atkvæðagreiðslunni.
184

 Að síðustu 

var kosið um breytingar á stjórnarskránni árið 2009 þegar kosið var um breytingar á skipan 

dönsku krúnunnar, þ.e. að karlmenn skyldu ekki eiga ríkari rétt til krúnunnar en kvenmenn í 

konungsfjölskyldunni. Var breytingin samþykkt með 85,3% atkvæða, en 14,6% kusu gegn 

henni.
185

 

 Í 2. mgr. 29. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er fjallað um undantekningu á 88. gr. um 

breytingu á stjórnarskránni. Ákvæðið er svohljóðandi: 

2. mgr. Kosningaaldur er ákveðinn af meirihluta í þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt lögum frá 

25. mars 1953. Kosningaaldri má breyta með lögum. Konungurinn getur aðeins staðfest 

frumvarp til slíkra laga, sem þjóðþingið hefur samþykkt, eftir að ákvörðunin um breytingu á 

kosningaaldri hefur, í samræmi við 5. mgr. 42. gr., verið lögð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, þar 

sem breytingin hefur ekki verið felld. 

 

 Í ákvæðinu er undantekningin sú að ekki þarf að boða til þingkosninga í millitíðinni. Á 

árunum 1953 til 1978 var alls fimm sinnum boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu um 

kosningaldurinn á grundvelli ákvæðisins. Fyrst var kosningaaldur lækkaður úr 25 árum í 23 

ár, síðan í 21 ár. Árið 1969 var felld tillaga um að lækka kosningaaldurinn í 18 ár, en 

samþykkt að lækka hann í 20 ár árið 1971. Árið 1978 var að nýju borin upp tillaga um að 

lækka kosningaldurinn í 18 ára og var hún þá samþykkt.
186

  

 Auk þessara stjórnskipunarákvæða er fyrir hendi lagaheimild til að boða til sérstakrar 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem ekki er lagalega skuldbindandi.
187

 Hefur slíkt ákvæði 

verið nýtt nokkrum sinnum. Árið 1916 var haldin ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um sölu á 

vestur-indversku eyjunum þar sem meirihluti samþykkti sölu á eyjunum. Þá var haldin 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla árið 1986 um samninginn við Evrópusambandið, þar sem 

samningnum hafði verið hafnað af þjóðþinginu var boðað til ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu um samninginn þar sem hann var samþykktur með 56,2% greiddra 

atkvæða og samþykkti þjóðþingið samninginn í kjölfarið.
188

 Þá var árið 2015 kosið um hvort 

landið ætti að falla frá ýmsum fyrirvörum sem Danmörk hefur við ESB-samninginn. Tillaga 

ríkisstjórnarinnar um að falla frá þessum fyrirvörum var felld með 53,1% greiddra atkvæða en 

með tillögunni greiddu 46,9% atkvæði sitt.  
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 Fjöldi annarra tillagna hefur komið fram um þjóðaratkvæðagreiðslur og þá oftast frá 

minnihlutanum í þjóðþinginu.
189

 Þjóðaratkvæðagreiðslurnar sem haldnar hafa verið hafa haft 

mismunandi áhrif. Margar þeirra hafa styrkt stöðu meirihlutans í þjóðþinginu en aðrar veikt 

hann. Þá hafa þjóðaratkvæðagreiðslurnar oft haft talsverð áhrif á stjórnmálaflokka í 

Danmörku og hafa oftar en ekki leitt til klofnings flokka í stað þess að leysa úr ágreiningi 

innan þeirra.
190

  

 Í dönsku kosningalögunum (d. Folketingsvalgloven) nr. 704 frá 27. júní 2004 er kveðið á 

um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna.  

6.3 Norskur réttur 

Í norskum rétti hefur verið stuðst við þjóðaratkvæðagreiðslur í nokkrum tilvikum eða sex 

sinnum frá árinu 1905. Engin ákvæði eru í norsku stjórnarskránni (n. Grunnloven) frá árinu 

1814 um þjóðaratkvæðagreiðslur. Það er því hvorki skylt undir nokkrum kringumstæðum að 

boða til þjóðaratkvæðagreiðslu né getur hluti þjóðarinnar krafist þjóðaratkvæðagreiðslu með 

bindandi hætti.  

 Aftur á móti hefur meirihluti þingmanna ákveðið að efna til þjóðaratkvæðagreiðslna í 

nokkur skipti sem eiga að vera ráðgefandi um ákveðið málefni. Fyrsta 

þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram árið 1905 bæði um sambandsslit við Svíþjóð og stofnun 

konungsdæmis þar sem mikill meirihluti studdi sambandsslitin og konungsdæmið. Árið 1919 

fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla um áfengisbann sem var samþykkt og sjö árum seinna, árið 

1926, fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla um afléttingu þess sem einnig var samþykkt. Árin 1972 

og 1994 var boðað til þjóðaratkvæðagreiðslna um aðild Noregs að Evrópusambandinu. Í bæði 

skiptin hafnaði meirihluti þjóðarinnar aðild. Allar þjóðaratkvæðagreiðslurnar fóru fram á 

grundvelli sérlaga sem sett voru í tilefni þeirra en þar kom fram hverjir hefðu kosningarétt, 

hvenær kosningar færu fram og fleira. Aldrei voru sett skilyrði um aukinn meirihluta eða 

tiltekna lágmarksþátttöku. Allar atkvæðagreiðslurnar hafa aðeins verið ráðgefandi um 

niðurstöðu enda getur það ekki verið stjórnskipulega bindandi fyrir handhafa ríkisvalds án 

þess að breytingar séu gerðar á norsku stjórnarskránni.
191

  

 Að halda ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í Noregi er talið fela í sér þrjú stig, fyrst er 

ákvörðunin um að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna, svo er það framkvæmd hennar og 
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kosningabaráttan og loks eru það áhrifin sem hún mun hafa.
192

 Slíkar þjóðaratkvæðagreiðslur 

hafi ekki veikt þjóðþingið heldur hefur verið gripið til þeirra þegar löggjafarvaldið á í 

vandræðum með að komast að niðurstöðu í tilteknu máli og hafa þá þjóðaratkvæðagreiðslur 

verið notaðar til að höggva á hnútinn.
193

  

6.4 Sænskur réttur 

Í Svíþjóð hafa verið haldnar sex þjóðaratkvæðagreiðslur frá árinu 1922 en gert er ráð fyrir 

tvenns konar þjóðaratkvæðagreiðslum í sænsku stjórnarskránni (s. regeringsformen) frá 1974. 

Í 16. gr. 8. kafla er gert ráð fyrir að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla ef fram koma breytingar á 

stjórnarskránni. Þar er einnig kveðið á um tiltekin skilyrði er fylgja ber við framkvæmd 

atkvæðagreiðslunnar. Ákvæðið er svohljóðandi: 

1. mgr. Þjóðaratkvæðagreiðsla um frumvarp til grundvallarlaga skal fara fram ef að minnsta 

kosti ⅒ hluti þingmanna krefst og minnst ⅓ hluti þingmanna greiðir atkvæði með tillögunni. 

Krafa um það skal koma fram innan 15 daga frá þeim degi sem þingið samþykkti frumvarpið. 

Krafan skal ekki sæta umfjöllun í nefndum þingsins. 

 

2. mgr. Þjóðaratkvæðagreiðsla skal haldin samhliða þingkosningum þeim sem mælt er fyrir um í 

1. mgr. Þeir, sem hafa kosningarétt, geta sagt hvort þeir séu samþykkir fyrirliggjandi frumvarpi 

til breytingar á grundvallarlögum eða ekki. Frumvarpið telst fallið ef meirihluti þeirra, sem þátt 

taka í atkvæðagreiðslu, greiðir atkvæði gegn frumvarpinu og ef fjöldi kjósenda fer fram úr 

helmingi þeirra, sem greiða gild atkvæði í kosningunum. Í öllum öðrum tilvikum skal þingið 

taka lögin til lokaafgreiðslu. 

 

 Í ákvæðinu eru skilyrði um að ⅒ hluti þingmanna verði að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu 

og ⅓ hluti þingmanna verði að styðja þá tillögu. Slíkar þjóðaratkvæðagreiðslur skal halda 

samhliða þingkosningum. Engin þjóðaratkvæðagreiðsla hefur enn farið fram á grundvelli 

þessa ákvæðis. 

 Í 2. gr. 8. kafla er gert ráð fyrir að unnt sé að efna til ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um 

ákveðið málefni. Þar eru engar takmarkanir á því hvaða málefni má bera upp fyrir þjóðina. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

Reglur skulu settar með lögum um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu og um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslu um mál sem varða grundvallarlög. 

 

 Meirihluta þarf í þjóðþinginu til að ákveða að boða til slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu. Allar 

sex þjóðaratkvæðagreiðslurnar sem haldnar hafa verið í Svíþjóð hafa verið ráðgefandi. Fyrst 

var kosið árið 1922 um áfengisbann, 49% studdu bannið en 51% kaus gegn áfengisbanni. 
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Árið 1955 var kosið um innleiðingu hægri umferðar sem felld var með miklum meirihluta eða 

82,9% greiddra atkvæða. Árið 1967 var lögum breytt og hægri umferð innleidd þrátt fyrir að 

tillagan hefði verið felld með miklum meirihluta 12 árum áður. Ríkisstjórnin taldi sig ekki 

bundna af niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar en ákvörðun hennar skapaði tortryggni hjá 

kjósendum um vilja stjórnmálamanna til að fylgja niðurstöðum ráðgefandi þjóðaratkvæða-

greiðslna.
194

 Þriðja þjóðaratkvæðagreiðslan varðaði lífeyrismál og var hún haldin árið 1957. Í 

þeirri atkvæðagreiðslu var boðið upp á þrjá valkosti sem hlutu mismikinn stuðning kjósenda 

en engar breytingar fengu meirihluta greiddra atkvæða. Fyrsti valkosturinn hlaut 45,8% 

greiddra atkvæða og var lögum breytt til samræmis við þá niðurstöðu þrátt fyrir að 

þjóðaratkvæðagreiðslan hefði einungis verið ráðgefandi. Árið 1980 var kosið um 

kjarnorkumál. Þrjár spurningar voru lagðar fyrir kjósendur en engin þeirra hlaut meirihluta 

atkvæða. Þingmenn allra flokka höfðu í yfirlýsingum sagst ætla að fylgja niðurstöðu 

atkvæðagreiðslunnar en það hefur ekki gengið eftir að öllu leyti.  

 Árið 1994 kusu Svíar um aðild að Evrópusambandinu og greiddu 52,3% kjósenda atkvæði 

með aðild en 46,8% greiddu atkvæði gegn aðild og í kjölfarið óskaði Svíþjóð eftir aðild að 

sambandinu. Í atkvæðagreiðslunni greiddu 83,3% kosningarbærra manna atkvæði. Árið 2003 

var kosið um upptöku evrunnar og greiddi meirihluti kjósenda, eða 55,9%, atkvæði gegn því 

að skipta um gjaldmiðil en 42% með því. Í atkvæðagreiðslunni tóku þátt 82,6% 

kosningarbærra manna.
195

 Það var farið með þessar síðustu tvær þjóðaratkvæðagreiðslur sem 

bindandi þótt þær væru aðeins ráðgefandi eins og fyrstu fjórar. Það er talið geta leitt til 

erfiðleika í framtíðinni við ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur ef kjósendur telja sig vera að 

taka þátt í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu en þrátt fyrir það er endanleg ákvörðun ávallt hjá 

þjóðþinginu. Engin áform hafa verið um það í Svíþjóð að breyta sænsku stjórnarskránni til að 

auka vægi þjóðaratkvæðagreiðslna vegna ákveðinna málefna.
196

 

 Í Svíþjóð eru til almenn lög um þjóðaratkvæðagreiðslur nr. 1979:369 þar sem kveðið er á 

um framkvæmd kosninganna, kosningarétt og fleira.
197

 Í skýrslu sænska þingsins um 

þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem farið er yfir framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna í 32 

Evrópuríkjum kemur m.a. fram að stór meirihluti þjóðanna hefur nýtt sér með einhverjum 

hætti þjóðaratkvæðagreiðslur og þá sér í lagi á síðustu árum eftir því sem vinsældir þeirra hafa 

aukist. Aldrei áður hafa jafn margar þjóðaratkvæðagreiðslur farið fram og frá árinu 1990 en 
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frá þeim tíma hefur beint lýðræði aukist talsvert.
198

