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Útdráttur 
Í íslensku samfélagi hefur verið mikil umræða um völd forseta Íslands. Sumir telja em-

bættið vera valdalaust og það beri að leggja niður á meðan aðrir vilja veg þess sem mestan. 

Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á stöðu forseta Íslands og raunveruleg völd hans 

auk þess sem fjallað verður stuttlega um framtíð forsetaembættisins. Í upphafi verður reynt 

að setja fram hugmyndir um það stjórnskipulag sem ríkir á Íslandi og hvað einkenni það. 

Þegar að því er lokið hefst greining á forsetaembættinu. Greiningin verður unnin út frá 

þremur viðmiðum. Völdum forsetans samkvæmt stjórnarskránni, hvernig hann hefur beitt 

þeim völdum og samanburði við völd annara forseta. Þegar tekið hefur verið tillit til þessara 

þriggja þátta er markmiðið að draga fram rétta og heildstæða mynd af völdum forseta 

Íslands. Að því loknu verða settar fram nokkrar hugmyndir sem hafa verið til umræðu um 

framtíð forsetaembættisins. 
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Inngangur 

Á þeim umbrotatímum sem nú standa yfir á Íslandi hafa margir kallað eftir breyt-

ingum, endurnýjun æðstu ráðamanna og breytingu á stjórnskipan landsins. Ein af þeim 

breytingum sem ræddar hafa verið eru breytingar er lúta að embætti forseta Íslands. Sumir 

vilja gera embættið valdameira en það er í dag á meðan að aðrir segja að embættið sé botn-

laus hylur ástæðulausra útgjalda, forseti Íslands sé einungis til skrauts og gegni engu raun-

verulegu hlutverki í íslensku þjóðfélagi. En hver er raunveruleg staða forseta Íslands og 

hvaða völd hefur hann? 

Fyrsti hlutinn mun fjalla um það kerfi sem nefnt hefur verið forsetaþingræði en í því 

fellst samspil þings og forseta þegar kemur að stjórnun landsins og reynt verður að heim-

færa þessa kenningu upp á íslenskt samfélag. Annar hluti greiningarinnar mun síðan snúa 

að stjórnarskránni, hvaða hlutverk forsetinn hefur samkvæmt henni og hvernig það hefur 

verið túlkað í gegnum tíðina. Þriðji hlutinn mun fjalla um hvernig það fólk sem gegnt hefur 

embætti forseta Íslands hefur beitt völdum sínum, sem dæmi aðkomu þeirra að stjórnar-

myndunum og notkun á hinum margumrædda málskotsrétti. Í fjórða hlutanum verður síðan 

gerð grein fyrir völdum forseta í nokkrum forsetaþingræðisríkjum Evrópu og þau borin 

saman við völd forseta Íslands. Þegar að allir þessir þættir hafa síðan verið skoðaðir verður 

sett fram niðurstaða um það hver staða forseta Íslands hefur verið og hve mikil völd hann 

hefur í raun og veru. Að lokum verður  stutt úttekt á þeim breytingum sem nú standa fyrir 

dyrum og hvaða áhrif þær geta haft á forsetaembættið. 

Heimildir munu fyrst og fremst vera sóttar í stjórnarskrár ríkja og ævisögur íslensku 

forsetanna. Reynt verður síðan eftir atvikum að líta á málið út frá mismunandi sjónarhorn-

um og skoðunum fræðimanna og til þess verða notaðar fræðigreinar og bækur sem 

skrifaðar hafa verið um efnið. Lokamarkmiðið er síðan að fram komi skýr mynd um hver 

völd forsetans eru, hvernig hann hefur beitt þeim og hvernig hann getur beitt þeim. 
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Forsetaþingræði 
Fyrsta skrefið í umfjöllun um völd forsetans er umfjöllun um það kerfi sem er við 

lýði á Íslandi og hvaða kenningar búa á bakvið það. Þar sem að fræðimenn eru ekki á eitt 

sáttir um hvort kalla beri kerfið forsetaþingræði eða þingræði verður fyrst sett fram sú hug-

mynd að Ísland sé forsetaþingræðisríki og færð fyrir því rök. 

Ísland sem forsetaþingræðisríki 
Áður en hægt er að fjalla um valdsvið og stöðu forseta Íslands þarf að gera grein 

fyrir því hvernig stjórnarfar er í ríkinu. Staða Íslands í þessu samhengi er nokkuð sérstök 

því fræðimenn eru ekki sammála um hvernig stjórnskipanin er. Sumir segja að hér sé þing-

ræðiskerfi (e. Parliamentary government) á meðan að aðrir tala um forsetaþingræðiskerfi  

(e. Semi-presidential government). Þannig fjallar Gunnar Helgi Kristinsson meðal annars 

um að tvö einkenni á íslenska stjórnkerfinu séu þingræði og valdlítill forseti í bók sem 

kennd er við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands.1  

Uppsprettu þessara deilna er líklegast að finna í fyrstu grein stjórnarskrárinnar um 

að „Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn“, en það er svo ekki útfært nánar hver 

stjórnin er. Í fyrri stjórnarskrá fjallaði þessi grein um þingbundna konungsstjórn og fór því 

ekkert á milli mála í höndum hvers stjórnin var. Í þessari ritsmíð mun ég taka þá afstöðu að 

kerfið sé hér forsetaþingræði og því völd forseta töluverð. Í þessum kafla mun ég reyna að 

færa rök fyrir þeirri afstöðu.2 

Ljóst er að á Íslandi er þingræðiskerfi3 en deilan snýst um hvort kerfið sé hreint 

þingræði eða forsetaþingræðiskerfi þar sem að forseti fer með völdin ásamt þingi og 

ríkisstjórn.  

                                                           
1
 Gunnar Helgi Kristinsson. 2006. Íslenska stjórnkerfið. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

2
 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 

og 1999. 
Gunnar Helgi Kristinsson. 2005. Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar – skýrsla unnin fyrir nefnd um endurskoðun 
stjórnarskrárinnar. http://www.stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/ST-N_(2005)_agrip_af_troun_stjskr.doc 
(sótt 18. febrúar 2009) 
Gunnar Helgi Kristinsson. 2006. Íslenska stjórnkerfið. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 
Svanur Kristjánsson. 2004. Iceland: Searching for Democracy along Three Dimensions of Citizen Control. 
Scandinavian Political Studies. 2. tbl, 27. árg. 2004. Bls. 153-174 
3
 Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 

og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 
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Skilgreining Maurice Duverger á forsetaþingræði, sem nánar verður fjallað um í 

næsta hluta, er í þremur þáttum. Í ríkinu þarf að vera ríkisstjórn sem situr með stuðningi 

meirihluta kjörins þings, í öðru lagi þarf að vera þjóðkjörinn forseti eða leiðtogi og í þriðja 

lagi þarf forsetinn að hafa umtalsverð völd. 4 Augljóst er að stjórnkerfið á Íslandi uppfylli 

fyrri tvö skilyrðin en það er þriðja atriðið sem ekki ríkir full sátt um hvort við á þegar að 

stjórnkerfið á Íslandi er skoðað. 

Rökin fyrir því að hér sé um raunveruleg völd forseta að ræða koma fyrst og fremst 

úr stjórnarskránni, því í henni eru völd þjóðhöfðingja umtalsverð, raunar svo mikið að heill 

hluti stjórnarskránnar fer í að útlista þessi völd forseta. Í stjórnarskránni er greinilegt að 

forsetanum er hugsuð töluverð völd og má í því samhengi nefna níundu og elleftu grein 

stjórnarskrárinnar en í níundu grein segir að forseti megi ekki eiga sæti á þingi né sinna 

öðrum opinberum störfum og í elleftu grein kemur fram að forseti beri ekki ábyrgð á störf-

um ríkisstjórnar. Þessar tvær greinar sýna það að hlutverk forseta er það að vera málsvari 

þjóðarinnar og verndari gagnvart ofríki alþingis. Samrýmist þetta hugmyndinni um að 

mikilvægara sé að takmarka völd slæmra leiðtoga heldur en að hámarka völd góðra.5 

Rök þeirra sem telja Ísland einungis vera þingræðisríki hníga fyrst og fremst að því 

að völd forseta séu ekki næg til þess að tala um að hér sé forsetaþingræðiskerfi. Forsetinn 

sé einungis táknmynd sem hafi ekki raunveruleg áhrif og benda þeir á þrettándu grein 

stjórnarskránnar6 þar sem segir að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt. Þannig skrifar 

til dæmis Ólafur Jóhannesson í bókinni Stjórnskipun Íslands.7 Hafa margir orðið til þess að 

túlka þetta sem svo að ríkisstjórnin hafi þau völd forseta sem talin eru upp í stjórnarskránni 

en ekki forsetinn sjálfur, en líklegra er þó að hér sé um að ræða að hlutverk ríkisstjórnar-

innar sé að framkvæma annars vegar vilja þingsins og hins vegar vilja forseta og er það í 

samræmi við hugmyndir Montesquieus um þrískiptingu valdsins þar sem ríkisstjórnin eigi 

