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INDLEDNING

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender er af formanden blevet anmodet om en fortolkning 
af forretningsordenens artikel 162, stk. 2, Hemmelig afstemning. Spørgsmålet er, om 
indgivelse af en anmodning om hemmelig afstemning om bestemte dele af en retsakt 
automatisk medfører hemmelig afstemning, eller om formanden og/eller institutionen fortsat 
har en skønsbeføjelse.

Da forretningsordenen i et sådant tilfælde giver det korresponderende udvalg valget mellem 
en fortolkning og et forslag til ændring af forretningsordenen, foreslår ordføreren at nærme 
sig emnet med en anden indfaldsvinkel og forelægger i første omgang et arbejdsdokument for 
medlemmerne om hemmelig afstemning i medlemsstaternes parlamenter.

Afstemninger med tildækkede stemmesedler (hemmelige afstemninger) om valglister er 
ubestridt tilladt og praksis i de fleste af medlemsstaternes parlamenter.
Ikke alle forfatninger og forretningsordener indeholder bestemmelser om, at det skal foregå 
efter anmodning. Deres antagelighed er retlig og politisk kontroversiel.

Nedenfor følger først en gengivelse af den aktuelle opfattelse, som den fremgår af den 
tysksprogede litteratur, hvor emnet hidtil er blevet behandlet mest indgående (I). Dernæst 
beskrives reglerne i de enkelte medlemsstater (II).

I. Den aktuelle opfattelse

Argumenter for hemmelige afstemninger

Hemmelig afstemning gør det muligt for et parlamentsmedlem at undgå partidisciplinen.

Denne opfattelse begrundes til dels med, at hemmelige afstemninger som minimum i 
undtagelsestilfælde er nødvendige "for at sikre en saglig afgørelse i overensstemmelse med 
parlamentsmedlemmets samvittighed i forhold til presset fra interesseorganisationer, presset 
fra offentligheden og især partidisciplinen"1.

Parlamentsmedlemmet skal ligesom valgmandsvælgeren have mulighed for frit at træffe 
sin beslutning.

Heller ikke vælgeren er, når han skal vælge, et privat menneske, han handler, da ikke alle kan 
stemme eller er stemmeberettiget, under offentligt ansvar og træffer en beslutning, der er 
orienteret mod offentligheden.

Hemmelige afstemninger er en garanti for bevarelse af det frie mandat.

Det er snarere de hemmelige afstemninger, der tillader en stemmeafgivelse, der afviger fra 

  
1 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Loseblattkommentar (delstaten Hessens forfatning, 
løsbladskommentar), bind 2, Bad Homburg, note 4 til artikel 88.
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gruppens mening. Kun de sikrer en samvittighedsmæssig beslutning, sådan at resultatet er i 
overensstemmelse med den stemmendes virkelige overbevisning1.
Ligesom parlamentsmedlemmets hemmelige valg er nødvendig for demokratiet, er hemmelig 
afstemning i parlamentet garanti for bevarelse af det frie mandat2.

Stemmeafgivningen registreres principielt ikke af offentligheden.

I parlamenters plenarforsamlinger, hvor der holdes taler, handler det om offentlige spørgsmål 
og svar, ikke om blotlæggelsen af parlamentsmedlemmernes stemmeafgivning og 
afstemningsadfærd. Offentlige møder kræver mulighed for fri adgang for alle, men dog ikke 
specielle iagttagelsesmuligheder som f.eks. ved en afstemning: Hvilket parlamentsmedlem 
stemmer hvordan3?

Hemmelige afstemninger er et resultat af hverdagen i parlamentet.

Selv om hemmelige afstemninger måske ikke er ønskelige for den ideelle forståelse af et 
parlament, er de et resultat af hverdagen i parlamentet.

Argumenter imod hemmelige afstemninger

Offentlig afstemning er i overensstemmelse med ånden i det parlamentariske demokrati.

Selv når et parlamentsmedlem kun er underlagt sin samvittighed, er han eller hun dog fortsat 
"parlamentsmedlem", og vælgeren skal kunne se stillingtagen og holdninger hos den, han har 
stemt på.

Det demokratiske princip kræver, at alle beslutningstagere kan kontrolleres af 
befolkningen.

Det repræsentative demokrati er valgt som nødløsning i stedet for det rene demokrati 
udelukkende af praktiske årsager, da det umiddelbare demokrati i en stor stat er umuligt på 
grund af de komplicerede politiske beslutninger, således at hemmelig udøvelse af mandatet 
principielt er uforenelig med demokratibegrebet4. 

For borgeren fremgår parlamentsmedlemmets holdning ofte kun tydeligt af 
stemmeafgivningen. 