 Í skýrslunni kemur einnig fram að Svíþjóð 

sé meðal þeirra landa þar sem þjóðaratkvæðagreiðslur hafi haft talsverð áhrif í seinni tíð og er 

Svíþjóð skipað í flokk með Danmörku, Frakklandi, Írlandi og Ítalíu. Sviss er þó talið í 

sérflokki hvað þetta varðar.
199

  

 Í skrifum fræðimanna hefur komið fram að það komi á óvart að þjóðaratkvæðagreiðslur 

hafi ekki verið algengari á Norðurlöndunum en raun ber vitni þar sem þátttaka borgaranna í 

kosningum, starfsemi stjórnmálaflokka og hagsmunahópa hefur verið sögulega mikil.
200

 Beint 

lýðræði í formi þjóðaratkvæðagreiðslna hefur t.d. í Svíþjóð ekki notið sömu vinsælda og 

lýðræðisleg þátttaka í starfi hagsmunahópa og innan stjórnmálaflokka. Í Svíþjóð hefur oft 

verið vísað til neikvæðrar reynslu af þjóðaratkvæðagreiðslum í sögubókum þarlendis, t.d. í 

umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna árið 1955 um hægri umferð. Í þeirri atkvæðagreiðslu 

greiddi mikill meirihluti kjósenda atkvæði með áframhaldandi vinstri umferð en þjóðþingið 

innleiddi engu að síður hægri umferð 12 árum seinna. Þá var þjóðaratkvæðagreiðslan um 

kjarnorkumál árið 1980 talin dæmi um illa ígrundaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Í henni var spurt 

um þrjú atriði en skortur var á skýrum valkostum sem stuðlaði að erfiðleikum við að túlka 

niðurstöður kjósenda. Eftirleikur þeirrar atkvæðagreiðslu hefur reynst bæði langur og 

flókinn.
201

 

 Þátttaka kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslum í Svíþjóð hefur aukist með hverri 

þjóðaratkvæðagreiðslu, frá því að vera rétt um 50% þegar kosið var um áfengisbannið árið 

1922 og hægri umferð árið 1955 í að vera orðin í kringum 80% þegar kosið var um 

Evrópusambandið árið 1994 og evruna árið 2004. Kjörsóknin hefur því aukist jafnt og þétt.
202

  

  Hlutverk þjóðaratkvæðagreiðslna í Svíþjóð hefur gjarnan átt að leysa úr pólitískum 

deilum en hefur þó oftar aukið vandamálin á pólitíska sviðinu. Þess vegna hefur verið litið á 

þjóðaratkvæðagreiðslur sem síðasta úrræðið þegar aðrir valkostir eru ekki í boði, en fyrst og 

fremst eiga þær að vera notaðar sem stefnumótandi verkfæri í höndum stjórnmálaflokka. Ef 

þjóðaratkvæðagreiðslur eiga að standa undir því hlutverki verða niðurstöður þeirra að vera 

skýrar og má m.a. í því sambandi líta til þjóðaratkvæðagreiðslna sem hafa haft fleiri valkosti 

en tvo eins og þegar kosið var um kjarnorkumál árið 1980 í Svíþjóð og kosningaaldur árið 
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1953 í Danmörku þar sem niðurstöðurnar voru alls ekki skýrar fyrir stjórnvöld eftir 

atkvæðagreiðsluna.
203

  

6.5 Finnskur réttur 

Í 53. gr. finnsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um heimild til að efna til ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu um ákveðið málefni. Í réttarframkvæmd er gert ráð fyrir því að 

ákvörðunin um að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu sé tekin með lögum og niðurstaðan sé 

ráðgefandi. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Ákvörðunin um að efna til ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu er tekin með lagasetningu sem 

skal innihalda ákvæði um það hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan skal haldin og hvaða valkostir 

skulu bornir undir kjósendur. Ákvæði um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar skulu 

ákveðin með lögum. Að minnsta kosti fimmtíu þúsund finnskir ríkisborgarar, sem eiga 

kosningarétt, eiga rétt á því að bera upp tillögu um að tiltekið málefni skuli skipað með lögum 

frá þinginu. 

 

 Heimildin í ákvæðinu er þó ávallt háð því að málið njóti meirihlutastuðnings í þinginu. Þá 

skal setja sérstök lög samkvæmt stjórnarskránni um framkvæmd atkvæðagreiðslunnar hverju 

sinni. Í Finnlandi hefur verið byggt á fulltrúalýðræði með mjög lítilli beinni aðkomu kjósenda. 

 Tvær ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur hafa verið haldnar í Finnlandi. Á árinu 1931 var 

kosið um áfengisbann. Þjóðþingið vildi ekki taka lokaákvörðun í málinu þar sem mismunandi 

sjónarmið voru uppi bæði innan ríkisstjórnarinnar og annarra stjórnmálaflokka. Þá hafði málið 

verið leyst með sama hætti í Svíþjóð og Noregi. Þjóðaratkvæðagreiðslan um áfengisbannið í 

Finnlandi var þó með öðrum hætti þar sem boðið var upp á þrjá valkosti. Tæplega helmingur 

atkvæðisbærra manna kaus í atkvæðagreiðslunni og var niðurstaðan sú að mikill meirihluti, 

eða 70,6%, greiddi atkvæði með þeim valkosti sem fól í sér algert afnám áfengisbannsins. Í 

þessu máli sýndi það sig skýrt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla gat leyst úr deilum í 

þjóðþinginu og auðveldað stjórnmálamönnum að taka endanlega ákvörðun.
204

  

 Önnur þjóðaratkvæðagreiðslan í Finnlandi var haldin árið 1994 þegar kosið var um inn-

göngu Finnlands í Evrópusambandið. Niðurstaðan varð sú að 56,9% greiddu atkvæði með 

aðild að Evrópusambandinu, en 43,1% atkvæði gegn aðild. Um 70% kjósenda tóku þátt í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni. Atkvæðagreiðslan var ráðgefandi eins og sú fyrsta í Finnlandi en 

ráðamenn höfðu þó lýst því yfir opinberlega að þeir ætluðu að virða niðurstöðu 

atkvæðagreiðslunnar með þeim hætti að kjósa í samræmi við hana í þinginu. Í þinginu þurftu 

⅔ þingmanna að samþykkja aðildina að Evrópusambandinu. Fóru fram umræður um hvort 
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niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar væri bindandi fyrir þingmenn og hvort þingmenn sem 

töldu hag Finnlands best borgið utan Evrópusambandsins þyrftu að greiða atkvæði með 

aðildinni í þinginu. Yfirlýsingarnar gáfu þingmenn þátt fyrir að skv. stjórnarskrá væru þeir 

aðeins bundir við að afgreiða mál í þinginu í samræmi við eigin sannfæringu. Þeim var hins 

vegar frjálst að gefa slíkar yfirlýsingar og ekkert í sjálfu sér sem bannaði að þeir greiddu 

atkvæði gegn eigin sannfæringu enda höfðu þeir e.t.v. lýst því yfir fyrirfram. Flestir þingmenn 

töldu niðurstöðuna bindandi þrátt fyrir að hún væri að forminu til aðeins ráðgefandi. 

Þjóðaratkvæðagreiðslan fól því í sér pólitískt skuldbindingargildi og hafði áhrif á loka-

niðurstöðu löggjafarvaldsins.
205

  

 Markku Suksi telur að huga þurfi að því hvernig hægt sé í framkvæmd að gera ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslur minna bindandi og þar að leiðandi meira ráðgefandi. Í því sambandi 

þurfi m.a. að athuga tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Það geti skipt máli að þjóðar-

atkvæðagreiðslan sé fjær lokaákvörðun löggjafarvaldsins um málið og Suksi nefnir að 

ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild að Evrópusambandinu eigi mögulega frekar að 

fara fram áður en óskað er eftir aðild og þá spurt hvort Finnland eigi að biðja um aðild að 

sambandinu áður en farið er í aðildarviðræður. Það sé gagnrýnivert þegar stjórnmálamenn 

reyna að nýta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur til að komast hjá því að mynda sér skoðun á 

málefninu heldur vísi í stað þess til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem bindandi 

niðurstöðu. Með því er verið að reyna koma sér hjá ábyrgð þingsins á ákvörðunum sem eru 

m.a. stjórnarskrárbundnar í 36. gr. finnsku stjórnarskrárinnar.
206

 

 Fræðimenn hafa almennt talið að þjóðaratkvæðagreiðslan um Evrópusambandið í 

Finnlandi hafi gengið vel og án þess að gallar slíkra þjóðatkvæðagreiðslna hafi komið upp 

þótt eflaust megi finna henni eitthvað til foráttu. Í lögum um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna í Finnlandi er kveðið á um að svarmöguleikar í 

þjóðatkvæðagreiðslum megi vera þrír. Suksi telur það geta aukið ráðgefandi hlutverk 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar þótt kosningar um aðild að Evrópusambandinu hafi að jafnaði 

aðeins haft tvo svarmöguleika.
207

 Málefni Evrópusambandsins virðast talsvert vinsælli meðal 

kjósenda en önnur málefni sem borin hafa verið upp í þjóðaratkvæðagreiðslum. Flestir 

kjósendur töldu valið milli svarmöguleika vera auðvelt en þeir sem mættu ekki á kjörstað 

töldu e.t.v. atkvæði sitt óþarft þar sem þjóðþingið hafði þegar ákveðið að ganga inn í 

                                                 
205

 Markku Suksi: „Finland: the referendum as a dormant feature“, bls. 61. 
206

 Markku Suksi: „Finland: the referendum as a dormant feature“, bls. 62. 
207

 Markku Suksi: „Finland: the referendum as a dormant feature“, bls. 63-64. 



61 

Evrópusambandið.
208

 Rökin með því að hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna fyrr í ferlinu líkt og 

reifað er hér að framan slá mögulega á þær raddir kjósenda að atkvæði þeirra sé óþarft og 

þátttaka því tilgangslítil.  

 Nokkrir finnskir ríkisborgarar lögðu fram kvörtun til Mannréttindanefndar Evrópu eftir 

þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðild Finnlands að Evrópusambandinu.
209

 Þeir byggðu 

kvörtunina í meginatriðum á skipulagningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og töldu á rétti sínum 

brotið vegna þess að atkvæðagreiðslan hefði farið fram á undan þingkosningunum sem 

haldnar voru árið 1995 og þannig komið í veg fyrir að kjósendur gætu tjáð sig um fyrirhugaða 

aðild með atkvæði sínu í þingkosningum. Þá kvörtuðu þeir einnig undan því að 

upplýsingabæklingurinn sem kom frá ríkisstjórninni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 

hefði verið villandi og því brotið gegn ákvæðum um skoðanafrelsi, tjáningarfrelsi og félaga- 

og fundafrelsi. Að auki sneri kvörtunin að því að ákvörðun löggjafarvaldsins um að ganga inn 

í Evrópusambandið í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslunnar hefði verið misnotkun á lýðræðislega 

kerfinu þar sem þess var krafist að ⅔ hlutar þingmanna samþykktu aðildina en niðurstaða 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar náði ekki fylgi ⅔ hluta kjósenda eða sambærilegum þeim 

meirihluta sem krafist var af löggjafarvaldinu og því hefði ákvörðun þingsins farið í bága við 

niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Mannréttindanefnd Evrópu ákvað að vísa kvörtuninni 

frá og taldi hana ekki tæka til umfjöllunar á grundvelli þess að málatilbúnaður kærenda um 

meint brot finnska ríkisins gegn tilteknum ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu væri ekki á 

rökum reistur. 

 Í fyrrgreindum tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum í Finnlandi voru ekki sett skilyrði um 

aukinn meirihluta atkvæða eða lágmarksþátttöku enda einungis um ráðgefandi þjóðaratkvæða-

greiðslur að ræða.  