                                                                                                                                                                                 
Gunnar Helgi Kristinsson. 2006. Sjálfræði ráðherra og þingræðisreglan. Stjórnmál og stjórnsýsla. 2. tbl, 2. árg, 
2006. 
4
 Shugart, Matthew Søberg. 2005. Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns. 

http://dss.ucsd.edu/~mshugart/semi-presidentialism.pdf. (Sótt 25. febrúar 2009) 
5
 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 

og 1999. 
6
 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 

og 1999. 
7
 Ólafur Jóhannesson. 1984. Stjórnskipun Íslands. Iðunn, Reykjavík. 
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að fara með framkvæmdavaldið. Þau miklu tengsl sem hafa verið á Íslandi á milli alþinigs 

og ríkisstjórnar hafa gert það að verkum að tengslin á milli forseta og ríkisstjórnar eru mun 

minni en þau ættu að vera.8  

Ein hugmynd þeirra sem aðhyllast hugmyndina um að Ísland sé þingræðisríki er að 

við samningu stjórnarskrárinnar árið 1944 hafi orðinu konungur verið skipt út fyrir forseta 

og slíkt hafi verið gert með fljótaskrift og án virkilegrar umhugsunar og vilji almennings 

stæði til þess að forsetinn hefði lítil völd. Það er hins vegar ekki alls kostar rétt. Í greininni 

Stofnun lýðveldis – Nýsköpun lýðræðis gerir Svanur Kristjánsson grein fyrir þeim hug-

myndum sem lágu að baki gerð stjórnarskrárinnar árið 1944 og að þar hafi forsetanum verið 

ætluð umtalsverð völd. Þannig bendir hann á að upphaflegum tillögum nefndar um samn-

ingu stjórnarskrárinnar var breytt umtalsvert og þá sérstaklega þegar kom að forsetaembætt-

inu. Nefndin hafði lagt til að forsetinn yrði kjörinn af þinginu en þingmenn Sósíalista-

flokksins vildu þjóðkjörinn forseta og undir það tók þorri þjóðarinnar. Hugmyndir um að 

breytingarnar á stjórnarskránni hafi verið lítið ræddar eru líka algjörlega rangar og í grein 

sinni bendir Svanur á mikla umræðu á þingi, meðal almennings og í fjölmiðlum um aðdrag-

anda stjórnarskrárinnar.9 Einnig hafa fylgjendur þingræðishugmyndarinnar verið til þess að 

benda á að kenningin um forsetaþingræði sé mun yngri en íslenska stjórnarskráin en slík 

röksemd heldur varla vatni þar sem að skipulagið getur verið til þrátt fyrir það að það hafi 

ekki verið formlega skilgreint og því gefið heiti. 

Þegar að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er lesin er ljóst að í henni er gert ráð fyrir 

því að forseti hafi umtalsverð völd en tvennt hefur orðið til þess að í dag telja margir að 

völd forseta séu takmörkuð. Annars vegar er það staðreyndin hér að ofan um náin tengsl 

alþingis og ríkisstjórnar og hins vegar sú staðreynd að forsetar lýðveldisins hafa ekki beitt 

völdum sínum í miklum mæli, þó að þegar þeir hafi gert það í gegnum tíðina, hafi það verið 

skýrt að þeir hafi haft umboð til þess. Hugsanlega mætti telja til þriðju ástæðuna og væri 

hún sú að hér hafi, í það minnsta undanfarin ár, verið stöðug stjórnskipan og ekki komið til 

þess, að mati forseta, að ríkisstjórnin hafi brotið gegn almenningi. Slíkt vald hafa dómstólar 

                                                           
8
 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 

og 1999. 
9
 Svanur Kristjánsson. 2002. Stofnun lýðveldis – Nýsköpun lýðræðis. Skírnir. 176. árg, vor 2002. Bls. 7-45. 
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hins vegar tekið sér og því hefur verið enn minni ástæða fyrir forseta til þess að beita valdi 

sínu. 

Svanur Kristjánsson hefur skrifað grein þar sem að hann gerir grein fyrir þessari 

sérstöku stöðu Íslands, þar sem í raun og veru er þingræði þar sem gert er ráð fyrir forseta-

þingræði. Þar bendir hann á að stjórnarskrá Íslands hafi þrátt fyrir umtalsverða umræðu 

ekki verið ætluð til þess að endast að eilífu, heildstæð endurskoðun hafi hins vegar enn ekki 

farið fram, þótt til þess hafi verið stofnaðar margar nefndir. Þess vegna sé skipting valdsins 

og þar með völd forseta ekki nógu vel skilgreind. Þetta hafi orðið til þess að hefð hafi í raun 

ráðið meiru en stjórnarskráin sjálf og eins og áður segir hafa forsetar ekki haft sig mikið í 

frammi, þó þess þekkist auðvitað dæmi, og því sé hér í raun þingræði og staða forsetans 

meira formleg heldur en stjórnmálalegs eðlis.10  

Eins og áður segir hef ég ákveðið að taka þá afstöðu í þessari ritgerð að fjalla um 

Ísland útfrá sjónarhóli kenninga um forsetaþingræði, en nánar verður vikið að þeim í næsta 

kafla. Ástæður þess er einkum af tvennum toga, annars vegar það mikla hlutverk sem 

forsetanum er ætlað samkvæmt stjórnarskránni og hins vegar að þegar forseti hefur tekið 

sér það vald sem getið hefur verið um í stjórnarskránni hefur sjaldnast verið um það deilt. 

Gott dæmi um slíkt er það vald sem forseti hefur tekið sér við myndun ríkisstjórna en um 

það hefur Guðni Th. Jóhannesson skrifað góða grein. 

Grein Guðna ber það viðeigandi heiti Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? En lýsir það 

vel þeirri mismunandi afstöðu sem forsetar hafa haft gagnvart stjórnarmyndunum. Vald 

forseta við stjórnarmyndunarviðræður er komið frá árinu 1904 en valdið var þá í höndum 

konungs sem hafði mikið að segja um skipun ráðherra og annara ráðamanna. Þegar Ísland 

varð síðan lýðveldi árið 1944 voru mörg hlutverka konungs færð yfir á forsetann en þá 

gjarnan með endurskoðun líkt og varð þegar neitunarvaldi konungs var breytt í málskotsrétt 

forseta en ekki virðist hafa verið mikið deilt um að forseti ætti að gegna lykilhlutverki við 

stjórnarmyndanir. Fyrsti forseti Íslands, Sveinn Björnsson gegndi ítarlegu hlutverki við 

stjórnarmyndanir og var nánast tilbúinn með utanþingsstjórn bæði árin 1947 og 1950 enda  

                                                           
10

 Svanur Kristjánsson. 2003. Iceland: A Parliamentary Democracy With A Semi-Presidential Constitution. 
Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies (ritstýrt af Kaare Strøm, Wolfgang C. Müller og 
Torbjörn Bergman). Oxford University Press: Oxford. 
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taldi Sveinn það hlutverk forseta að mynda utanþingsstjórn næðist ekki samstaða um 

ríkisstjórn á þingi. Sveinn hafði áður myndað utanþingsstjórn meðan hann gengdi embætti 

ríkisstjóra á árunum fyrir lýðveldisstofnun. Ásgeir Ásgeirsson var líka áberandi við stjórn-

armyndanir og hikaði ekki við að sýna persónulegar skoðanir sínar, t.d. þegar að hann dró 

mjög að veita Hermanni Jónassyni stjórnarmyndunarumboð árið 1956. Annað dæmi um af-

skipti Ásgeirs er þegar að hann afhenti Ólafi Thors stjórnarmyndunarumboðið árið 1958 

sem hann síðan skilaði vegna mikilla afskipta Ásgeirs. Kristján Eldjárn boðaði í upphafi 

sinnar forsetatíðar minni afskipti og ópólítiska afstöðu en þó fór það svo að árið 1979 

stefndi allt í að Kristján myndi mynda utanþingsstjórn. Vigdís Finnbogadóttir hefur sagt að 

hún hafi aldrei hugsað sér að mynda utanþingsstjórn og var hún ópólitísk þegar kom að 

stjórnarmyndunum og í raun er hægt að segja það sama um núverandi forseta, Ólaf Ragnar 

Grímsson, enda ekki verið erfitt að mynda ríkisstjórnir í hans stjórnartíð. Hægt væri að 

rekja hlutverk forseta við stjórnarmyndanir mun ítarlegar en nánar mun vera fjallað um það 

síðar í ritgerðinni í kaflanum um beitingu valds forseta Íslands. Hér er tilgangurinn einungis 

sá að sýna fram á það að ef forseti hefur viljað hafa áhrif á sviði stjórnmálanna þá hefur 

hann getað gert það og rennir það frekari stoðum undir hugmyndina um forsetaþingræði.11 

Séu þær röksemdir sem reifaðar eru í þessum kafla réttar þá ætti það að vera ljóst að á 

Íslandi er forsetaþingræðiskerfi og því er við hæfi að skoða næst hvað slíkt kerfi felur í sér. 