I parlamenterne er det en udbredt praksis ofte at sige ingenting med mange ord, således at 
parlamentsmedlemmernes holdning for borgeren ofte kun fremgår tydeligt af deres 

  
1 Röper, Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen (parlamentsmedlemmer og 
parlamenter - konflikter i moderne parlamenter), Berlin 1998, s. 126.
2 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland (Forbundsrepublikken Tysklands statsret), bind I, 
München 1984, s. 1077.
3 Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz (den tyske grundlov), Berlin 1964, note IV 4 a)-e) og 5 til artikel 42.
4 Buschmann/Ostendorf, Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt? (flere hemmelige 
afstemninger i parlamentet - postulat eller relikt?), Zeitschrift für Rechtspolitik (tidsskrift for retspolitik), 1977, 
s. 155.
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stemmeafgivning.

Det korrekte forbillede er det parlamentsmedlem, der står inde for sin overbevisning. 

Det parlamentsmedlem, der "kun er underlagt sin samvittighed", er ingen "kujon og 
medløber", men derimod en, der - hvor det er nødvendigt - står inde for sine overbevisninger 
og er parat til at tage de konsekvenser, det medfører1. 

Partidisciplinen kan måske endda understøttes af hemmelige afstemninger.

Det er heller ikke sikkert, at det foreslåede middel faktisk opfylder det efterstræbte formål. 
Partidisciplinen kan nemlig være så stærk, at hemmelige afstemninger ligefrem synes at være 
det middel, som parlamentsmedlemmer betjener sig af, for på den måde at følge 
partidisciplinen uden samtidig at risikere, at de må afsløre sig over for offentligheden2.

Modsat valgmænd handler parlamentsmedlemmer som folkets ansvarlige repræsentanter.

Heller ikke sammenligningen med det såkaldte valgmandsvalg kan accepteres som argument 
imod offentlige afstemninger. Valgmandsvælgeren står ikke til ansvar over for andre end sig 
selv. Han udøver sine grundlæggende, ikke afledte rettigheder som statsborger. Det politiske 
ansvar for fællesskabet, der påhviler alle gennem solidarisk handlen, kan ikke ligestilles med 
de folkevalgte repræsentanters ansvar3. 

II. De pågældende bestemmelser i medlemsstaterne

Af de 20 parlamenter i medlemsstaterne, som svarede på en undersøgelse foretaget af Det 
Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP) på anmodning 
fra sekretariatet for Udvalget for Konstitutionelle Anliggender, har 10 muligheden for at gøre 
brug af hemmelige afstemninger med undtagelse af beslutninger om personer som valg, 
udnævnelser osv., nemlig Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien, Letland, 
Slovakiet, Slovenien og Spanien. 10 andre medlemsstater kan derimod ikke gøre brug af 
hemmelige afstemninger i sådanne tilfælde, nemlig Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Det 
Forenede Kongerige Storbritannien, Skotland og Wales, Grækenland, Litauen, Polen, 
Portugal, Sverige og Tyskland.

(Der kunne ikke fremskaffes oplysninger om Irland, Cypern, Luxembourg, Malta, 
Nederlandene)

Belgien

I Belgien skal de udnævnelser og indstillinger, som kamrene skal foretage, udføres ved 
hemmelig afstemning.

  
1 Buschmann/Ostendorf, sammesteds.
2 Leibholz, Parteienstaat und Repräsentative Demokratie (partistat og repræsentativt demokrati), Deutsches 
Verwaltungsblatt (Tysklands forvaltningstidende), 1951, s. 1 (7). 
3 Buschmann/Ostendorf, se ovenfor.
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Repræsentanternes kammer og senatet i Belgien stemmer lukket i andre tilfælde: 
repræsentanternes kammers tilståelse af nationalitet, senatets forslag om eksklusion af et 
udvalgsmedlem, som har overtrådt tavshedspligten for udvalg.

Den Tjekkiske Republik

I deputeretkammeret skal hemmelig afstemning anvendes til valg. Hemmelig afstemning 
skal (også) anvendes i andre tilfælde, som er bestemt i en særlig lovgivning, eller hvis 
deputeretkammeret beslutter det.
I senatet anvendes hemmelig afstemning til valg. I andre tilfælde kan senatets love og 
beslutninger også bestemme, hvornår hemmelig afstemning skal anvendes.

Danmark

Folketingets møder er offentlige. Formanden eller det antal medlemmer, som er fastsat i 
forretningsordenen, eller en minister kan dog forlange, at alle uvedkommende fjernes, hvorpå 
det uden forhandling afgøres, om sagen skal forhandles på et offentligt eller lukket møde. 
Princippet om offentlige møder medfører, at afstemninger (selv afstemninger relateret til en 
sag, der forhandles på et lukket møde) ikke kan ske ved hemmelig afstemning. (Det seneste 
lukkede møde var i 1924.)