 Frá árinu 1919 hafa í kringum 30 beiðnir komið upp í þinginu um þjóðaratkvæðagreiðslur 

en þær hafa ekki hafa fengið mikinn stuðning. Í fáein skipti hafa komið upp umræður í 

þinginu um að setja ákvæði um bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í stjórnarskrána en oftar hafa 

komið upp tillögur um ýmis mál sem bera ætti undir þjóðina í ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Tillögurnar hafa verið um velferðarmál, kjarnorkumál, dauðarefsingar 

og fjárstuðning við stjórnmálaflokka svo dæmi séu tekin.
210
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 Suksi telur að Finnland muni án efa halda áfram að byggja stjórnskipulag sitt á fulltrúa-

lýðræði og boða sjaldan til þjóðaratkvæðagreiðslna þrátt fyrir jákvæða reynslu af þjóðar-

atkvæðagreiðslunum 1931 og 1994.
211

  

6.6  Enskur réttur 

Saga þjóðaratkvæðagreiðslna í Bretlandi er afar stutt. Þrjár þjóðaratkvæðagreiðslur hafa átt 

sér stað í Bretlandi, um Evrópusambandsaðild árið 1975, um kosningakerfið árið 2011 og 

aftur um úrgöngu úr Evrópusambandinu árið 2016. Þá hafa verið haldnar 

þjóðaratkvæðagreiðslur í einstökum hlutum Bretlands, svo sem í Skotlandi, Wales og Norður-

Írlandi. Engin lög eru til um bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í Bretlandi svo allar 

atkvæðagreiðslur hafa verið ráðgefandi, en Bretland hefur ekki skráða stjórnarskrá líkt og 

önnur Evrópuríki.
212

  

 Fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram árið 1975 og snerist um aðild Bretlands að 

Evrópusambandinu þar sem þjóðin var spurð hvort hún vildi að Bretland héldi áfram að vera 

hluti af Evrópusambandinu. Stjórnmálaflokkar voru klofnir í afstöðu sinni en 67,2% kjósenda 

greiddu atkvæði með óbreyttri stöðu en 32,8% vildu að Bretland segði sig úr samstarfinu. Í 

atkvæðagreiðslunni tóku þátt 64,6% kosningarbærra manna.
213

 

 Árið 2011 var kosið um breytingar á kosningakerfi landsins. Spurt var hvort viðhalda ætti 

sama kosningakerfi í þingkosningum þegar þingmenn væru kjörnir þar sem valinn var aðeins 

einn þingmaður (e. first past the post) eða hvort taka ætti upp val á lista þar sem þingmenn 

væru númeraðir eftir röð (e. alternative vote). Í atkvæðagreiðslunni greiddu 68% atkvæði 

gegn breytingum á kerfinu en 32% vildu taka upp annað kerfi. Þátttakan var 42,2% meðal 

kosningarbærra manna.  

 Árið 2016 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla á nýjan leik um aðild að Evrópusambandinu. 

Þá var spurt hvort Bretland ætti að halda áfram að vera aðildarríki í sambandinu eða segja sig 

úr því. Er um að ræða eina mikilvægustu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu í Vestur-Evrópu 

eftir seinni heimsstyrjöld. Af þeim sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni greiddu 51,9% atkvæði 

með því að ganga úr Evrópusambandinu en 48,1% töldu að Bretland ætti að vera áfram hluti 

af sambandinu. Þátttaka meðal kosningarbærra manna var 72,2%.  
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 Þegar litið er til þess hvort betra sé að þjóðaratkvæðagreiðslur séu bindandi eða ráðgefandi 

hafa ýmsir breskir fræðimenn og stjórnmálamenn velt upp kostum þess og göllum. Michael 

Gallagher, prófessor við Trinity College við Dublinarháskóla, er einn þeirra sem telur að allar 

þjóðaratkvæðagreiðslur eigi að vera bindandi til að koma í veg fyrir að 

þjóðaratkvæðagreiðslur séu ekkert meira en dýrar skoðanakannanir.
214

 Eoin O‘Malley, 

prófessor við lagadeild Dublinarháskóla,
215

 er sammála Gallagher og telur að markmiði 

þjóðaratkvæðagreiðslna sé kastað á glæ þegar þær eru ekki bindandi. Caroline Morris, 

prófessor við lagadeild Queen Mary Lundúnaháskóla, gagnrýnir einnig ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslur eins og þær sem haldnar hafa verið í Nýja-Sjálandi og telur það hafa 

leitt til þess að þjóðaratkvæðagreiðslur séu orðnar dýrari leið til að fá sömu niðurstöðu og fæst 

í skoðanakönnunum. Hún telur að erfitt sé að sjá fyrir hvaða áhrif niðurstaðan muni hafa á 

lokaákvörðun löggjafarvaldsins og telur ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur í raun geta aukið 

áhugaleysi á stjórnmálum.
216

  

 Breski þingmaðurinn Michael Wills er þeim þó ósammála og telur gríðarlega mikilvægt 

að þjóðaratkvæðagreiðslur bindi ekki hendur löggjafans. Þá hafa þjóðaratkvæðagreiðslur í 

Bretlandi í raun verið pólitískt skuldbindandi þótt þær séu ekki lagalega skuldbindandi. Í 

lýðræðisríkjum hafi það reynst erfitt fyrir þingmenn að standa gegn niðurstöðu í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Vernon Bogdanor, prófessor við Oxford-háskóla, útskýrði það á þann 

hátt að skýr meirihluti og mikil kosningaþátttaka gefi löggjafarvaldinu lítið svigrúm til að fara 

gegn niðurstöðu þjóðarinnar.
217

  

 Í skýrslu stjórnarskrárnefndar lávarðadeildarinnar um stjórnarskrármálefni Bretlands og 

þjóðaratkvæðagreiðslur í Bretlandi frá löggjafarþinginu 2009-2010 kemur m.a. fram að 

nefndin sjái verulega galla við þjóðaratkvæðagreiðslur. Sérstaklega óttast nefndin hvernig 

þjóðaratkvæðagreiðslur hafa verið notaðar sem pólitískt tæki sitjandi ríkisstjórnar. Nefndin 

telur þó að þjóðaratkvæðagreiðslur geti orðið stærri hluti af löggjafarvaldi Bretlands ef unnt er 

að ná samkomulagi um við hvaða aðstæður sé rétt að nota þær og hvaða lög og regluverk eigi 

að gilda um þær hverju sinni.
218
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6.7 Þýskur réttur 

Þýskaland nýtur sérstöðu meðal Evrópuþjóða vegna þess að þýska stjórnarskráin frá 1949 

heimilar ekki þjóðaratkvæðagreiðslur. Ástæða þess er talin vera, í evrópskum samanburði, hin 

einstaka sögulega reynsla Þýskalands. Í Weimar-stjórnarskránni sem tók gildi árið 1919 var 

ákvæði um bæði frumkvæði borgaranna og þjóðaratkvæðagreiðslur. Beina lýðræðið var byggt 

á reynslu Sviss sem Þjóðverjar töldu árangursríka.
219

 

  Höfundar þýsku stjórnarskrárinnar sáu ekki fyrir að hægt væri að nýta 

þjóðaratkvæðagreiðslur með ólýðræðislegum hætti bæði á hægri og vinstri væng 

stjórnmálanna, t.d. höfðu ákveðnir öfgasinnaðir hópar frumkvæði að því að 

þjóðaratkvæðagreiðslur voru haldnar um eignarnám lands, bann við að byggja herskip og 

einhliða afsal á stríðsskuldum eftir Versalasamningana. Stjórnskipulag Weimar-lýðveldisins 

var óstöðugt en beina lýðræðið gerði það enn óstöðugra og margir, bæði kjósendur og 

stjórnmálamenn, voru orðnir afhuga þjóðaratkvæðagreiðslum þegar Hitler boðaði til fjögurra 

þjóðaratkvæðagreiðslna í kringum árið 1930, en tilgangur þeirra var aðeins sá að halda 

völdum.
220

 

  Í stjórnarskrá sambandslýðveldisins Þýskalands frá árinu 1949 var fulltrúalýðræði fest í 

sessi. Í umræðunni um þýsku stjórnarskrána var bæði rætt um þjóðaratkvæðagreiðslur og 

beina kosningu þjóðarinnar á forseta landsins. Þverpólitísk sátt myndaðist þó um að hafa 

eingöngu fulltrúalýðræði byggt á stjórnmálaflokkum. Sex af ellefu sambandsríkjum Vestur-

Þýskalands tóku upp ákvæði um atkvæðagreiðslur að frumkvæði borgaranna en meðal þessara 

sambandsríkja voru Bæjaraland, Berlín og Bremen.
221

 

 Í kringum árið 1970 jókst opinber umræða umtalsvert um þátttöku þýskra borgara við töku 

opinberra ákvarðana. Þrátt fyrir tortryggni í garð beins lýðræðis meðal stjórnmálaflokkanna 

voru gerðar breytingar í átt að beinna lýðræði. Eftir árið 1989 voru gerðar umbætur á þýsku 

stjórnskipulagi og var sameining Þýskalands mikilvæg þar sem allar stjórnarskrár sambands-

ríkjanna sem komu inn í sameinað Þýskaland mæltu fyrir um einhvers konar beint lýðræði, 

aukna aðkomu borgaranna að pólitískum ákvörðunum og atkvæðagreiðslum.
222

  

 Nú hafa öll 16 ríki Þýskalands, sem mynda sambandslýðveldið Þýskaland, ákvæði um 

beint lýðræði í einhverri mynd í stjórnarskrám sínum. Framkvæmd atkvæðagreiðslnanna hefur 

verið breytileg sem hefur haft áhrif á þátttöku borgaranna og fjölda atkvæðagreiðslna. 

                                                 
219

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 114. 
220

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 114. 
221

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 114-115. 
222

 Ann-Cathrine Jungar: „Folkomröstningar i Europa“, bls. 115-116. 



65 

Samanlagt hafa verið haldnar 141 atkvæðagreiðsla að frumkvæði borgaranna í 

sambandsríkjunum milli ársins 1947 og 2002. Misjafnt er milli sambandsríkja hversu stór 

hluti kjósenda þarf að óska eftir atkvæðagreiðslu um tiltekið mál, en það er allt frá 4% til 

20%, en auk þess er mislangur tími sem gefst til að safna undirskriftum, allt frá nokkrum 

vikum upp í að það séu engin tímatakmörk. Sambandsríkið Bæjaraland hefur haldið flestar 

atkvæðagreiðslur eða 32 atkvæðagreiðslur á fyrrgreindu tímabili.
223

  

 Reynsla af þjóðaratkvæðagreiðslum í þýsku sambandsríkjunum hefur sýnt að því hærri 

sem þröskuldurinn er fyrir frumkvæði borgaranna að þjóðaratkvæðagreiðslum, því færri 

þjóðaratkvæðagreiðslur verða með þeim hætti. Markmið aukinnar þátttöku kjósenda hefur 

iðulega verið að auka tækifæri almennra borgara til að taka þátt í pólitískum ákvörðunum. 

Almennt hefur verið talið að aukin þátttaka borgaranna stuðli að því að meira traust sé til 

staðar á milli kjósenda og fulltrúa þeirra.
224

 

6.8 Svissneskur réttur 

Sviss hefur lengi verið leiðandi ríki þegar kemur að beinu lýðræði í lagasetningu. Í Sviss hafa 

verið haldnar fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur frá því að Svisslendingar samþykktu 

stjórnarskrána sína árið 1848 en í öllum öðrum ríkjum til samans.
225

 Þjóðaratkvæðagreiðslur 

hafa mótað hið pólitíska landslag í Sviss, en frá árinu 1848 hefur svissneska þjóðin tekið 

stóran hluta af ákvörðunum sínum með þjóðaratkvæðagreiðslum.
226

 Þó ber að hafa í huga að 

sérstaða stjórnmálakerfisins er mjög mikil í Sviss og samspil þjóðaratkvæðagreiðslna, 

flokkakerfis og þingræðis með allt öðrum hætti en á Norðurlöndum og víðast í Vestur-

Evrópu. Vert er að hafa það í huga við umfjöllun þessa kafla. 

 Í stjórnarskrá Sviss er mælt fyrir um þjóðaratkvæðagreiðslu bæði þegar um algera 

breytingu er að ræða á stjórnarskránni og eins þegar um viðaminni breytingar er að ræða. 

Breytingarnar skuli bæði lagðar fyrir kjósendur og sveitarstjórnir, en krafist er meirihluta 

atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni og að meirihluti sveitarfélaga hafi samþykkt breytinguna. 

Einnig er kveðið á um valkvæðar þjóðaratkvæðagreiðslur í stjórnarskrá landsins, svokallað 

þjóðarfrumkvæði, þá er eingöngu krafist atkvæðagreiðslu meðal kjósenda en ekki samþykkis 

sveitarfélaga ef um er að ræða tillögu um algera stjórnarskrárbreytingu og einnig ef 

breytingum á stjórnarskrá að hluta til hefur verið hafnað af þinginu.
227

  

 Unnt er að finna ákvæði í svissnesku stjórnarskránni um synjunarvald og heimild til 

afturköllunar laga með þjóðaratkvæðagreiðslu. Felst þjóðarfrumkvæðið í því að geta lagt til að 
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þjóðaratkvæðagreiðsla verði haldin um lög eða ákvarðanir sem þegar hafa tekið gildi. 

Þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram um afturköllun laga ef 50 þúsund kjósendur hafa krafist þess 

með undirskriftasöfnun innan 100 daga frá birtingu laganna.
228

 Einnig geta allir 

kosningarbærir Svisslendingar lagt fram tillögu um tiltekið málefni sem þeir vilja fá á dagskrá 

löggjafarvaldsins og fengið um það þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bindandi fyrir þingið.
229

  

 Þá geta 100 þúsund kjósendur krafist breytinga á stjórnarskrá og skal þingið þá taka þátt í 

að móta tillöguna en hefur einnig rétt til að koma fram með gagntillögu til breytinga. Í því 

tilviki fara báðar tillögurnar í þjóðaratkvæðagreiðslu.
230

 Ríkisstjórnin getur þó ekki sjálf 

ákveðið þjóðaratkvæðagreiðslu, hvorki bindandi né ráðgefandi, um ákveðið málefni. Allar 

þjóðaratkvæðagreiðslur varða bindandi ákvarðanir sem ekki er hægt að breyta nema með 

annarri þjóðaratkvæðagreiðslu.
231

 

 Í Sviss hefur verið kosið um stjórnarskrárbreytingar, öryggismál, skatta, orkumál, 

heilbrigðisþjónustu, áfengislöggjöf, menntamál, kjarnorkumál og svo mætti lengi telja.
232

 

Sumir telja þennan fjölda af þjóðaratkvæðagreiðslum vera ástæðu þess að pólitíska kerfið í 

Sviss sé óskilvirkt og stjórnsýslan slök.
233

 Það er augljóst að það tefur löggjafarvaldið þegar 

lög sem þegar hafa verið samþykkt eru sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Bæði undirskriftasöfnun 

til að fá fram þjóðaratkvæðagreiðsluna og síðan undirbúningur hennar getur tekið allt að sex 

mánuði.
234

 Það þykir ólíklegt að Sviss víki frá því að nota beint lýðræði eins mikið við 

lagasetningu og það hefur gert hingað til,
235

 en það þykir þrátt fyrir allt hafa aukið pólitískan 

áhuga og að um kerfið sé breið sátt meðal almennings.
236
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7 Þjóðaratkvæðagreiðslur á liðnum áratug og vinna við breytingar á 

stjórnarskrá 

7.1 Þjóðaratkvæðagreiðslur á lýðveldistíma 

Fjármálaáfallið hafði mikil áhrif á stöðu þjóðaratkvæðagreiðslna á Íslandi. Fyrst ber að geta 

ákvarðana Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, um að neita að skrifa undir lög frá 

Alþingi, sbr. 26. gr. stjskr., í kjölfar lagasetningar sem veita átti fjármálaráðherra heimild til 

að veita ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta. Auk þess boðaði 

þáverandi ríkisstjórn miklar breytingar á stjórnarskránni í kjölfar þjóðfundar og vinnu 

stjórnlagaráðs þar sem settar voru fram tillögur að nýjum ákvæðum sem kváðu m.a. á um 

þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði kjósenda.  

 Þann 5. janúar 2010 neitaði forseti Íslands með vísan til 26. gr. stjskr. að undirrita lög nr. 

1/2010, um breytingu á lögum nr. 96/2009 um heimild fyrir fjármálaráðherra fyrir hönd 

ríkissjóðs til að ábyrgjast lán Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og 

hollenska ríkinu til að standa straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands 

hf. Lögin voru sett í tengslum við samninga íslenskra stjórnvalda eftir bankahrunið haustið 

2008 við ríkisstjórnir Hollands og Bretlands um ábyrgð á innstæðum í útibúum Landsbankans 

í þeim löndum og gengu undir nafninu Icesave-reikningar. Við synjun forsetans tóku lögin 

gildi en í framhaldinu fór fram þjóðaratkvæðagreiðsla þann 6. mars 2010 – fyrsta 

þjóðaratkvæðagreiðslan eftir stofnun lýðveldis. Niðurstaða hennar varð sú að 93,2% þeirra 

sem greiddu atkvæði vildu að lögin yrðu felld úr gildi og aðeins 1,8% vildu að þau héldu gildi 

sínu. Lögunum var því hafnað með afgerandi hætti. Auðir og ógildir seðlar voru 5% en 

kosningaþátttakan var 62,7%.
237

  

 Forsetinn hafði gefið út yfirlýsingu sama dag og hann neitaði að staðfesta lögin, þann 5. 

janúar 2010, þar sem hann rökstuddi afstöðu sína og vísaði m.a. í undirskriftir 56 þúsund 

kjósenda.
238

 Einnig veitti forseti Íslands Stöð 2 sjónvarpsviðtal að kvöldi kosningadags þann 

6. mars 2010 þar sem hann gerði grein fyrir því hve merkileg þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 

væri að sínu mati og að hún væri í raun heimssögulegur viðburður. Framfarir í þróun 

lýðræðisins í mannkynssögunni ættu sér jafnan stað í smáríkjum sem iðulega væru í 
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fararbroddi slíkra umbóta. Lýðræðisþróun sem þessi væri eitt af þeim verkefnum sem allir 

ættu að sameinast um úti um allan heim.
239

 

 Í kjölfarið var gengið á ný til samninga við stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi og 

ríkisstjórnin lagði þann 5. desember 2010 fram frumvarp sem Alþingi samþykkti sem lög nr. 

13/2011 um heimild fyrir fjármálaráðherra til að staðfesta samninga, sem undirritaðir voru í 

London þann 8. desember 2010, um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda 

og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til 

innstæðueigenda í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og greiðslu 

eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum. Forseti Íslands neitaði að undirrita lögin þann 

20. febrúar 2011
240

 með vísan til 26. gr. stjskr. og var því boðað til þjóðaratkvæðagreiðslu um 

framtíðargildi þeirra. Þann 9. apríl 2011 fór þjóðaratkvæðagreiðslan fram þar sem lögunum 

var hafnað, en tæplega 60% þeirra sem greiddu atkvæði vildu að lögin yrðu felld úr gildi, en 

rúmlega 40% að þau héldu gildi sínu. Kosningaþátttakan í þjóðaratkvæðagreiðslunni var 

75%.
241

  

 Ein ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla hefur farið fram á lýðveldistímanum en það var 

þann 20. október 2012 þegar þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram um tillögur stjórnlagaráðs um 

nýja stjórnarskrá. Þessi atkvæðagreiðsla var haldin í kjölfar talsverðrar umræðu sem spannst í 

íslensku samfélagi um aðdraganda bankahrunsins og þá hvort í því sambandi þyrfti að 

endurskoða ýmsar grundvallarreglur í íslensku stjórnskipulagi, m.a. um möguleika 

þjóðarinnar á að taka beinan þátt í ákvörðunum með þjóðaratkvæðagreiðslu.
 242

 Tekin var 

ákvörðun um að kjósa stjórnlagaþing skipað þjóðkjörnum fulltrúum sem yrði falið það 

verkefni að endurskoða stjórnarskrána, sbr. lög nr. 90/2010 um stjórnlagaþing. Kosning í 

stjórnlagaþing fór fram þann 27. nóvember 2010 þar sem 25 fulltrúar voru kosnir úr hópi 522 

framjóðenda. Kosningin var síðar kærð til Hæstaréttar vegna meintra ágalla og kvað 

Hæstiréttur upp ákvörðun 25. janúar 2011 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að 

kosningin væri ógild.
243

 Í kjölfarið ákvað Alþingi að bjóða þeim 25 fulltrúum sem kosnir 

höfðu verið að taka sæti í nýju ráði sem Alþingi skipaði og var það kallað stjórnlagaráð.
244

 

Var hlutverk þess það sama og stjórnlagaþingsins átti að vera. Stjórnlagaráð skilaði tillögum 
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til Alþingis þar sem lagðar voru til margvíslegar breytingar á núverandi stjórnarskrá. En um 

þær verður fjallað í kafla 7.3.
245

  

 Í þjóðaratkvæðagreiðslunni voru bornar upp sex spurningar. Fyrst var þeirri almennu 

spurningu beint til kjósenda hvort leggja ætti tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar breytingum 

að nýrri stjórnarskrá og síðan var afstöðu leitað til nokkurra atriða; 1) hvort náttúruauðlindir 

sem ekki væru í einkaeigu ættu að vera lýstar þjóðareign í stjórnarskrá, 2) hvort stjórnarskráin 

ætti að geyma ákvæði um þjóðkirkju, 3) hvort stjórnarskráin ætti að heimila persónukjör í 

meira mæli en væri, 4) hvort atkvæði kjósenda alls staðar að af landinu ættu að vega jafnt og 

5) hvort tiltekið hlutfall kosningarbærra manna ætti að geta krafist þess að mál færu í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var sú að 64% þeirra sem greiddu 

atkvæði vildu að tillögurnar yrðu lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá, 74% 

þeirra vildu að náttúruauðlindir yrðu lýstar þjóðareign, 51% vildi hafa ákvæði um þjóðkirkju í 

stjórnarskrá, um 68% vildu heimila persónukjör í meira mæli, 58% vildu að atkvæði kjósenda 

alls staðar að af landinu myndu vega jafnt og 63% að tiltekið hlutfall kosningarbærra manna 

gæti krafist þess að mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Kosningaþátttakan var 49%.
246

  

 Af hálfu Bjargar Thorarensen hefur komið fram að ágreiningur hafi fljótt myndast um 

hvernig ætti að túlka niðurstöðurnar enda hafi spurningarnar verið að ýmsu leyti opnar og 

tillögur stjórnlagaráðs enn í vinnslu þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram. Frumvarp til 

nýrrar stjórnarskrár var ekki afgreitt í kjölfarið en bætt var nýjum ákvæðum í stjórnarskrána 

með stjórnskipunarlögum nr. 91/2013. Eitt þeirra fól í sér sérreglu um stjórnarskrárbreytingar 

frábrugðna hinni almennu reglu 1. mgr. 79. gr. stjskr.
247

 Enn fremur var allsérstakt að gildi 

sérreglunnar var takmarkað við tíma – einungis var heimilt að breyta stjórnarskránni á grund-

velli þessa ákvæðis fram til 30. apríl 2017. Sérreglan kvað á um að breyta stjórnarskránni með 

eftirfarandi hætti: 

Samþykki Alþingi frumvarp til laga um breytingu á stjórnarskrá með minnst 2/3 hlutum greiddra 

atkvæða skal það borið undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar. Atkvæðagreiðslan skal fara fram í fyrsta lagi sex mánuðum og í síðasta lagi níu 

mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á Alþingi. Til þess að frumvarpið teljist samþykkt þarf 

það að hafa hlotið meiri hluta gildra atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslunni, þó minnst atkvæði 40 

af hundraði allra kosningarbærra manna, og skal það staðfest af forseta lýðveldisins og telst þá 

gild stjórnarskipunarlög. Í heiti frumvarps til stjórnarskipunarlaga á þessum grundvelli skal 

koma fram tilvísun til ákvæðis þessa.  
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 Ákvæðið var samþykkt á Alþingi 5. júlí 2013 en ekki kom til þess að því yrði beitt við 

breytingu á stjórnarskránni. Aftur á móti lögðu þingmenn fjögurra stjórnmálaflokka á Alþingi 

fram frumvarp til stjórnarskipunarlaga á 136. löggjafarþingi vorið 2009. Þar var m.a. lagt til 

að Alþingi skyldi láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin lög og málefni sem 

vörðuðu almannahag ef 15 af hundraði kjósenda krefðust þess. Atkvæðagreiðslan átti að vera 

bindandi. Frumvarpið varð ekki útrætt.  

7.2 Um vinnu hins almenna þjóðfundar 

Það ferli sem hófst við endurskoðun stjórnarskrárinnar með lögum um stjórnlagaþing nr. 

90/2010 endurspeglaði auknar áherslur á að auka aðkomu þjóðarinnar að mótun stjórnarskrár 

og að gera þjóðinni kleift að hafa áhrif á efni hennar en þó með mjög nýstárlegum hætti.  