Kenningar um forsetaþingræði 
Hugtakið forsetaþingræði (e. Semi-presidential system) var fyrst sett fram og mótað 

af Maurice Duverger undir lok áttunda áratugarins í þeim tilgangi að lýsa fimmta lýðveldi 

Frakklands. Kerfið er þó mun eldra og líklegast er fyrsta tilraunin til þess að koma slíku 

kerfi á Weimar-lýðveldið í Þýskalandi en hugmyndasmiður þess kerfis var Max Weber. 

Max Weber og Weimar-lýðveldið 

 Þýskaland var í molum við lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og einhugur ríkti um að 

nýtt og betra Þýskaland þyrfti að rísa úr rústunum. Í því skyni var leitað hugmynda hjá 

                                                           
11

 Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 
og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 
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mörgum helstu hugsuðum landsins og er óhætt að segja að hugmyndir Max Webers hafi 

verið þungamiðja niðurstöðunnar, stjórnarskrár Weimar-lýðveldisins. 

 Kenningar Max Webers eru löngu orðnar þekktar og viðteknar í stjórnmála- og 

félagsfræði. Hugmyndir hans endurspeglast einna best í tveimur fyrirlestrum sem hann hélt 

í Munchen veturinn 1918-1919, annars vegar um starf fræðimannsins og hins vegar um 

starf stjórnmálamannsins. Það er sá síðarnefndi sem við höfum mestan áhuga á enda koma 

þar fram margar hugmyndir Webers um stjórnmál sem rötuðu síðan inn í stjórnarskrá 

Weimar-lýðveldisins.12  

 Max Weber skilgreinir stjórnmál sem deilur um hver skuli stjórna ríki, en 

samkvæmt kenningum Webers er ríki svæði þar sem að einhver aðili, ríkisstjórn, hefur 

einkarétt til þess að beita valdi. Kerfið byggist síðan á því að íbúar svæðisins viðurkenni 

yfirráð valdhafanna og valdhafarnir verða að geta stýrt svæðinu og veitt þá þjónustu sem 

veita þarf. Með öðrum orðum, stjórnvöld þurfa að hafa lögmæti. Lögmæti er hugtak sem 

Weber rannsakaði því hann gerði sér snemma grein fyrir að skipunum er ekki alltaf hlýtt, 

leiðtogar og ríkisstjórnir geta fallið. Hann skilgreindi þrjár gerðir af lögmæti. Í fyrsta lagi 

hefðarlögmæti, en í því fellst lögmæti sem gengur í erfðir, oft komið frá guði almáttugum. 

Stjórnmálakerfið sem fylgir slíku skipulagi er konungsríki. Í öðru lagi er um náðarlögmæti 

að ræða en í þann flokk falla leiðtogar sem hafa svo mikið persónufylgi að það nægi til þess 

að leiðtoginn hafi lögmæti, afleiða slíks lögmætis er yfirleitt einræðiskerfi í einhverri mynd. 

Þriðja og síðasta leiðin til lögmæts valds er leið skrifræðisins og kosninga. Weber taldi að 

allar þessar leiðir hefðu kosti en gallarnir væru jafnvel stærri. Þaðan er komin þessi hug-

mynd um einhvers konar sambland sem leiddi til forsetaþingræðiskerfis Weimar-

lýðveldisins.13 

Mikilvægasta innlegg Webers í stjórnarskrána er síðan það að forsetinn skuli þjóð-

kjörinn, þannig eykur hann lögmæti hans. Margir hafa orðið til þess að gagnrýna hugmynd-

ir Webers og segja að Weimar-lýðveldið hafi leitt af sér nasistaríki Adolfs Hitlers og aðra 

heimsstyrjöld sem var einmitt það sem Weber var að reyna að forðast. Hafa verður þó í 

                                                           
12

 Weber, Max. 1996. Mennt og máttur. Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. 
Collins, Randall og Michael Makowsky. 2005. The Discovery of Society. McGraw-Hill, New York  
13

 Weber, Max. 1996. Mennt og máttur. Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. 
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huga að Weber lést árið 1919 og hafði því ekkert að segja um framvindu Weimar- 

lýðveldisins. 

Forsetaþingræði Duverger 

Eins og áður segir var það Frakkinn Maurice Duverger sem setti fyrstur fram hug-

takið forsetaþingræði og mætti segja að skilgreining hans sé viðmiðið í öllum rannsóknum 

sem lúta að þessu fyrirbæri. Duverger var að reyna að útskýra stjórnkerfi fimmta lýðveldis 

Frakklands en skilgreiningu hans má vel heimfæra á önnur lönd því allt frá því að fyrri 

heimsstyrjöldinni lauk höfðu verið að þróast kerfi þar sem að forseti var þjóðkjörinn. Eins 

og vikið var að í kaflanum hér að framan þá setti hann fram þrjú skilyrði sem stjórnkerfi 

þurfa að uppfylla til þess að geta kallast forsetaþingræði. Í fyrsta lagi þarf forseti ríkisins að 

vera kosinn beinni almennri kosningu, í öðru lagi þarf hann að hafa umtalsverð völd og í 

þriðja lagi þarf að sitja ríkisstjórn sem styðst við meirihluta kjörins þings. Þessir þættir gera 

það að verkum að forsetaþingræðiskerfið er blandað kerfi á milli forsetaræðis og hreins 

þingræðis. Þrátt fyrir að skilgreining Duvergers sé almennt talin sú besta þegar kemur að 

því að útskýra forsetaþingræðiskerfi hefur hún þann galla að engin nánari útskýring fylgir 

hugtakinu umtalsverð völd forseta. Slíkt leiðir til þess að oft getur verið erfitt að skilgreina 

nákvæmlega hvort ríki búi við skipulag forsetaþingræðis.14  

Um forsetaþingræðiskerfi 

Frá lokum fyrri heimsstyrjaldar má segja að forsetaþingræðiskerfið hafi verið að 

þróast. Þannig voru engin ríki í Evrópu sem kusu forseta sinn í almennri atkvæðagreiðslu 

árið 1900, árið 1925 voru þau orðin tvö, árið 1950 þrjú, 1975 fimm og árið 2000 voru þau 

orðin tuttugu og er því óhætt að segja að forsetaþingræðiskerfi hefur verið vinsælasta 

stjórnarformið í Evrópu á síðustu áratugum tuttugustu aldar.15 Jafnvægi á milli þings og 

forseta er eitthvað sem mörg ríki, þá sér í lagi í A-Evrópu og Afríku, virðast sækja í. Þannig 

                                                           
14

 Shugart, Matthew Søberg. 2005. Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns. 
http://dss.ucsd.edu/~mshugart/semi-presidentialism.pdf. (Sótt 25. febrúar 2009) 
Hague, Rod og Martin Harrop. 2004. Comparative Government and Politics. Palgrave macmillan, New York. 
15

 Neto, Octavio Amorim og Kaare Strøm. 2006. Breaking the Parliamentary Chain of Delegation: Presidents 
and Non-partisan Cabinet Members in European Democracies. British Journal of Political Science. 36. árg., 4. 
tbl., október 2006. Bls. 619-643. 
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1167509461&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&V
Type=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1240914569&clientId=58032. (sótt 27. apríl 2009.) 
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hafa tólf af fjórtán lýðræðisríkjum fyrrum Sovétríkjanna tekið upp forsetaþingræðiskerfum 

og sjö af tólf nýjum ríkjum Afríku síðustu þrjátíu árin hafa farið þessa leið.16  

Forsetaþingræðiskerfum hefur oft verið skipt í tvennt eftir því hve áhrif forsetans 

eru mikil. Annars vegar í kerfi þar sem ríkisstjórnin ber einungis ábyrgð gagnvart meiri-

hluta þingsins (e. Premier-presidential system) og hins vegar kerfi þar sem ríkisstjórnin 

svarar bæði til meirihluta þingsins og til forsetans (e. President-parliamentary system). Í 

síðarnefnda kerfinu eru völd forseta yfirleitt meiri og oft er það hann sem skipar ríkis-

stjórnina, dæmi um slíkt er Weimar-lýðveldið í Þýskalandi en þar gat þjóðkjörinn forseti 

skipað ríkisstjórn án samþykkis þingsins en þingið gat þá lýst yfir, og samþykkt, vantraust á 

ríkisstjórnina og vék hún þá frá völdum. Á Íslandi hins vegar er ljóst að um er að ræða 

fyrrnefnda kerfið því forseti getur ekki vikið ríkisstjórn frá þótt hann geti rofið þing en 

nánar verður fjallað um það síðar í ritgerðinni.17 

Áður en við víkjum nánar að hlutverki forseta í forsetaþingræðisríkjum skulum við 

skoða nokkur almenn einkenni á forsetaþingræðisríkjum. Eitt helsta einkennið á flestum 

ríkjum sem notast við forsetaþingræðiskerfi er að töluverður munur er á virkni kerfisins 

eftir því hvort forseti kemur úr sama baklandi og meirihluti þings eða hvort hann er á önd-

verðum meiði við meirihluta þings. Duverger og Lijphart hafa báðir gengið svo langt að 

segja að munurinn í Frakklandi, sem er Premier-presidential forsetaþingræðisríki, sé eins og 