Tyskland

I forbundsdagen er der kun hemmelig afstemning ved valg (artikel 49 i forretningsordenen). 
Forbundsrådets dagsorden hjemler ikke ret til hemmelig afstemning.

Estland

Hemmelig afstemning i Riigikogu findes kun i forbindelse med valg og udnævnelser.

Grækenland

Hemmelig afstemning anvendes i forbindelse med valg og tildeling af tilladelse til 
strafferetsforfølgelse af parlamentsmedlemmer.

Spanien

En afstemning sker ved hemmelig afstemning, hvis 50 senatorer ved et plenarmøde eller to 
tredjedele af et udvalg anmoder herom.

Frankrig

Hemmelige afstemninger anvendes ved personlige udnævnelser (valg af formænd for 
forsamlingerne og præsidiet).

Italien
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Forretningsordenerne for både deputeretkammeret og senatet begrænser hemmelig 
afstemning til afstemninger om personer og ændringer af forretningsordenen. Mere specifikt 
kan der anmodes herom ved afstemninger, der berører forfatningssikrede fundamentale 
rettigheder og friheder, idet senatet udvider denne ret til at omfatte familierettigheder og 
grundlæggende personlige rettigheder.

Letland

Afstemninger i Saeima er offentlige. 10 eller flere medlemmer af Saeima kan foreslå 
hemmelig afstemning. En afstemning om et tillidsvotum eller et mistillidsvotum til kabinet, 
premierminister, vicepremierminister, minister eller viceminister er offentlig.

Litauen

Der foretages offentlig afstemning om emner, der behandles på møder i Seimas, med 
undtagelse af emner vedrørende valg, afgørelse af mistillidsvotum til en tjenestemand i 
Seimas eller afskedigelse af en leder af en statsinstitution udpeget af Seimas samt 
formuleringer af anklager under rigsretssager, som kun kan afgøres ved hemmelig afstemning. 
Ved beslutning fra Seimas kan andre personalesager også afgøres ved hemmelig afstemning.

Ungarn

Parlamentet skal træffe beslutning - bortset fra de undtagelser, der er fastlagt i forfatningen, 
ved lov eller i forretningsordenen - ved offentlige afstemninger i alle sager. I de sager, der er 
fastlagt i forfatningen, i en anden lov eller i forretningsordenen, foretages hemmelig 
afstemning.

Østrig

Nationalrådet kan kun beslutte at foretage hemmelig afstemning, hvis der ikke er anmodet 
om afstemning ved navneopråb fra 20 medlemmer, mens forbundsrådet kun kan gøre det, 
hvis ikke fem medlemmer har anmodet om, eller hvis ikke formanden har bestemt, at 
afstemningen skal foregå ved navneopråb.

Polen

I henhold til Sejms forretningsorden er afstemninger i Sejm offentlige. I senatet foretages der 
hemmelige afstemninger i personalesager.

Portugal

Der foretages hemmelig afstemning ved valg og beslutninger, som er foreskrevet i 
forretningsordenen og statutten for parlamentsmedlemmerne. Disse er følgende: 
- Beslutninger, der træffes på et plenarmøde om et medlems mandat, der bestrides eller rejses 
tvivl om 
- Hvis der rejses en straffesag mod et regeringsmedlem, træffer forsamlingen ved hemmelig 
afstemning beslutning om, hvorvidt han eller hun skal suspenderes.
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Slovenien

Nationalforsamlingen kan beslutte at foretage hemmelig afstemning undtaget dér, hvor en 
offentlig afstemning er fastsat i forfatningen, i en lov eller i forretningsordenen. Det kan også 
foreslås i tilfælde af en rigsretssag mod præsidenten eller et tillidsvotum til regeringen.
Hemmelig afstemning anvendes af nationalrådet til at vælge præsidenten, vicepræsidenten, 
og når det efter præsidentens anmodning er bestemt af et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer af nationalrådet eller mindst otte fra en interessegruppe.

Slovakiet

Hemmelig afstemning foretages i sager som fastsat i forfatningen (artikel 89, 90, 92 om valg) 
eller ved lov, når tjenestemænd skal vælges eller afskediges, eller når det uden drøftelse er 
besluttet af nationalrådet. 

Finland

Hemmelig afstemning i Eduskunta foretages kun ved valg.

Sverige

Hemmelig afstemning i Riksdag foretages kun ved valg.

Det Forenede Kongerige

Forretningsordenen indeholder ingen bestemmelser om hemmelig afstemning ved 
afstemninger i overhuset.
I underhuset er der, bortset fra bestemmelserne om valg af formanden, hvor der er mere end 
én kandidat, ingen bestemmelser om hemmelig afstemning. 
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