 Í 1. gr. laga nr. 90/2010 var kveðið á um að forseti Alþingis skyldi í samráði við 

stjórnlaganefnd boða til ráðgefandi stjórnlagaþings til að endurskoða stjórnarskrána. Auk þess 

var í ákvæði til bráðabirgða mælt fyrir um að halda skyldi þjóðfund um stjórnarskrármálefni 

til undirbúnings stjórnlagaþingi. Miða átti við að þátttakendur yrðu um eitt þúsund talsins sem 

valdir yrðu með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Eftir fundinn átti stjórnlagaþing að fá víðari sýn á 

viðhorf almennings til breytinga á stjórnarskránni en áður hafði fengist og niðurstöður 

fundarins áttu að nýtast stjórnlagaþingi við vinnuna sem framundan var. Alþingi skipaði tvær 

nefndir til að undirbúa fundinn, annars vegar stjórnlaganefnd sem vann að málefnavinnu 

fundarins og hins vegar undirbúningsnefnd sem bar ábyrgð á verklegum undirbúningi 

fundarins.
248

 

 Þjóðfundurinn var haldinn þann 6. nóvember 2010 og sóttu hann 950 manns frá landinu 

öllu frá 18 ára aldri til 91 árs. Með fundinum vildi Alþingi gefa almenningi beina aðild að 

endurskoðun stjórnarskrárinnar. Var vinnu fundarins skipt upp í nokkra þætti, fyrst var fjallað 

um hugsjónir og gildi sem grundvöll nýrrar stjórnarskrár, síðan settar fram tillögur um inntak 

nýrrar stjórnarskrár, þá komu fram ábendingar til þeirra sem áttu að halda áfram og ljúka 

vinnunni við nýja stjórnarskrá og að lokum var farið yfir niðurstöður fundarins.
249

  

 Fjöldi málefna var tekinn til umræðu og m.a. kom fram í samantekt frá þjóðfundinum að 

skýr lög þyrfti að setja um þjóðaratkvæðagreiðslur um mikilvæg málefni.
250

 Meðal þess sem 
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kom fram í niðurstöðum þjóðfundar var að á Íslandi skyldi vera virkt og gagnsætt lýðræði, 

vægi atkvæða ætti að jafna, taka ætti upp persónukjör í ríkari mæli og að þingseta þingmanna 

yrði háð tímatakmörkunum. Lýðræðið átti að byggjast á þrískiptingu ríkisvalds og skýrum 

lögum um þjóðaratkvæðagreiðslu um mikilvæg málefni. Í skýrslu stjórnlaganefndar kom þetta 

fram um niðurstöðu fundarins sem varðar þjóðaratkvæðagreiðslur: 

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

ákvörðunum í mikilvægum málum. Þjóðfundur leggur til að stjórnarskrárbundinn verði réttur 

þjóðarinnar til að kjósa um mikilvæg málefni er hana varða og að skýr lög liggi fyrir um 

framkvæmd þeirra kosninga. Slíkt þjóðaratkvæði á að mati þjóðfundar að binda hendur 

Alþingis. Almenningur hafi því ákveðið ,,synjunarvald“ í ágreiningsmálum, ef svo má að orði 

komast.  

 

Þjóðfundur leggur líka til þjóðarfrumkvæði, þ.e. að þjóðin geti farið fram á 

þjóðaratkvæðagreiðslu með ákveðnum lágmarks fjölda undirskrifta. Þá er gerð tillaga um að 

rafrænar kosningar verði notaðar við þjóðaratkvæðagreiðslur.
251

  

 

 Þá var einnig reifað að lítillega hefði verið rætt um hvernig stjórnarskrá yrði breytt svo og 

hver aðkoma þjóðarinnar væri að slíkum breytingum. Lögð var áhersla á að endurskoðun 

stjórnarskrárinnar færi fram með jöfnu millibili og að stjórnarskrárbreytingar yrðu einungis 

gerðar að undangenginni tiltekinni málsmeðferð og m.a. yrði einungis breytt að 

undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.  

 Í skýrslu stjórnlaganefndar kom fram að afurð þjóðfundarins hefði endurspeglað 

samræður fundarmanna um grunngildi samfélagsins, fram hefðu komið ótal hugmyndir en 

vinnulag fundarins ekki gefið tilefni til að túlka afstöðu fundarins til einstakra mála heldur var 

frekar vakin athygli á fjölda málefna sem stjórnlagaþingi var ætlað að vinna úr.
252

 

7.3 Um tillögur stjórnlagaráðs 

Stjórnlagaráð vann tillögu að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga, sem samþykkt var einróma af 

ráðinu, og afhent forseta Alþingis þann 29. júlí 2011. Voru haldnir 28 fundir stjórnar 

stjórnlagaráðs og 19 opnir fundir til að vinna að tillögunum. Í tillögunum var víðar kveðið á 

um þjóðaratkvæði en í núverandi stjórnarskrá. Í 60. gr. frumvarpsins voru synjunarvaldi 

forseta Íslands gerð skil með breytingum frá núverandi 26. gr. stjskr. Ákvæði 60. gr. 

frumvarpsins var svohljóðandi:  
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Þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp til laga undirritar forseti Alþingis það og leggur innan 

tveggja vikna fyrir forseta Íslands til staðfestingar, og veitir undirskrift hans því lagagildi. 

Forseti Íslands getur ákveðið innan viku frá móttöku frumvarps að synja því staðfestingar. Skal 

sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt forseta Alþingis. Frumvarpið fær þá engu að síður 

lagagildi, en innan þriggja mánaða skal bera lögin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða 

synjunar. Einfaldur meirihluti ræður hvort lögin halda gildi sínu. Atkvæðagreiðsla fer þó ekki 

fram felli Alþingi lögin úr gildi innan fimm daga frá synjun forseta. Um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru leyti mælt fyrir í lögum.
253

 

 

 Af framansögðu leiðir að efnismunur er á núgildandi 26. gr. stjskr. og tillögu frumvarpsins 

um synjunarvald forseta. Í frumvarpinu er kveðið á um tímafrest fyrir forseta Íslands til að 

taka ákvörðun en honum er veitt vika til að synja frumvarpi staðfestingar. Engan slíkan 

tímafrest er að finna í núgildandi 26. gr. stjskr. Þá er einnig nýmæli í frumvarpinu að þar 

kemur fram sú kvöð á forseta Íslands að rökstyðja ákvörðun sína um að synja lögum 

staðfestingar. Alþingi er þar einnig settur tímafrestur til að fella lögin úr gildi, nánar tiltekið 

innan fimm daga frá synjun forseta, og fari þá þjóðaratkvæðagreiðsla ekki fram ef Alþingi 

fellir lögin úr gildi. Ákvæðið er því talsvert frábrugðið núgildandi stjórnarskrárákvæði. Um 

túlkun ákvæðisins geta risið ýmis álitaefni, t.d. hvaða réttaráhrif það kann að hafa ef forseti 

rökstyður ekki ákvörðun sína um að synja lögum staðfestingar eða ef rökstuðningur hans berst 

að liðnum tímafresti, ef forseti synjar ekki lögum innan frestsins og ef hann synjar þeim of 

seint, hvort lögin teljist þá staðfest. Enn fremur hvort synjun forseta teljist ógild ef hann 

rökstyður ekki niðurstöðuna. Ákvæðið gæti því skapað réttaróvissu og þyrfti að taka skýrt 

fram í ákvæðinu hver afleiðing á skorti á rökstuðningi væri og eins ef ekki væri farið eftir 

tímafrestum.  

 Í 84. gr. frumvarpsins var kveðið á um ábyrgð forseta með sambærilegum hætti og í 3. 

mgr. 11. gr. stjskr. Í 65. gr. frumvarpsins var nýtt ákvæði þar sem kveðið var á um málskot til 

þjóðarinnar. Tillagan var svohljóðandi: 

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

Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. Lögin falla úr gildi ef 

kjósendur hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó ákveðið að fella lögin úr 

gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur.  

 

Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var lögð fram.
254

  

 

 Í ákvæðinu var 10% kjósenda gefið tækifæri til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu, en í 

tillögunum hafði tiltekinn hluti kjósenda einnig tækifæri til að leggja fram þingmál á Alþingi 
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og eftir atvikum frumvarp. Þá var gert ráð fyrir því að frumvarp kjósenda sem ekki yrði dregið 

til baka skyldi borið undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ákvæðið var í 66. gr.: 

Tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi. Tíu af hundraði kjósenda geta lagt 

frumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur lagt fram gagntillögu í formi annars frumvarps. 

Hafi frumvarp kjósenda ekki verið dregið til baka skal bera það undir þjóðaratkvæði, svo og 

frumvarp Alþingis komi það fram. Alþingi getur ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera 

bindandi.  

 

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

hefur verið afhent Alþingi.
255

 

 

 Í 67. gr. frumvarpsins var fjallað um framkvæmd undirskriftasöfnunar og 

þjóðaratkvæðagreiðslu og kveðið á um að mál sem borin væru undir þjóðina skv. ákvæðum 

65. og 66. gr. skyldu varða almannahag. Hvorki væri hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um 

fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett væru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum né heldur 

um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þá kom einnig fram í ákvæðinu að frumvarp að tillögu 

kjósenda skyldi ávallt samrýmast stjórnarskrá og dómstólar skæru úr um ef ágreiningsmál 

mynduðust. Þá sagði að um nánari framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu og 

undirskriftasöfnunar skyldi kveða á í lögum.  

 Að síðustu var ákvæði í 111. gr. um framsal ríkisvaldsins þar sem kveðið var á um að ef 

Alþingi samþykkti fullgildingu samnings sem fæli í sér framsal ríkisvalds skyldi ákvörðunin 

borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Niðurstaða slíkrar þjóðaratkvæða-

greiðslu væri bindandi. Tillagan var svohljóðandi:  

Heimilt er að gera þjóðréttarsamninga sem fela í sér framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana 

sem Ísland á aðild að í þágu friðar og efnahagssamvinnu. Framsal ríkisvalds skal ávallt vera 

afturkræft.  

 

Með lögum skal afmarka nánar í hverju framsal ríkisvalds samkvæmt þjóðréttarsamningi felst.  

 

Samþykki Alþingi fullgildingu samnings sem felur í sér framsal ríkisvalds skal ákvörðunin 

borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar. Niðurstaða slíkrar 

þjóðaratkvæðagreiðslu er bindandi.
256

 

 

 Af framansögðu er ljóst að tillögur stjórnlagaráðs voru viðamiklar og kváðu á um fullbúna 

nýja stjórnarskrá fyrir Ísland. Óhætt er að fullyrða að hluti tillagna stjórnlagaráðs hafi falið í 

sér nýmæli, einkum ákvæði 65. gr. (tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis) og 
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66. gr. (tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi; tíu af hundraði kjósenda 

geta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi), en önnur ákvæði, svo sem 60. gr. (synjunarvald 

forseta), hafi byggt á gömlum grunni. Hvað varðar 60. gr. sérstaklega, þá virðist það ákvæði 

hafa falið í sér skýrari reglur um tímafresti og rökstuðning fyrir ákvörðun forseta um að synja 

lögum staðfestingar. Aftur á móti er þess ekki getið í ákvæðinu hvenær forseti geti beitt 

synjunarvaldi sínu og endanleg ákvörðun af þeim sökum háð persónulegu mati hans líkt og 

26. gr. núgildandi stjórnarskrár gerir ráð fyrir.
257

 

 

7.4 Tillögur stjórnarskrárnefndar Alþingis 

Stjórnarskrárnefnd var skipuð af forsætisráðherra árið 2013 eftir miklar deilur um 

stjórnarskrána. Nefndin átti að vinna tillögur að breytingum á stjórnarskránni og skilaði af sér 

drögum að tillögum þann 19. febrúar 2016 sem fólu í sér þrjú frumvörp með breytingum á 

stjórnarskránni.
258

 Nefndarmenn voru skipaðir af þeim stjórnmálaflokkum sem áttu sæti á 

Alþingi en formaður án tilnefningar. Fyrst var formaður nefndarinnar Sigurður Líndal 

lagaprófessor en Páll Þórhallsson, lögfræðingur í forsætisráðuneyti, tók svo við formennsku í 

nefndinni árið 2014.
 259

 Í nefndinni var ekki einhugur um hve miklar breytingar þyrfti að gera 

á stjórnarskránni og lagði því nefndin aðeins fram þær breytingar sem allir nefndarmenn gátu 

fallist á.  