á þingræðisríkjum og forsetaræðisríkjum en aðrir vilja þó meina að munurinn sé ekki það 

mikill og gera það með þeim rökum að þótt að forseti sé úr annarri átt en meirihluti 

þingsins þá sitji ríkisstjórnin í skjóli þingsins en ekki í skjóli forsetans eins og í forseta-

ræðisríkjum á borð við Bandaríkin. Hugmynd þeirra Duverger og Ljipharts á því kannski 

betur við um President-parliamentary kerfi þar sem að forseti skipar forsætisráðherra og 

jafnvel fleiri ráðherra í ríkisstjórninni. Kemur þetta að vissu leyti saman við grein Svans 

Kristjánssonar sem talað var um hér að framan þar sem að hann heldur því fram að á Íslandi 

sé í raun þingræðiskerfi. Hér á landi hefur yfirleitt ekki verið það mikill skoðanaágreiningur 

á milli forseta og þings og fá mál verið það umdeild, þó oft hafi ekki ríkt samstaða, að 

                                                           
16

 Shugart, Matthew Søberg. 2005. Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns. 
http://dss.ucsd.edu/~mshugart/semi-presidentialism.pdf. (Sótt 25. febrúar 2009) 
17

 Shugart, Matthew Søberg. 2005. Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns. 
http://dss.ucsd.edu/~mshugart/semi-presidentialism.pdf. (Sótt 25. febrúar 2009.) 



14 

 

forseti hafi séð til þess ástæðu að beita völdum sínum í miklum mæli. Það hafi þeir hins 

vegar gert, t.d. þegar að Ólafur Ragnar neitaði að samþykkja Fjölmiðlafrumvarpið og eins 

þegar að Vigdís Finnbogadóttir var að því komin að gera það sama varðandi EES-samn-

inginn þótt hún hafi hætt við það áður en til kom, en nánar verður vikið að þessum málum 

síðar.18  

Ábyrgð liggur ekki jafn ljós fyrir í forsetaþingræðiskerfum og hefðbundnum þing-

ræðiskerfum þar sem að staða hans er ekki hluti af hinni hefðbundnu umboðskeðju. Staða 

hans sem ábyrgðarmanns ríkisstjórnarinnar setur hann ofarlega í keðjuna en sem þjóð-

kjörinn leiðtogi svarar hann jafnframt beint til þjóðarinnar.19 

Þegar kemur að völdum forseta í forsetaþingræðisríkjum eru þau aðallega af fernum 

toga. Í löndum þar sem President-parliamentary kerfið er við lýði hafa þeir yfirleitt allar 

fjórar gerðir valdsins en í Premier-presidential kerfum hafa þeir einungis eitthvað af þessum 

tækjum til valdbeitingar. Fyrsta tegundin er vald forseta til þess að koma með tillögu að 

forsætisráðherraefni. Í sumum ríkjum hefur hann vald til þess að skipa hann, líkt og í 

Weimar-lýðveldinu, en í öðrum ríkjum þarf þingið að samþykkja tillögu forsetans. Sums 

staðar hefur síðan forsetinn völd til þess að víkja forsetanum frá. Önnur tegund valds, 

nátengd þeirri fyrstu, er aðkoma að stjórnarmyndunum. Þriðja tegundin er síðan þingrofs-

rétturinn en hann er ekki mjög algengur í forsetaþingræðisríkjum. Fjórða og síðasta teg-

undin er síðan neitunarvald af einhverju tagi en nánast undantekningarlaust getur þingið 

snúið ákvörðun forseta við, annað hvort með meirihluta eða auknum meirihluta atkvæða.20  

Ekki eru þó allir á eitt sáttir um ágæti kerfisins og hefur Dennis Shoesmith bent á að 

kerfið hafi skapað mikla spennu og valdið vandamálum í Tímor-Leste (áður þekkt sem 

Austur-Tímor), sem varð sjálfstætt ríki árið 2002. Talar hann þar um að kerfið stuðli að 
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 Shugart, Matthew Søberg. 2005. Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns. 
http://dss.ucsd.edu/~mshugart/semi-presidentialism.pdf. (Sótt 25. febrúar 2009) 
Svanur Kristjánsson. 2004. Iceland: Searching for Democracy along Three Dimensions of Citizen Control. 
Scandinavian Political Studies. 2. tbl, 27. árg. 2004. Bls. 153-174 
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 Neto, Octavio Amorim og Kaare Strøm. 2006. Breaking the Parliamentary Chain of Delegation: Presidents 
and Non-partisan Cabinet Members in European Democracies. British Journal of Political Science. 36. árg., 4. 
tbl., október 2006. Bls. 619-643. 
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sundrung milli forseta og forsætisráðherra. Hins vegar virðist greinin einungis snúast um 

þær persónur sem gegna þessum embættum og því ef til vill ekki kerfinu um að kenna 

heldur þeim mönnum sem gegna embættunum.21 

Ljóst má því vera að völd forseta í forsetaþingræðisríkjum eru umtalsverð og næsta 

skref er að skoða það sem fram hefur komið í þessum hluta í samhengi við embætti forseta 

Íslands. 

Völd forseta Íslands 
Þegar Ísland hefur verið skilgreint sem forsetaþingræðisríki og settar hafa verið 

fram útskýringar á því kerfi er komið að því að skoða völd forseta Íslands sem ættu 

samkvæmt kenningum um forsetaþingræðisríki að vera töluverð. Völd forsetans verða 

skoðuð út frá þremur atriðum. Í fyrsta lagi verða þau skoðuð út frá hinni skrifuðu verk-

lýsingu sem finna má í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Í öðru lagi verður skoðað hvernig 

það fólk sem gegnt hefur embætti forseta Íslands hefur beitt sér á vettvangi stjórnmálanna 

og í þriðja og síðasta lagi verður forsetaembætti Íslands borið saman við nokkur önnur 

forsetaþingræðisríki, en það ætti að gefa okkur nokkra mynd af því hvert hlutverk forseta 

getur verið í sambærilegum kerfum. 

Völd forseta Íslands samkvæmt stjórnarskrá 
Aðeins var vikið að þeim völdum sem forseta eru gefin samkvæmt stjórnarskránni í 

kaflanum um Ísland sem forsetaþingræðisríki en hér verður nánar fjallað um þau. 

Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá árið 1874 en sú stjórnarskrá sem nú er í gildi er 

frá árinu 1944. Margir hafa haldið því fram að orðinu konungur hafi einungis verið skipt út 

fyrir forseta frá fyrri stjórnarskrá en það er ekki allskostar rétt heldur var hún samin að vel 

ígrunduðu máli en vissulega var danska stjórnarskráin þó höfð til hliðsjónar. 

Það þarf ekki að lesa langt inn í stjórnarskrána til þess að sjá að forsetanum eru ætluð 

umtalsverð völd því strax í annarri grein segir: „Alþingi og forseti Íslands fara saman með 

löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum 
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landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“22 Þarna er 

skýrt kveðið á um það að forseti eigi bæði að vera virkur í lagasetningum og framkvæmd 

laganna. Hins vegar hafa aðrir orðið til þess að lesa úr þessu að forsetinn eigi einungis að 

samþykkja lög.23 

Annar hluti stjórnarskrárinnar fer síðan í það að fjalla um forsetaembættið og á því 

hve miklu púðri er eytt í forsetaembættið í stjórnarskránni ætti að vera ljóst að forseta-

embættið er ekki eitthvað sem sett var inn til málamynda heldur að vel ígrunduðu máli. 

Til þess að fá mynd á það hvernig hlutverk forseta samkvæmt stjórnarskránni 

samræmait hugmyndum um forsetaþingræði er ágætt að bera völdin saman við algengustu 

völd forseta í forsetaþingræðisríkjum er talin voru upp í kaflanum hér á undan. 

Fyrsta tegundin er sú að tilnefna forsætisráðherra. Forseti Íslands hefur þau völd samanber 

annars vegar 15. grein sem segir: „Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann 

ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim.“ Og hins vegar 17. grein: „ (...) Fund-

unum stjórnar sá ráðherra, er forseti lýðveldisins hefur kvatt til forsætis, og nefnist hann 

forsætisráðherra.“ Þarna kemur skýrt fram að forsetinn skipar ráðherrana og velur úr hópi 

þeirra einn til forsætis.24 

Önnur tegund valdsins er það að skipa ríkisstjórn. Eins og 15. greinin sem vitnað 

var í hér að framan sýnir fram á, þá er það hlutverk forsetans að skipa ríkisstjórnina og 

samkvæmt 16. grein ber ríkisstjórninni að bera mál upp við forseta.25 

Þriðja tegund valdsins snýr að þingrofinu en í 24. grein kemur skýrt fram að þessi 

völd liggja hjá forseta: „Forseti lýðveldisins getur rofið Alþingi, og skal þá stofnað til nýrra 

kosninga, áður en 45 dagar eru liðnir frá því er gert var kunnugt um þingrofið, enda komi 
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 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 
og 1999. 2. gr. 
23 Gunnar Helgi Kristinsson. 2005. Skýringar við stjórnarskránna. 
http://www.stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/ST-N_(2005)_skyringar.doc (sótt 18. febrúar 2009) 
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Alþingi saman eigi síðar en tíu vikum eftir að það var rofið. Alþingismenn skulu halda 

umboði sínu til kjördags.“.26 

Fjórða og síðasta tegundin er síðan neitunarvald en samkvæmt hinni velþekktu 26. 

grein stjórnarskrárinnar hefur forseti Íslands málskotsrétt sem er vissulega ekki jafn áhrifa-

mikill og hreint neitunarvald en engu að síður mikilvægt stopptæki ef forseti metur það svo 

að þing sé að brjóta á þjóðinni.27  

Ljóst er að sé einungis rýnt í ritaðan texta stjórnarskrárinnar þá eru völd forseta 

Íslands umtalsverð og samræmast vel hugmyndum um forsetaþingræði og raunar er það svo 

að völd forseta Íslands samkvæmt stjórnarskránni eru jafnvel meiri en þekkist í mörgum 

forsetaþingræðisríkjum því auk ofangreindra atriða hefur hann ýmis völd sem þekkjast helst 

í forsetaræðisríkjum á borð við Bandaríkin. Þar má til dæmis nefna 25. greinina um að 

forseti get lagt fram lagafrumvörp til samþykkis á Alþingi, 21. greinina um völd forseta til 

þess að gera alþjóðasamninga og 29. greinina um að forseti hafi völd til þess að náða 

dæmda menn. Auk þess svipar brottrekstarferli forseta sem getið eru um í 11. grein mjög til 

þess ferlis sem fer af stað þegar að ætlunin er að víkja forseta Bandaríkjanna frá.28  

En ef svo augljóst er að forsetaembættið er svo valdamikið hvers vegna vilja þá svo margir 

vera til þess að segja forsetann valdalausan. Þar er einkum um að kenna túlkun margra, 

meðal annars nefndar um endurskoðun stjórnarskrárinnar, á 13. grein stjórnarskrárinnar 

sem segir að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt en margir vilja meina að í þessu felist 

framsal á valdi frá forseta til ríkisstjórnar og því séu þau völd sem að ofan eru talin í raun í 

höndum ríkisstjórnar en ekki forseta.29  

                                                           
26 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 
og 1999. 24. gr 
27

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 
og 1999. 26. gr. 
28

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 
og 1999. 21. gr., 25. gr. og 29. gr. 
29

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög númer 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 
og 1999. 
Gunnar Helgi Kristinsson. 2005. Skýringar við stjórnarskránna. 
http://www.stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/ST-N_(2005)_skyringar.doc (sótt 18. febrúar 2009) 
Gunnar Helgi Kristinsson. 2005. Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar – skýrsla unnin fyrir nefnd um endurskoðun 
stjórnarskrárinnar. http://www.stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/ST-N_(2005)_agrip_af_troun_stjskr.doc 
(sótt 18. febrúar 2009) 
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Sé einungis tekið tillit til hins ritaða texta má ljóst vera að völd forseta Íslands eru 

umtalsverð en annað sem til þarf að koma er hvernig völd forsetans hafa verið túlkuð og 

hvernig þeim hefur verið beitt en í næsta kafla er meiningin að fjalla um hvernig það fólk 

sem gegnt hefur forsetaembættinu hefur beitt völdum sínum. 

 

Beiting valds forseta Íslands 
Fimm forsetar hafa setið við völd á Íslandi. Í þessum kafla er ætlunin að greina frá 

hvernig þeir hafa beitt sér á svið stjórnmálanna á meðan þeir sátu í embætti forseta Íslands 

og einnig hvort einhugur hafi ríkt um að forseta væri heimilt að beita sér með slíkum hætti. 

Ekki virðist hafa verið dregið í efa að þeir hefðu umtalsverð völd, svo vitnað sé í Bjarna 

Benediktsson sem sagði í aðdraganda forsetakosninganna 1952 að sigurvegari kosninganna 

fengi „meira pólitískt vald en nokkrum öðrum einum Íslendingi fyrr eða síðar í sögu 

landsins hefur verið fengið í hendur.30 Þær heimildir sem hafðar verða til hliðsjónar eru 

fyrst og fremst ævisögur forsetanna en einnig verður stuðst við skrif fræðimanna um 

einstaka atvik. 

Sveinn Björnsson 

Sveinn Björnsson var fyrsti maðurinn til að gegna embætti forseta Íslands er hann 

var kjörinn forseti á Þingvöllum þann 17. júní 1944. Ólíkt því sem síðar þekktist þá var 

Sveinn kosinn af þingmönnum, 52 talsins, en ekki af þjóðinni. Áður en Sveinn tók við 

forsetaembættinu hafði hann gegnt embætti ríkisstjóra frá árinu 1941. Það kom í hlutverk 

Sveins að móta forsetaembættið og má segja að hann hafi lagt þá línu sem síðar hefur verið 

fylgt að forseti beiti sér ekki á sviði stjórnmálanna nema þegar að hann telji raunverulega 

ástæðu til þess.31  

Sveinn Björnsson átti eftir að beita sér í nokkur skipti og þá helst þegar kom að 

stjórnarmyndunum en hafði reyndar einnig gert það áður en hann tók við forsetaembættinu. 

Þegar að hann hafði verið ríkisstjóri hafði hann haft margvísleg áhrif. Hann neitaði að taka 

við lausnarbeiðni Hermanns Jónassonar haustið 1941 og krafðist þess að ríkisstjórn hans 

                                                           
30

 Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 
og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 
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sæti fram á vorið. Þá tók við skammvin seta minnihlutastjórnar undir forystu Ólafs Thors 

sem einungis entist fram á haustið og á haustdögum gekk ekki að mynda nýja ríkisstjórn 

sem varð til þess að Sveinn myndaði utanþingsstjórn undir forystu Björns Þórðarsonar. 

Þessi ákvörðun var tekin í mikilli andstöðu við Sjálfstæðisflokkinn og þá sérstaklega Ólaf 

Thors en Sveinn hafði metið stöðuna svo að hann hefði ekki annan kost í stöðunni en að 

mynda ríkisstjórn utan þings því aðrir möguleikar hefðu verið fullreyndir. Utanþingsstjórn 

þessi sat svo fram yfir lýðveldisstofnunina og harmaði Ólafur Thors það mjög að: „ (...) 

utanþingsstjórn skyldi sitja að völdum, þegar að lýðveldi var stofnað á Íslandi, svo mikið 

þótti honum koma til þessa atburðar og svo lítið til utanþingsstjórnar.“32 Sveinn gegndi 

embætti forseta til dauðadags árið 1952 og átti eftir að láta meira til sín taka þegar kom að 

stjórnarmyndunum enda stjórnarkreppur tíðar á forsetaárum hans.33 

Þannig var það næst árið 1947 að illa gekk að mynda ríkisstjórn og hafði Sveinn þá 

gert klára utanþingsstjórn undir forsæti Kjartans Ólafssonar en alþingi kom sér saman um 

nýja ríkisstjórn, þar sem að Stefán Jóhann Stefánsson var í forsæti, áður en að til þess kom. 

Ríkisstjórn Stefáns var ekki langlíf og síðla árs 1949 voru enn vandræði við stjórnar-

myndun og tók þá við tímabundið minnihlutastjórn Ólafs Thors sem síðan náði ekki að 

verjast vantrausti á þingi á vordögum 1950 og var þá Sveinn enn á ný tilbúinn með utan-

þingsstjórn, í þetta sinn átti Vilhjálmur Þór að vera í forsæti. Var þá Ólafi Thors nóg boðið 

og sagði við Svein: „Heldur þú að það sé hlutverk þitt sem forseta að koma í veg fyrir að 

hér á landi sé þingræði og þingræðisstjórnir?”34. 