 Í fyrsta lagi var í tillögum nefndarinnar frumvarp með ákvæðum um auðlindir náttúru 

Íslands, í öðru lagi frumvarp með ákvæðum um umhverfi og náttúru landsins og í þriðja lagi 

frumvarp með ákvæðum þar sem lagt var til að 15% kosningarbærra manna gætu knúið fram 

þjóðaratkvæðagreiðslu um lög frá Alþingi. Var það rætt hvort sameina ætti þessi ákvæði í eitt 

frumvarp en ákveðið að halda þeim aðskildum til þess að kjósendur í þjóðaratkvæðagreiðslu, 

ef til hennar kæmi, hefðu meira val. Stjórnarskrárnefndin skilaði fullbúnum tillögum til 

forsætisráðherra þann 7. júlí 2016, sem lagði þær fram á þingi í kjölfarið í einu frumvarpi.
260

 

 Í þessari ritgerð verður aðeins fjallað um þriðju tillögu stjórnarskrárnefndarinnar, um 

þjóðaratkvæðagreiðslur. Ákvæði 1. gr. c frumvarpsins var svohljóðandi: 
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Fimmtán af hundraði kosningarbærra manna geta krafist þess að nýstaðfest lög frá Alþingi verði 

borin undir þjóðina í almennri, leynilegri og bindandi atkvæðagreiðslu. Kröfuna ber að leggja 

fyrir ráðherra innan fjögurra vikna frá birtingu laganna og skal atkvæðagreiðslan fara fram í 

fyrsta lagi sex vikum og í síðasta lagi fjórum mánuðum eftir að staðfest krafa liggur fyrir. 

Fjárlög, fjáraukalög, lög um skattamálefni og lög sem sett eru til að framfylgja 

þjóðréttarskuldbindingum verða ekki borin undir þjóðina samkvæmt þessari málsgrein.  

 

Fimmtán af hundraði kosningarbærra manna geta enn fremur krafist þess að ályktun Alþingis 

skv. 21. gr. verði borin undir þjóðina í almennri, leynilegri og bindandi atkvæðagreiðslu. 

Heimilt er með lögum, sem samþykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi, að ákveða að 

sama gildi um ályktanir sem hafa réttaráhrif eða fela í sér mikilvæga stefnumörkun. Krafan þarf 

að berast ráðherra innan fjögurra vikna frá samþykkt Alþingis og skal atkvæðagreiðslan fara 

fram í fyrsta lagi sex vikum og í síðasta lagi fjórum mánuðum eftir að staðfest krafa liggur fyrir.  

 

Alþingi getur ákveðið að fella úr gildi lög eða afturkalla ályktun áður en til 

þjóðaratkvæðagreiðslu kemur og fer hún þá ekki fram.  

 

Til þess að hnekkja lögum eða ályktunum samkvæmt þessari grein þarf meiri hluti í 

þjóðaratkvæðagreiðslu, þó minnst fjórðungur kosningarbærra manna, að synja þeim samþykkis.  

Með lögum, sem samþykkt eru með 2/3 hlutum atkvæða á Alþingi, skal mælt nánar fyrir um 

upphafstíma og fyrirsvar undirskriftasöfnunar, form og söfnun undirskrifta, miðlun upplýsinga, 

framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu og lausn ágreiningsmála fyrir dómstólum. 

 

 Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að bein þátttaka kjósenda í lagasetningu og 

töku ákvarðana um mikilvæg málefni sem varða hag almennings hafi aukist á undanförnum 

áratugum í Evrópu og víða annars staðar þótt misjafnlega langt hafi verið gengið.  

 Það sem einkum mælir með auknum heimildum til þjóðaratkvæðagreiðslna er að með því 

sé áréttað að allt ríkisvald stafi frá þjóðinni, bein þátttaka almennings í stjórnmálum eykst og 

aðhald með kjörnum fulltrúum sömuleiðis. Sjónarmið sem kunna að mæla gegn slíkum 

heimildum eða með takmörkunum á þeim eru einkum að stoðir fulltrúalýðræðisins kunni að 

veikjast, þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslum sé iðulega minni en í öðrum kosningum og að 

slíkt fyrirkomulag skapi hættu á lýðskrumi og ákvörðunum sem hvorki taki nægilegt mið af 

heildarhagsmunum né réttindum minnihlutahópa.
261

 

 Í greinargerðinni kemur einnig fram að ákvæðum sem gefa almenningi kost á að krefjast 

bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu um mikilvæg mál hafi farið fjölgandi í stjórnarskrám annarra 

ríkja þótt mjög misjafnar leiðir hafi verið farnar í því efni. Hafa ríki Norður-Evrópu almennt 

verið varfærin að þessu leyti. Með þessu ákvæði sé verið að stíga skref í takt við ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur til stjórnarskrárbreytinga sem fram fór haustið 2012 þegar 

63% þátttakenda lýstu sig fylgjandi því að tiltekið hlutfall kosningarbærra manna gæti krafist 

þess að mál færu í þjóðaratkvæðagreiðslu. 
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 Í vinnu nefndarinnar komu fram ýmis álitamál varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur, m.a. 

hvort breyta eigi 26. gr. stjskr. samhliða nýju ákvæði. Niðurstaðan er að breyta ekki 

núgildandi ákvæði um synjunarvald forseti og segir í greinargerðinni: 

Var það með þeim rökum að upp gætu komið tilvik þar sem lög ættu heima í þjóðaratkvæði en 

féllu ekki undir heimild kjósenda til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu á meðan slíkar 

takmarkanir væru ekki á heimild forseta. Jafnframt gætu aðstæður verið þannig að forseti teldi 

með réttu að flýta bæri þjóðaratkvæðagreiðslu um nýsamþykkt lög. Hins vegar er eðlilegt að 

ákvæðið komi til sérstakrar endurskoðunar með öðrum ákvæðum er varða embætti forseta 

lýðveldisins.
262

 

 

 Varðandi heimild í ákvæðinu er varðar þjóðréttarskuldbindingar gefst kjósendum tækifæri 

á fyrri stigum til að krefjast atkvæðagreiðslna um þingsályktanir sem varða fullgildingu þjóð-

réttarsamninga þrátt fyrir að lög um þjóðréttarsamninga séu undanskilin heimild ákvæðisins 

um að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu eftir gildi þeirra. Með þessu er tryggt að kjósendur geti 

komið að ákvörðun um hvort ríkið takist á hendur nýjar þjóðréttarskuldbindingar, þ.e. þegar 

samþykki Alþingis er áskilið á annað borð skv. 21. gr. stjskr. Umrætt ákvæði byggir á þeirri 

meginreglu að það sé verkefni framkvæmdarvaldsins að gera samninga við önnur ríki. Þar er 

átt við hvers konar samkomulag eða samninga Íslands við annað ríki eða alþjóðastofnun, 

hvort heldur tvíhliða eða marghliða, sem ætlað er að kveða á um réttindi eða skyldur íslenska 

ríkisins að þjóðarétti.
263

 

 Í greinargerðinni kemur einnig fram að nefndin telur að breið samstaða sé um það í 

samfélaginu að fulltrúalýðræði verði áfram grunnstoð íslenskrar stjórnskipunar en á sama tíma 

sé kallað eftir auknum möguleikum til beinnar þátttöku kjósenda. Úrræðið í ákvæðinu sé 

hugsað sem svo að töluvert rík andstaða verði að vera við lög eða ályktanir Alþingis svo þeim 

verði hnekkt með þjóðaratkvæðagreiðslu að frumkvæði kjósenda. Ætti úrræðið að vera helst 

notað þegar málefni er verulega mikilvægt eða umdeilt.
264

  

 Bráðabirgðaákvæðið til að breyta stjórnarskránni með þjóðaratkvæðagreiðslu rann út 30. 

apríl 2017 en ekki kom til þess að það yrði notað við stjórnarskrárbreytingar. Fer því nú um 

stjórnarskrárbreytingar skv. 1. mgr. 79. gr. stjskr.  
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8 Nokkur álitamál um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslna  

8.1 Almennt 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um þjóðaratkvæðagreiðslur og áhrif þeirra á lýðræðislega 

stjórnarhætti. Af þeirri umfjöllun er ljóst að fjölmörg álitamál geta vaknað um tilhögun 

þjóðaratkvæðagreiðslna og ýmsir valkostir eru uppi sem taka þarf afstöðu til. Þessi álitamál 

lúta m.a. að því hvaða mál eru sett í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvernig spurningar þær sem 

bornar eru undir kjósendur eru orðaðar, hvort margir valkostir koma til greina þegar greidd 

eru atkvæði, hvort atkvæðagreiðslan sé bindandi eða ráðgefandi, hvort setji skuli 

þátttökuþröskulda, svo einungis nokkur dæmi séu tekin. 

  Hér á eftir verður varpað ljósi á fjögur álitamál um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslna. Í 

fyrsta lagi hvernig því verði komið við að kjósendur á Íslandi gætu tekið afstöðu til aðildar 

eða slita á þjóðréttarsamningi í þjóðaratkvæðagreiðslu, í öðru lagi hver áhrif ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslna eru á lagasetningu, í þriðja lagi hvort kjósendur eigi að taka afstöðu 

til stjórnarskrárbreytinga og í fjórða lagi um túlkun á 26. gr. stjskr. og hver fari með vald til að 

efna til þjóðaratkvæðagreiðslna um gildi laga sem samþykkt hafa verið á Alþingi.  

8.2 Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild eða slit á þjóðréttarsamningi  

Ekki hefur komið til þess á Íslandi að aðild eða slit á þjóðréttarsamningi hafi verið borin undir 

þjóðaratkvæði á lýðveldistíma. Þegar kosið var um sambandslögin árið 1918 voru í raun 

greidd atkvæði um milliríkjasamning um samband Íslands og Danmerkur. Samkvæmt 21. gr. 

stjskr. fer framkvæmdarvaldið með samningsvald við önnur ríki, sbr. 13. gr. stjskr. Ákvæði 

21. gr. stjskr. er svohljóðandi: 

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. 

 

 Alþingi hefur því aðkomu að gerð þjóðréttarsamninga ef þeir fela t.d. í sér framsal á 

fullveldi og þarf það að veita samþykki sitt til fullgildingar þeirra. Reyndar er umdeilt að hve 

miklu leyti stjórnarskráin heimilar yfirleitt framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana en ekki 

verður fjallað nánar um það hér.  

 Í mörgum Evrópuríkjum hafa slíkir samningar eða slit á slíkum samningum oft verið 

bornir undir þjóðaratkvæði, sérstaklega þeir sem varða einhvers konar skuldbindingar tengdar 

Evrópusamvinnu, sbr. t.d. ákvörðun um aðild Bretlands að Evrópusambandinu. Ekki eru þó 

mörg dæmi um að kveðið sé á um þjóðaratkvæðagreiðslur um þjóðréttarsamninga í 
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stjórnarskrám. Í Danmörku er þó ákvæði þess efnis í 2. mgr. 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar 

og haldnar hafa verið fjórar þjóðaratkvæðagreiðslur á grundvelli þess ákvæðis, sbr. hér að 

framan.
265

 Oft er þó mælt fyrir um aukinn meirihluta á þingi við afgreiðslu tillagna um 

samþykki eða fullgildingu samninga sem fela í sér takmarkað framsal fullveldis. 

Þjóðréttarsamningur er hvers konar samkomulag Íslands við annað ríki eða alþjóðastofnun, 

líkt og fyrr er getið.
266

  

 Í íslensku stjórnarskránni er ekki kveðið á um þjóðaratkvæðagreiðslur vegna aðildar eða 

slita á þjóðréttarsamningi. Einungis verði haldnar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur, ef 

meirihluti Alþingis tekur ákvörðun um það. Slíkt var t.d. gert í Svíþjóð, Finnlandi og Noregi 

um aðild þessara ríkja að Evrópusambandinu. Allar atkvæðagreiðslurnar voru ráðgefandi þar 

sem ekki voru ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslu vegna alþjóðasamninga í stjórnarskrám 

landanna. Hér á landi verður slík þjóðaratkvæðagreiðsla því ekki lagalega bindandi en 

vandséð er að ríkisstjórn myndi t.d. staðfesta þjóðréttarsamning eða ákveða að Ísland gerðist 

aðili að alþjóðastofnun ef slík ákvörðun hefði verið felld í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Svo er sá möguleiki alltaf fyrir hendi að forseti neiti að undirrita lög sem ætlað er að innleiða 

skyldur samkvæmt þjóðréttarsamningi. Fara þau lög þá óhjákvæmilega í þjóðaratkvæða-

greiðslu með bindandi niðurstöðu um frambúðargildi þeirra. 

 Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur á Norðurlöndunum og í Bretlandi hafa því svipuð 

réttaráhrif og hér á landi. Það er nauðsynlegt fyrir þingið að taka sína eigin ákvörðun í 

framhaldi af þjóðaratkvæðagreiðslu. Þær eru einungis pólitískt skuldbindandi og getur verið 

misjafnt milli atkvæðagreiðslna hversu mikil áhrif þær hafa. Þó er ljóst að þær eru ekki 

lagalega bindandi einar og sér en hafa haft talsvert skuldbindingargildi og alls staðar hefur 

verið farið eftir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslna um þjóðréttarsamninga með ákvörðun 

löggjafarvaldsins. Það sést m.a. á reynslu Norðurlandanna sem haldið hafa ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslur um aðild að Evrópusambandinu.  

 Tímasetning getur einnig haft áhrif á hversu bindandi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla 

er, hvort hún fari fram áður en löggjafinn tekur ákvörðun um málið eða eftir að löggjafinn 

tekur ákvörðun, en það verður að teljast erfiðara fyrir þingmenn að virða niðurstöðu 

þjóðaratkvæðagreiðslu að vettugi fari hún fram í framhaldi af ákvörðun ríkisstjórnar og 

Alþingis. Þó geta ytri aðstæður, niðurstaðan og fleiri atriði haft áhrif á endanlega ákvörðun 

þingmanna.  
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 Álitamál er hverju sinni hvenær í ferlinu halda skal ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Það er á hendi Alþingis og ríkisstjórnar að ákveða hvenær þjóðin gerir þjóðréttarsamninga. 

Ákvörðun ríkisstjórnar um að hefja samningaviðræður getur verið borin undir þjóðina áður en 

formlegar samningaviðræður hefjast til að leita eftir eins konar viljayfirlýsingu þess efnis og á 

sama tíma styrkja umboð hennar fyrir samningaviðræðurnar. Oftar hafa þó slíkir samningar 

verið bornir undir þjóðaratkvæði þegar þeir liggja fyrir. Nokkrir finnskir ríkisborgarar bentu 

t.d. á tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslna í kvörtun sinni til Mannréttindanefndar Evrópu 

eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðild Finnlands að Evrópusambandinu og tóku fram að 

þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið haldin of seint í ferlinu þegar ríkisstjórnin var í raun búin 

að taka ákvörðun um að gerast aðili að sambandinu.
267

 Um þetta efni var talsvert rætt árið 

2009 í tengslum við þingsályktunartillögu þáverandi ríkisstjórnar um aðild Íslands að Evrópu-

sambandinu en umfjöllun um á hvaða tímapunkti þjóðaratkvæðagreiðsla ætti að fara fram var 

að finna í nefndaráliti 1. minnihluta utanríkismálanefndar.
268

  

8.3 Áhrif ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna á lagasetningu  

Eðli málsins samkvæmt geta áhrif ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna á lagasetningu verið 

mjög mismunandi. Líkt og ráða má af hugtakinu sjálfu þá eru ráðgefandi þjóðaratkvæða-

greiðslur ekki lagalega skuldbindandi fyrir handhafa ríkisvaldsins og eiga áhrif þeirra af þeim 

sökum að vera lítil sem engin. Áhrif þeirra geta engu að síður verið umtalsverð þótt ytri 

aðstæður, t.d. stjórnmálaástand hverju sinni, ráði á köflum hversu mikil áhrifin eru í reynd. 

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur hafa yfir sér mjög mismunandi yfirbragð, sumar eru 

aðeins taldar stefnumótandi, flestar taldar pólitískt skuldbindandi og enn aðrar hafa engin 

áhrif á ákvarðanir löggjafarvaldsins. 

 Á Íslandi eru þjóðaratkvæðagreiðslur ráðgefandi nema annað sé ákveðið í stjórnarskrá. 

Taki Alþingi því ákvörðun um að boða til þjóðaratkvæðagreiðslna um tiltekið mál, getur það 

aðeins verið ráðgefandi. Undir þetta sjónarmið tekur Peter Germer, prófessor við 

Árósaháskóla, í umfjöllun sinni um danskan rétt og segir stjórnarskrána greina á milli 

bindandi og ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna.
269
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 Á Íslandi hefur aðeins ein ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla farið fram á lýðveldistíma 

eins og að framan hefur verið reifað.
270

 Árið 2014 fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla 

um tillögur stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá þar sem bornar voru upp sex spurningar. 

Kosningaþátttakan var 49%. Hafði atkvæðagreiðslan engar lagabreytingar í för með sér. Við 

mat á pólitísku skuldbindingargildi niðurstöðunnar hafði eflaust áhrif hversu umdeild aðferðin 

við breytingarnar var, þ.e. tilhögun kosningar til stjórnlagaráðsins og svo að Hæstiréttur skyldi 

ógilda kosninguna. Þá voru spurningarnar ekki nógu afgerandi og gáfu tilefni til ýmiss konar 

túlkunar.
271

 Þessir þættir, svo sem skortur á pólitískri samstöðu um breytingar á stjórnarskrá, 

erfitt stjórnmálaástand í kjölfar efnahagshruns og framsetning spurninga, leiddu að öllum 

líkindum til þess að áhrif þjóðaratkvæðagreiðslunnar urðu minni en ella og að ekki náðist 

samstaða um drög að nýrri stjórnarskrá. Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslum á Íslandi á fyrri 

hluta 20. aldar var aftur á móti öllum fylgt eftir með lagasetningu í kjölfarið. 

 Atkvæðagreiðsla sem fram fór í Reykjavík árið 2001 um framtíð Reykjavíkurflugvallar er 

einnig dæmi um atkvæðagreiðslu sem ekki hefur verið fylgt eftir af stjórnvöldum skv. 

niðurstöðum hennar. Hugsanleg ástæða þess að atkvæðagreiðslunni var ekki fylgt eftir getur 

hafa verið að þátttaka í kosningunum náði ekki 50%. Einnig kann það að hafa haft þýðingu að 

atkvæðagreiðslan var ekki haldin samhliða almennum sveitarstjórnarkosningum sem hefur að 

jafnaði í för með sér meiri kosningaþátttöku og líkur á meira afgerandi niðurstöðu.  

 Þegar litið er til reynslu annarra ríkja af þjóðaratkvæðagreiðslum er ljóst að nærtækast er 

að horfa til Norðurlandanna. Ekki skal hér gert lítið úr reynslu Bretlands og Sviss við mat á 

réttaráhrifum þjóðaratkvæðagreiðslna hér á landi en telja verður að reynsla þessara ríkja hafi 

minna gildi að teknu tilliti til þess hversu ólíkt stjórnskipulag þeirra er samanborið við 

íslenska stjórnskipun. Á Norðurlöndunum hafa verið haldnar ráðgefandi þjóðaratkvæða-

greiðslur sem bæði hafa haft áhrif á lagasetningu og aðrar þar sem niðurstaðan hefur ekki haft 

lagasetningu í för með sér. Í Svíþjóð hafði þjóðaratkvæðagreiðsla um hægri umferð ekki áhrif 

á lagasetningu sem síðar fylgdi. Ástæða þess var mögulega sú að þessar breytingar áttu sér 

stað annars staðar á Norðurlöndunum og í Vestur-Evrópu og réðust Svíar því í breytinguna 

þrátt fyrir að henni hafi verið hafnað með miklum meirihluta 12 árum áður.  

 Flestar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur hafa þó haft áhrif á lagasetningu þeirra ríkja þar 

sem þær hafa farið fram. Í þeim tilvikum þar sem þjóðaratkvæðagreiðslur leiða ekki til 

lagasetningar er ekki að finna neina sameiginlega ástæðu fyrir þeirri niðurstöðu.  
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8.4 Afstaða til breytinga á stjórnarskrá 

Mismunandi er milli landa hvort krafist sé aðkomu þjóðarinnar að stjórnarskrárbreytingum í 

stjórnarskrá. Í Danmörku er ákvæði í stjórnarskrá um þjóðaratkvæðagreiðslur ef gerðar eru 

breytingar á stjórnarskránni en í Svíþjóð er ákvæði sem fjallar um að ákveðinn fjöldi 

þingmanna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrárbreytingar. Ákvæðin eru mjög 

ólík að efni og uppbyggingu, sbr. umfjöllun hér að framan.  

 Í Danmörku er ákvæðið í 88. gr. dönsku stjórnarskrárinnar en þar er gerð krafa um að 

meirihluti þeirra kjósenda sem greiði atkvæði samþykki breytinguna og að sá meirihluti 

jafngildi a.m.k. 40% kjósenda á kjörskrá. Stjórnarskrárbreyting krefst því beinnar þátttöku 

kjósenda.
272

 Skilyrðið um ákveðinn fjölda kosningarbærra manna sem þurfi að samþykkja 

breytingarnar er sett í ákvæðið til að það sé tryggt að stór hluti landsmanna sé fylgjandi 

breytingunum og tryggi mögulega frekar að þátttaka í atkvæðagreiðslunni verði meiri. 

Frumvörp til breytinga á stjórnarskrá geta hvort sem er komið frá þingmönnum eða ríkisstjórn 

eins og aðrar lagabreytingar.  

 Í Svíþjóð er ákvæðið um þátttöku kjósenda í stjórnarskrárbreytingum með öðrum hætti 

eins og fyrr segir. Í 16. gr. 8. kafla er ákvæði sem kveður á um að ⅒ hluti þingmanna geti 

krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um stjórnarskrárbreytingar og þarf ⅓ hluti þingmanna að styðja 

þá tillögu. Í ákvæðinu er krafa um að atkvæðagreiðslan sé haldin samhliða þingkosningum. 

Ákvæðið er oft talið hálfskuldbindandi þar sem þingið þarf samt að taka lokaákvörðun við 

breytingarnar.
273

  

 Ekkert ákvæði er um þjóðaratkvæðagreiðslur um stjórnarskrárbreytingar í stjórnarskrám 

hinna Norðurlandanna, þ. á m. íslensku stjórnarskránni. Lýðveldisstjórnarskráin er þó 

upprunalega samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1944 en stjórnarskráin gerir ekki ráð fyrir 

því að breytingum á henni verður framvegis skotið til þjóðaratkvæðis en um breytingar á 

stjórnarskránni er kveðið á í 1. mgr. 79. gr. stjskr.   

 Um aðkomu þjóðarinnar að stjórnarskrárbreytingum á Íslandi til þessa var fjallað hér að 

framan. Bráðabirgðaákvæði var sett í stjórnarskrána um að fram til 30. apríl 2017 mætti 

breyta stjórnarskránni með þjóðaratkvæðagreiðslu í kjölfar þess að breytingar hefðu verið 

samþykktar með minnst ⅔ hlutum atkvæða í þinginu. Ekki kom til þess að ákvæðið væri 

notað til stjórnarskrárbreytinga. Það vekur upp vangaveltur um hvort slíkt ákvæði eigi heima í 

stjórnarskránni.  
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 Rökrétt er að þjóðin komi að einhverju leyti að stjórnarskrárbreytingum en nú er þátttaka 

þjóðarinnar í stjórnarskrárbreytingum í gegnum alþingiskosningar, sbr. 1. mgr. 79. gr. stjskr., 

þar sem rjúfa skal þing eftir að Alþingi hefur samþykkt breytingar á stjórnarskrá og fara þá 

fram alþingiskosningar. Þar er gjarnan kosið um önnur málefni en stjórnarskrárbreytingarnar 

en að alþingiskosningum loknum þarf að samþykkja breytingarnar á nýju þingi. Erfitt getur 

reynst að fá skýrt fram vilja þjóðarinnar á stjórnarskrárbreytingum með þingkosningum.
274

  

8.5 Túlkun 26. gr. stjskr. og vald til að ákveða þjóðaratkvæðagreiðslu um lög  

Þjóðaratkvæðagreiðslur á grundvelli 26. gr. stjskr. hafa mótað umræðu um þjóðaratkvæða-

greiðslur í íslensku samfélagi. Frá árinu 2004, þegar forseti beitti heimild 26. gr. stjskr. í 

fyrsta skipti í 60 ára sögu lýðveldisins, hefur þeirri skoðun vaxið fylgi að vald forseta 

samkvæmt ákvæðinu sé bæði efnislegt og virkt.  

 Af því leiðir að beiting valdsins getur ráðist af því hver situr í embætti forseta hverju sinni. 