Það er því ljóst að Sveinn Björnsson hafði þá skoðun á forsetaembættinu að það ætti 

að gegna mikilvægu hlutverki við stjórnarmyndanir og undirstrikar það ennfremur þá 

skoðun að forseti Íslands eigi að halda sig til hlés nema þegar um er að ræða nauðsyn þess 

að hann grípi til aðgerða. Þá er það einnig ljóst að ekki ríkti einhugur um þá sýn sem 

Sveinn hafði á forsetaembættið, samanber gagnrýni Ólafs Thors og fleiri.35 

                                                           
32

 Gylfi Gröndal. 1994. Sveinn Björnsson Ævisaga. Forlagið, Reykjavík. bls 321. 
33 Gylfi Gröndal. 1994. Sveinn Björnsson Ævisaga. Forlagið, Reykjavík. 
Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 
og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 
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Annað mál sem varpar ljósi á hve mikið hlutverk forseta Íslands er ætlað má finna í 

því að þegar að Bandaríkjamenn hugðust semja við Íslendina um áframhaldandi veru 

Bandaríkjahers hér á landi, síðla hausts 1944, þá hafði Franklin D. Roosevelt samband við 

Svein Björnsson, nýkjörin forseta, og bauð honum í opinbera heimsókn ásamt Vilhjálmi 

Þór, þá utanríkisráðherra. Þótt að engir samningar hafi verið undirritaðir í þessari för má 

telja það einsýnt að Bandaríkjamenn töldu vissara að ræða við forseta landsins áður en 

formleg beiðni var send til alþingis árið eftir um herstöð til 99 ára.36 

Ásgeir Ásgeirsson 

Eftir andlát Sveins Björnssonar stóð þjóðin frammi fyrir þeirri stöðu að kjósa þyrfti 

nýjan forseta. Sveinn Björnsson hafði verið kjörinn til eins árs af Alþingi og svo tvívegis 

sjálfkjörinn. Menn voru ekki á eitt sáttir um hvernig haga ætti málum. Sigurður Nordal, þá 

sendiherra, taldi nauðsynlegt að ná samstöðu um einn frambjóðanda svo ekki þyrfti að 

koma til kosninga á meðan stjórnmálaflokkarnir töldu nauðsynlegt að nýr forseti kæmi úr 

röðum stjórnmálamanna, þeirra á meðal Ólafur Thors sem sagði: „Það er afar þýðingar-

mikið að forseti Íslands gerþekki völdundarhús stjórnmálanna”. Með það að leiðarljósi 

leitaði Alþýðuflokkurinn til Ásgeirs Ásgeirssonar og þegar ljóst var að hann myndi taka 

slaginn kom í ljós að hann naut vinsælda víða í samfélaginu. Hins vegar voru forystumenn 

Framsóknarflokksins þeir Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson ekki sáttir við Ásgeir. 

Þeir leituðu til margra manna um að bjóða sig fram gegn honum og náðu samkomulagi við 

Sjálfstæðismenn um að Bjarni Jónsson vígslubiskup skyldi bjóða sig fram gegn Ásgeiri. 

Sjálfstæðismaðurinn Ólafur Thors þurfti þá að draga fyrri orð sín til baka. Þrátt fyrir að 

Bjarni hafi verið auglýstur frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins er 

ljóst að innan beggja flokkanna voru hópar sem ekki voru sammála stefnu flokkana út á við 

og studdu frekar Ásgeir. Svo fór að lokum að Ásgeir bar nauman sigur úr býtum í kosning-

unum 1952 og gegndi hann forsetaembættinu í 16 ár eða til ársins 1968.37 

Líkt og forveri hans í forsetaembættinu beitti Ásgeir sér óspart þegar kom að 

stjórnarmyndunum. Fyrstu alþingiskosningarnar í stjórnartíð Ásgeirs voru vorið 1953 og 
                                                                                                                                                                                 
Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 
og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 
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eftir þær gekk erfiðlega að ná saman um ríkisstjórn. Á minnisblaði frá Ásgeiri má sjá að 

hann var tilbúinn að mynda utanþingsstjórn og raunar búinn að ákveða að einhverju leyti 

hvaða menn skildu mynda þá stjórn. Hins vegar náðist á Alþingi sátt um nýja ríkisstjórn 

undir forsæti Ólafs Thors. Ríkisstjórn Ólafs sprakk síðan í marsmánuði árið 1956 og vildu 

einhverjir innan Framsóknarflokksins að Ásgeir myndaði utanþingsstjórn sem Ásgeir taldi 

ekki góðan valkost, enda var það hans skoðun að Alþingi ætti aldrei að krefjast utanþings-

stjórnar. 

Einnig er eftirtektarvert við forsetatíð Ásgeirs hve slæmt samband hans við einstaka 

þingmenn var og þá helst gagnvart Hermanni Jónassyni. Dæmi um það eru annars vegar að 

í kjölfar stjórnarslita sumarið 1956 dró hann mjög á langinn að gefa Hermanni tækifæri til 

þess að mynda ríkisstjórn og aftur í árslok 1958 þegar hann hreinlega lýsti því yfir að hann 

myndi fyrr mynda utanþingsstjórn en að fela Hermanni Jónassyni formanni Framsóknar-

flokksins, sem þá var næst stærsti flokkur landsins, stjórnarmyndunarumboð.38 

Hlutverk Ásgeirs þegar að kom að utanríkismálum var ekki jafn veigamikið og 

forvera hans á forsetastóli enda utanríkissþjónusta Íslands orðin mun betur hæf til þess að 

sjá um þann málaflokk. Hann fór hins vegar í fjölmargar heimsóknir til erlendra ríkja. 

Ásgeir hafði mjög mikil afskipti af stjórnmálum og skrifaði mikið um þau og tók afstöðu en 

slíkt hafði Sveinn Björnsson ekki gert í miklum mæli og það sama er hægt að segja um þá 

sem síðar gegndu forsetaembættinu. Hann nýtti þau völd sem hann hafði til þess að koma 

sínum áherslum að og þá helst þau völd sem hann hafði þegar að kom að stjórnarmynd-

unum eins og dæmin er varða Hermann Jónasson sýna fram á.39 

Kristján Eldjárn 

Þegar að Ásgeir Ásgeirsson tilkynnti það í áramótaávarpi sínu í upphafi árs 1968 að 

hann hyggðist ekki gefa kost á sér til endurkjörs var ljóst að sumarið 1968 yrði kosið um 

nýjan forseta Íslands. Fljótlega var það augljóst að tengdasonur Ásgeirs, Gunnar 
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Thoroddsen, myndi gefa kost á sér en Gunnar var sendiherra í Danmörku en hafði áður 

verið, og varð síðar, ráðherra. Ljóst var að Ásgeiri hugnaðist best að Gunnar tæki við af 

honum. Hins vegar voru ansi margir því mótfallnir að forseti Íslands kæmi úr röðum 

stjórnmálamanna og hafa afskipti Ásgeirs vafalaust haft sitt að segja í þeim efnum. Því fóru 

menn að leita að mótframbjóðanda gegn Gunnari og fannst hann í Kristjáni Eldjárn, 

þjóðminjaverði, sem hafði stýrt vinsælum sjónvarpþáttum um fornminjar. Kristján náði 

snemma forystu í kosningabaráttunni en svo minnkaði munurinn umtalsvert og þegar að 

kom að kosningum töldu margir að mjótt yrði á mununum. Svo fór þó ekki og vann 

Kristján nokkuð öruggan sigur.40 

Gunnar Thoroddsen taldi ástæður þess að Kristján bar sigur úr býtum vera fjórar 

talsins. Í fyrsta lagi þá vakningu sem var að verða í heiminum um að fólk ætti að berjast 

gegn stjórnvöldum en 1968 má segja að hippamenningin hafi verið farin að móta sam-

félagið umtalsvert. Í öðru lagi nefnir hann sjónvarpsþættina sem áður voru nefndir. Í þriðja 

lagi nefnir hann illt umtal í sinn garð en taka ber það fram að Kristján þurfti líka að glíma 

við það. Fjórða skýringin og sú sem hittir best í mark er sú að „þá er það ljóst að auðvitað 

voru fjölmargir kjósendur sem töldu Kristján Eldjárn hæfari en mig til embættis forseta 

Íslands.“41 

Segja má að þeim sem óskuðu eftir minni afskiptum forseta Íslands í stjórnartíð 

Kristjáns Eldjárns hafi að nokkru leyti orðið að ósk sinni því hann hafði sig ekki jafn mikið 

í frammi og forverar hans. Hins vegar var hann tilbúinn að taka slaginn ef á þurfti að halda 

og besta dæmið um það er að öllum líkindum staðan sem kom upp þegar að Bjarni 

Benediktsson, þáverandi forsætisráðherra, lést í bruna að Þingvöllum í júlí 1970. Þá greip 

Kristján strax í taumana og sá til þess að nýr forsætisráðherra kæmi til starfa. Hann vildi að 

ríkisstjórnin sæi um málið sjálf en það var tillaga hans um að Jóhann Hafstein tæki við 

forsætisráðherraembættinu sem varð fyrir valinu.42 

Þegar að kom að stjórnarmyndunum hafði Kristján þá afstöðu að heppilegast væri 

að fulltrúi þess flokks sem besta kosningu hefði hlotið myndi fá umboð til stjórnarmynd-
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unar og framan af forsetatíð Kristjáns gekk yfirleitt hratt og vel að mynda ríkisstjórnir. Það 

breyttist hins vegar sumarið 1978 en í kjölfar kosningasigurs Alþýðuflokksins og Alþýðu-

bandalagsins var ljóst að breytingar yrðu á stjórnskipan landsins. Kristján hóf þá að láta 

stjórnarmyndunarumboðið ganga flokka í millum. Fyrst fékk Alþýðuflokkur að spreyta sig, 

þá Sjálfstæðisflokkurinn, á eftir honum Alþýðubandalagið og að lokum Framsóknarflokk-

urinn. Þegar að Kristján fékk Alþýðubandalaginu umboðið var það í fyrsta skipti sem það 

gerðist og undirstrikaði það enn frekar afstöðu Kristjáns að forsetinn ætti ekki að láta póli-

tíska afstöðu ráða ferðinni. Framsóknarflokkurinn myndaði að lokum ríkisstjórn, undir 

forsæti Ólafs Jóhannessonar, ásamt Alþýðuflokki og Alþýðubandalagi. Þetta afhjúpaði þá 

vankanta á fyrirkomulagi Kristjáns að flokkar gætu verið tregir til þátttöku í stjórnar-

samstarfi þangað til þeim sjálfum væri fært umboðið.43  

Þessi ríkisstjórn hrökklaðist frá völdum haustið 1979 og ákvað Kristján að taka upp 

annað verklag og gerði Alþýðuflokki og Sjálfstæðisflokki ljóst að þeirra væri að koma sér 

saman um einhvers konar stjórn annars myndi hann skipa utanþingsstjórn. Ekki kom þó til 

þess að af því yrði því við tók minnihlutastjórn Alþýðuflokks með stuðningi Sjálfstæðis-

flokks. Eftir stutta setu þeirrar stjórnar var kosið að nýju og tók Kristján þá upp gamalt 

verklag og lét stjórnarmyndunarumboðið ganga manna í millum. Svo fór að ekki tókst að 

mynda ríkisstjórn og hótaði Kristján þá að nýju að setja á utanþingsstjórn og dugði sú 

ákvörðun til þess að mynduð var ríkisstjórn undir forsæti Gunnars Thoroddsen, með 

nokkrum þingmönnum Sjálfstæðisflokks auk þingmanna Framsóknarflokks og Alþýðu-

flokks.44  

Segja má því að Kristján hafi eftir að hafa haft frekar lítil afskipti af stjórnar-

myndunum framan af forsetatíð sinni þá hafi hann gerst virkur þátttakandi á síðari árum og 

hafði hann þegar að yfir lauk þá skoðun að ef til vill ætti forseti að hafa meiri áhrif en hann 

hafði sjálfur gert.45 
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Vigdís Finnbogadóttir 

Að loknum forsetakosningum sumarið 1980 tók við embættinu Vigdís Finnboga-

dóttir. Hún hafði í kosningunum borið sigurorð af þeim Alberti Guðmundssyni þingmanni, 

Guðlaugi Þorvaldssyni ríkissáttasemjara og Pétri J. Thorsteinssyni. Allir þrír höfðu þeir því 

einhverja reynslu af heimi stjórnmálanna á meðan að Vigdís, líkt og Kristján Eldjárn tólf 

árum áður, kom úr annarri átt. Hún hafði áður verið leikhússtjóri auk þess sem hún hafði 

kennt tungumál við Háskóla Íslands. Vigdís ákvað að fylgja þeirri stefnu Kristjáns að 

forseti ætti að beita sér sem minnst í asa stjórnmálanna og helst einungis við stjórnar-

myndanir. 46 

Fyrstu alþingiskosningarnar í stjórnartíð Vigdísar fóru fram árið 1983 og að þeim 

loknum leitaði Vigdís til hvers flokks á fætur öðrum með stjórnarmyndunarumboðið líkt og 

Kristján hafði gert en ekki gekk að mynda stjórn. Sá orðrómur komst á kreik að Vigdís 

hyggðist mynda utanþingsstjórn en hún hefur síðar sagt frá því að slíkt hafi aldrei staðið til. 

Hvort sá orðrómur eða eitthvað annað hafi orðið þess valdandi að Framsóknarmenn og 

Sjálfstæðismenn náðu saman og sat sú stjórn fram að næstu kosningum sem fram fóru árið 

1987.47 

Eftir kosningarnar gekk hvorki né rak að mynda nýja ríkisstjórn. Vigdís hafði til að 

byrja með vonast til þess að flokkarnir næðu saman án hennar afskipta en þegar sýnt þótti 

að slíkt tækist ekki hóf hún að láta stjórnarmyndunarumboðið ganga á milli flokka en ekki 

gekk það heldur. Hún lagði þá hart að formönnum flokkanna að mynda ríkisstjórn og ekki 

er loku fyrir það skotið að hún hafi verið farin að íhuga utanþingsstjórn. Að lokum náðist 

saman um ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Alþýðuflokks og Framsóknarflokks. Sú ríkisstjórn 

entist stutt og ári síðar var mynduð ný ríkisstjórn af Framsóknarflokki, Alþýðuflokki og 

Alþýðubandalagi og hafði Vigdís lítil sem engin afskipti af þeim stjórnarmyndunarvið-

ræðum. Sömu sögu er að segja af alþingiskosningunum 1991 en fljótlega að þeim loknum 

var ljóst að Davíð Oddsson myndi mynda ríkisstjórn með Alþýðuflokki og eftir kosning-
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arnar 1995 með Framsóknarflokki. Vigdís Finnbogadóttir hafði því minni afskipti af 

stjórnarmyndunum en forverar hennar enda stjórnarkreppur fátíðari og stjórnmálamenn 

farnir að koma sér saman um nýjar ríkisstjórnir að loknum kosningum áður en leitað var 

umboðs forseta.48 

Það voru því ekki stjórnarmyndunarviðræður sem voru helstu birtingamyndir valds í 

stjórnartíð Vigdísar heldur var það deilan um EES-samningin. Þar var um að ræða ákaflega 

umdeilt mál og óhætt að segja að þjóðin hafi verið klofin í tvennt. Vigdís var frekar á þeirri 

skoðun að Ísland ætti ekki að gangast undir samninginn um EES-svæðið og hugðist jafnvel 

beita synjunarvaldi sínu og neita að skrifa undir lögin. Hún sagði jafnframt að ef hún gerði 

það þá myndi hún segja af sér í kjölfarið. Svar Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráð-

herra, var að ef Vigdís myndi ekki skrifa undir lögin myndi hann biðjast lausnar fyrir ríkis-

stjórn sína og krefjast þingrofs. Vigdís tók síðan þá ákvörðun þegar yfir lauk að fara að 

vilja Alþingis og skrifa undir lögin, því það væri hlutverk Alþingis að setja lögin og forseti 

ætti ekki að taka afstöðu til einstakra mála. Hún hefur síðar sagt að þetta hafi verið erfiðasta 

ákvörðunin sem hún hafi tekið á sínum forsetaferli.49 

Ólafur Ragnar Grímsson 

Sumarið 1996 vann Ólafur Ragnar Grímsson afgerandi sigur í forsetakosningum og 

tók við embættinu. Hann var þá fyrsti forsetinn síðan að forsetatíð Ásgeirs Ásgeirssonar 

lauk árið 1968 sem hafði bakgrunn í stjórnmálum. Segja má að fyrstu ár Ólafs í embætti 

hafi einkennst af litlum pólitískum afskiptum enda ekki ástæða til slíks. Eftir kosningarnar 

1999 og 2003 lá ljóst fyrir að meirihlutasamstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 

yrði haldið áfram án nokkurra afskipta forsetans.50  

Sumarið 2004 stóð hann hins vegar frammi fyrir svipaðri stöðu og Vigdís Finnboga-

dóttir hafði gert tæpum fimmtán árum áður. Ákaflega umdeilt frumvarp er varðaði eignar-

                                                           
48

 Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 
og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 
49 Baldur Þórhallsson. 2004. Iceland And European Integration – On The Edge. Routledge, Oxon. 
Baldur Þórhallsson. 2008. Stefnumótun, átök og afleiðingar: Evrópustefna íslenskra stjórnvalda. Uppbrot 
hugmyndakerfis: Endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991-2007 (ritstj. Valur Ingimundarson). Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík. 
50

 Guðni Th. Jóhannesson. 2006. Leikstjóri, leikari eða áhorfandi? – Forsetinn og stjórnarmyndanir. Stjórnmál 
og Stjórnsýsla. 1. tbl, 2. árg, 2006. 