Alþingi og forseti fara saman með löggjafarvaldið, sbr. 2. gr. stjskr. Af því leiðir að 

ákvarðanir forseta um að synja lögum staðfestingar takmarka völd ríkisstjórnarinnar, sem 

sækir vald sitt til meirihluta á löggjafarþinginu, hins handhafa löggjafarvaldsins. Þetta getur 

leitt til árekstra. Af því leiðir að ekki er óeðlilegt að velta því upp hvort takmarka eigi svigrúm 

forseta með einhverjum hætti. Hvort eðlilegt sé að hann hafi einn vald til þess að vísa máli til 

þjóðaratkvæðis og hvort hann verður að verða við kröfum kjósenda þar um, en að sjálfsögðu 

með þeirri pólitísku áhættu og ábyrgð sem því fylgir.  

 Ef afnema á eða breyta valdi forseta til að ákveða hvaða lög fara í þjóðaratkvæðagreiðslu 

verður að huga að nýjum leiðum til að vísa málum til þjóðarinnar eða breyttu samspili forseta 

og Alþingis. Ýmsar leiðir eru færar í því sambandi. Þannig er unnt að takmarka rétt forseta 

þannig að synji hann lögum staðfestingar þá komi málið aftur til kasta þingsins. Þar mætti 

áskilja að löggjafinn þyrfti að samþykkja frumvarpið aftur með auknum meirihluta sem yrði 

þá að lögum án aðkomu forseta. Sé löggjafanum ekki kleift að samþykkja frumvarpið með 

auknum meirihluta verði það borið undir atkvæði allra kosningarbærra manna í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Önnur nálgun getur verið sú að færa þetta vald forseta til annarra. Það 

verður að gæta að því að ekki verði of auðvelt að bera mál undir atkvæði þjóðarinnar með 

þessum hætti. Þannig verður að setja skýr skilyrði um hverjir geti krafist 

þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin mál, t.d. ákveðinn hluti þingmanna eða ákveðinn hluti 

kjósenda. Ef kjósendum er veitt slíkt vald þarf að huga sérstaklega að því hvernig slík krafa er 
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sett fram, hvernig undirskriftum er safnað og hvaða kröfur eru gerðar til slíkra 

undirskriftasafnana, en óhætt er að fullyrða að staðið hefur verið að þeim með ólíkum hætti.
275

 

Þá er einnig mikilvægt að setja skilyrði um lágmarksfjölda kjósenda til að samþykkja eða fella 

tillögurnar, svo ekki skapist óeðlileg skekkja, og gæta þess að lítill hluti kjósenda geti ekki 

haft endanleg áhrif á niðurstöðu löggjafar. Ljóst er að ef hluti kjósenda hefði 

frumkvæðisvaldið axla þeir enga ábyrgð á afleiðingum ákvörðunarinnar eins og forseti gerir 

þegar hann tekur fram fyrir hendur þingsins, sbr. hér að framan. Aftur á móti ber hluti 

þingmanna líkt og forseti ábyrgð á ákvörðun sinni því í henni felst pólitísk áhætta fyrir þá sem 

taka ákvörðun um að vísa máli í þjóðaratkvæðagreiðslu.  
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9 Niðurstöður  

Þjóðaratkvæðagreiðslur hafa reynst þýðingarmiklar í lýðræðisþjóðfélögum og í ritgerð þessari 

hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að þær styðji við fulltrúalýðræðið. Hér að framan hafa 

verið reifuð ýmis sjónarmið er varða þjóðaratkvæðagreiðslur, kosti þeirra og galla, 

framkvæmd hér á landi og erlendis, niðurstöður þeirra, skuldbindingargildi, útfærslur og 

fleira. Þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi hafa ekki verið ýkja margar en viðhorf til þeirra og 

umræða hefur breyst talsvert á síðustu tveimur áratugum, eftir að forseti Íslands synjaði 

lögum staðfestingar í fyrsta skipti árið 2004. Til að átta sig á stöðu þjóðaratkvæðagreiðslna í 

íslenskum rétti, og hugsanlegum breytingum á reglum þar um, hafa erlendum rétti og reynslu 

annarra ríkja verið gerð góð skil í ritgerðinni auk þess sem framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna hér á landi hefur verið skoðuð. Eftir hrun fjármálamarkaðarins árið 

2008 hefur umræða um að veita þjóðaratkvæðagreiðslum aukið vægi í lýðræðisstjórnskipulagi 

verið meiri en áður. Hér á landi náðu stjórnarskrárbreytingar, sem lutu m.a. að 

þjóðaratkvæðagreiðslum, ekki fram að ganga vegna ytri atvika.   

 Í þremur ákvæðum í stjórnarskrá Íslands er gert ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum og til 

þessa hefur aðeins reynt á eitt þeirra, 26. gr. um að forseti geti vísað lögum sem Alþingi hefur 

samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í ljósi reynslu ákvarðana forseta sem byggðar eru á 26. gr. 

stjskr. er nauðsynlegt að afmarka betur stöðu forsetans að þessu leyti og jafnvel gefur þessi 

framkvæmd hans á 26. gr. stjskr. tilefni til að endurskoða stöðu hans alfarið í stjórnarskránni 

en út í það verður ekki farið hér. Í því sambandi hafa hér að framan verið nefndar nokkrar 

útfærslur sem annað hvort breyta valdi forseta eða takmarka það. Af þeim útfærslum kemur 

helst til greina að mál fari aftur til þingsins að undangenginni synjun forseta og áskilnaði um 

að lögin verði samþykkt með auknum meirihluta þingmanna eða að ákveðinn hluti þingmanna 

geti vísað lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu um endanlegt gildi þeirra. Hins vegar er 

vandmeðfarnara hvernig útfæra skuli rétt kjósenda til að koma málum í 

þjóðaratkvæðagreiðslu, svo sem hversu stóran hlut kjósenda þurfi til að krefjast 

þjóðaratkvæðagreiðslu og hvaða kröfur eigi að gera til undirskriftasafnana í því sambandi.  

 Af umfjöllun ritgerðarinnar um erlendan rétt sést að í öðrum Evrópuríkjum hefur einkum 

reynt á þjóðaratkvæðagreiðslur til að kalla eftir afstöðu kjósenda til tiltekinna þjóðréttar-

samninga, þ. á m. þeirra sem kveða á um framsal ríkisvalds. Mismunandi er hvort um er að 

ræða bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur, sem styðjast við ákvæði í stjórnarskrá, eða hvort um 

sé að ræða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur sem hafa pólitískt skuldbindingargildi. Verður 

að telja stjórnskipulega séð álitlegan valkost að taki ríkisstjórn eða Alþingi ákvörðun um aðild 
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að þjóðréttarsamningi, sem felur í sér fullveldisframsal, t.d. um aðild að Evrópusambandinu, 

verði hann borinn undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sama gildir um uppsögn á slíkum 

þjóðréttarsamningi. Í báðum tilvikum er um að ræða grundvallarspurningar um afstöðu 

íslenska ríkisins gagnvart öðrum ríkjum, sem eðlilegt er að þjóðin taki beina afstöðu til, ekki 

síst með vísan til sjónarmiða um sjálfskvörðunarrétt hennar. Að óbreyttri stjórnarskrá er 

ákvörðun um slíka þjóðaratkvæðagreiðslu tekin af Alþingi og er að forminu til aðeins 

ráðgefandi þótt pólitískt vægi niðurstöðunnar geti vissulega orðið mikið. Líta má t.d. til 

Danmerkur í því sambandi en þar er kveðið á um þjóðaratkvæðagreiðslu um valdframsal til 

alþjóðastofnana. Það kemur því til álita að taka upp ákvæði í stjórnarskrá hér á landi um 

þjóðaratkvæðagreiðslu um lög sem framselja fullveldi þjóðarinnar að einhverju leyti til 

alþjóðastofnana enda verður slíkt fyrirkomulag mun skýrara en nú gildir. Þá kæmi einnig til 

greina að taka upp ákvæði í stjórnarskrá um þjóðaratkvæðagreiðslur í þeim tilvikum þegar 

þjóðaréttarsamningum er slitið.  

 Í ritgerðinni hefur því verið lýst hvernig þjóðin kemur að stjórnarskrárbreytingum með 

óbeinum hætti í alþingiskosningum, sem fram fara skv. 1. mgr. 79. gr. stjskr., eftir að 

stjórnarskrárbreytingar hafa verið samþykktar á Alþingi. Samþykki svo nýtt þing tillöguna 

öðlast hún gildi með staðfestingu forseta Íslands. Ljóst er að í alþingiskosningum verða 

fyrirhugaðar stjórnarskrárbreytingar ekki eina málið sem kosið er um og því fæst sjaldnast 

með beinum hætti úr því skorið hvort breytingarnar njóti stuðnings meirihluta kjósenda. Þessi 

staða leiðir til þess að skil milli stjórnarskrárgjafans og hins almenna löggjafa eru ekki alls 

kostar skýr. Þjóðin er með óbeinum hætti stjórnarskrárgjafinn en það er háð vilja meirihluta 

Alþingis hvort stjórnarskránni verði breytt. Æskilegt er að gera meiri greinarmun á 

stjórnarskrárgjafanum og hinum almenna löggjafa í þessu sambandi. Í ritgerðinni hafa verið 

færð rök fyrir því að breytingar á stjórnarskrá verði bornar sérstaklega undir þjóðina líkt og 

gert var í upphafi með lýðveldisstjórnarskrána árið 1944. Með þeim hætti kemur þjóðin með 

beinum hætti að stjórnarskrárbreytingum.  

 Erfitt er að fullyrða um áhrif ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslna á lagasetningu. Ytri atvik 

í tengslum við atkvæðagreiðsluna geta haft umtalsverð áhrif á það hvort og að hvaða marki 

stjórnvöld bregðast við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar. Þótt almennt sé talið að ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðslur séu ekki bindandi fyrir handhafa löggjafarvalds þá geta þær haft 

umtalsvert pólitískt vægi. Hvað sem því líður þá geta þær verið mikilvægar í 

lýðræðisstjórnskipulagi til að fá fram afstöðu þjóðarinnar til einstakra mála. Mismunandi 

sjónarmið eru uppi um hvernig réttast sé að haga ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu, hvenær í 

ferli lagasetningar slík atkvæðagreiðsla er haldin og hvernig spurningarnar eru orðaðar. Það 
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getur allt haft þýðingu um hver áhrif niðurstöðunnar verða. Því óljósari sem spurningarnar 

eru, því erfiðara verður fyrir stjórnvöld að túlka niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar og líklegra 

að pólitískur ágreiningur verði um hvernig beri að bregðast við henni. Mikilvægt er að vanda 

til undirbúnings og framkvæmdar ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu svo hún nái því 

markmiði sínu að fá fram skýra afstöðu kjósenda.  

 Í erindi Sigurðar Nordal prófessors á kennaraþingi, sem bar yfirskriftina „Samlagning“, 

frá árinu 1926, segir:  

Allrasízt ætti þjóð eins og Íslendingar, þar sem einstaklingsþroski og einstaklingshyggja er á 

jafnháu stigi, að örvænta um gagnsamlega íhlutun almennings um stjórnmál, þó að einhverjir 

brestir verði á þjóðræðinu um stundarsakir.  

 

 Að undangenginni þeirri rannsókn sem að framan er lýst má taka undir þessi orð Sigurðar 

Nordal. Þjóðaratkvæðagreiðslur geta verið lýðræðisskipulaginu til styrktar sem og ákveðið 

samspil milli löggjafans og þjóðarinnar í ákvarðanatöku um grundvallarspurningar. Í því 

sambandi þarf þó að gæta vel að framkvæmdinni. Aukinn fjöldi þjóðaratkvæðagreiðslna hefur 

ekki endilega þau áhrif að auka áhuga kjósenda á þjóðaratkvæðagreiðslum. En ljóst er að 

krafa um meiri aðkomu þjóðarinnar er háværari en áður. Á sama tíma verður að stíga varlega 

til jarðar og gæta þess að þjóðaratkvæðagreiðslurnar komi fulltrúalýðræðinu til fyllingar en 

grafi ekki undan stöðu Alþingis sem samkomu kjörinna fulltrúa þjóðarinnar og æðstu 

stofnunar stjórnskipulagsins. Ekki er ástæða til að óttast aðkomu þjóðarinnar að málum svo 

lengi sem það er vel gert og þess freistað að ná um það góðri samstöðu.  
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