26 

 

hald á fjölmiðlum var á leið í gegnum þingið og hart var sótt að forsetanum að neita að 

skrifa undir lögin. Fór svo á endanum að hann ákvað að samþykkja ekki lögin og varð því 

fyrstur forseta Íslands til þess að beita því valdi sínu. Nóg hefur verið rætt og ritað um þá 

ákvörðun og verður því ekki nánar fjallað um hana hér að öðru leyti en því að Ólafur sýndi 

þarna skýrt og greinilega að hann hafði ekki sömu afstöðu til forsetaembættisins og Vigdís 

heldur ætti forsetinn að vera málsvari fólksins. Hann tók það þó skýrt fram að hann væri 

ekki að taka efnislega afstöðu til frumvarpsins heldur væri það mat hans að ef mál væri svo 

umdeilt ætti þjóðin að fá að segja sitt álit.51 

Aftur kom svo til kasta Ólafs í janúar 2009 í kjölfar efnahagslægðar og stjórnarslita 

í kjölfarið. Þá kom upp umræða um hvort forsætisráðherra gæti rofið þing eða hvort það 

vald væri í höndum forseta. Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð er það mín skoðun 

að það vald sé í höndum forsetans og undir það taka margir fræðimenn meðal annars 

Sigurður Líndal.52 Ólafur brást síðan hratt við þegar að stjórnin var fallin og stjórnaði fram-

vindu mála. Hann fundaði fyrst með fulltrúum allra flokka áður en hann fékk Samfylkingu 

og Vinstri grænum það hlutverk að mynda minnihlutastjórn með stuðningi Framsóknar-

flokksins.  

 

Segja má að valdbeiting forseta Íslands hafi alfarið ráðist af þeirri persónu sem 

gegndi embættinu. Fyrstu forsetarnir beittu sér í miklum mæli á sviði stjórnmálanna á 

meðan að næstu tveir töldu að forsetinn ætti að halda sig til hlés. Núverandi forseti hefur 

síðan beitt sér í meira mæli og jafnvel tekið hvað stærstu pólitísku ákvörðun sem forseti 

hefur tekið þegar að hann neitaði að skrifa undir lög samþykkt af Alþingi. Hins vegar hefur 

það yfirleitt verið svo að þegar forseti hefur ákveðið að nýta þau völd sem honum eru ætluð 

í stjórnarskránni hefur ríkt sátt í samfélaginu um að hann hefði þau völd þó ekki hafi allir 

verið sammála um hvernig þeim hafi verið beitt. Slíkt sýnir fram á að forseti Íslands hefur 

umtalsverð völd. En einn er sá þáttur enn sem varpar ljósi á forseta og það er hvaða völd 
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forsetar í öðrum ríkjum með svipuðu kerfi stjórnmála hafa en það er umfjöllunarefni næsta 

kafla. 

Völd forseta í öðrum forsetaþingræðisríkjum 
Ein leið til þess að sjá hver völd forseta Íslands eru eða geta verið er að bera hann 

saman við forseta annarra ríkja sem hafa svipað stjórnkerfi. Í því skyni getur verið gott að 

skoða forsetaembætti nokkurra þjóða sem hafa forsetaþingræðiskerfi. Þegar hefur verið 

eilítið fjallað um forseta Weimar-lýðveldisins en í þessum kafla verða skoðuð forseta-

embætti Frakklands og Finnlands en þessi tvö lönd hafa lengi búið við þetta kerfi. Einnig 

verður rýnt í forsetaembætti ríkja sem hafa einungis nýverið byrjað að notast við þetta kerfi 

og fyrir valinu þar verða tvö fyrrum Sovétlýðveldi, annars vegar Úkraína og hins vegar 

Rússland. Bæði þessi lönd ákváðu í kjölfar hrunsins að taka upp sambærileg forsetaþing-

ræðiskerfi en árið 2005 minnkuðu Úkraínu-menn völd síns forseta. Í ekki lengri ritgerð en 

þessarri er ekki hægt að fjalla í mjög ítarlegu máli um forsetaembætti hvers lands og verður 

því kastljósinu beint að stjórnarskrá landanna auk þess sem reynt verður að veita smá 

innsýn í raunverulega stöðu forsetans. 

Frakkland 

Frakkar hafa verið duglegir við að skipta um stjórnarksrá og þá sérstaklega vegna 

þess að þeir hafa verið að skipta á milli kerfa lýðræðis og einræðis. Núverandi stjórnarskrá 

tók gildi árið 1958 og frá þeim tíma hafa völd forseta verið umtalsverð í Frakklandi. 

Um völd forsetans er fjallað í öðrum hluta stjórnarskrárinnar, líkt og í þeirri íslensku. Segja 

má að þær hafi fleiri sameiginleg einkenni, t.d. er skýrt tekið fram að forsetinn eigi að vera 

fulltrúi þjóðarinnar. Önnur hlutverk hans eru líka svipuð og forseta Íslands. Hann hefur 

stöðuveitingavald, náðunarvald og getur, í samráði við þing og ríkisstjórn, rofið þing. Hann 

hefur einnig nokkurs konar synjunarvald en misjafnt er eftir málum hvort að hann geti sent 

má til þjóðaratkvæðagreiðslu eða aftur til umfjöllunar í þinginu. Forseti Frakklands hefur 

síðan völd til þess að skipa forsætisráðherra auk þess sem að hann er yfirmaður hersins. Sé 

þetta borið saman við greininguna á forsetaþingræðisríkjum sem fyrr er fram komin er ljóst 
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að Frakkland fellur í sama flokk og Ísland, því í Frakklandi svarar þingið ekki beint til 

forsetans heldur til ríkisstjórnarinnar.53 

Segja má að í Frakklandi séu tvær skýringar á hlutverki forsetans. Annars vegar 

kenningin um ríkisvöld (e. State power) og hins vegar kenning um völd meirihlutans (e. 

Majority power). Samkvæmt fyrri kenningunni eru völd forsetans umtalsverð í því ljósi að 

hann framkvæmi vilja ríksins en samkvæmt þeirri síðari er hann bundin vilja meirihluta 

þingsins. Þessar tvær leiðir endurspeglast í mismunandi stjórnarmynstrum í Frakklandi. 

Þegar að forseti kemur úr sömu fylkingu stjórnmálanna og meirihluti þings þá er hann í 

raun leiðtogi ríkisstjórnarinnar og hefur virk áhrif á lagasetningu. Hins vegar þegar sú staða 

er uppi að forseti er úr gagnstæðri átt miðað við meirihluta þings eru völd hans ekki jafn 

mikil. Þá er hann bundinn vilja þingsins og getur ekki haft sig jafn mikið í frammi. Frakkar 

hafa því gert tilraun til þess að draga úr þessu misræmi með því að samræma forsetakosn-

ingar og þingkosningar en slíkt dregur úr líkum á því að þessi öfl komi úr sitthvorri 

áttinni.54 

Það kann að hljóma skringilega að halda því fram að völd forseta Íslands séu 

jafnmikil og forseta Frakklands, því forseti Frakklands er t.d. fulltrúi Frakka á alþjóðaráð-

stefnum á meðan að við Íslendingar sendum forsætisráðherrann. Ein skýringin sem gefin 

hefur verið á því er sú að Charles de Gaulle hafi umbylt forsetaembættinu strax á upphafs-

árum þess og náð að færa kerfið í átt að flokki forsetaþingræðisríkja þar sem að ríkis-

stjórnin svari bæði til þingsins og til forsetans og því sé Frakklandsforseti í raun höfuð 

ríkisstjórnararinnar.55  
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Finnland 

Annað rótgróið forsetaþingræðisríki er Finnland. Núverandi stjórnarskrá er frá árinu 

1999 en Finnar hafa þó notast við forsetaþingræðiskerfið lengur. Stjórnarskráin frá 1999 

hefur þó minnkað völd forseta umtalsvert enda var markmið hennar að auka völd þingsins 

gagnvart forsetanum enda töldu Finnar að stjórnarskráin frá 1919 gerði það að verkum að 

ekki væri ljóst hvar völdin lægju heldur sveifluðust þau til og frá eftir tíðarandanum, 

flokkakerfinu og þeim persónum sem gegndu æðstu embættum þjóðarinnar.56 

Völd forsetaembættisins í Finnlandi er tíunduð í fimmta kafla finnsku stjórnarskrár-

innar. Augljóst er að forsetaembættið er nátengt þinginu því einungis flokkar sem hafa 

þingmenn geta tilnefnt forsetaframbjóðanda. Forseti Finnlands er augljóslega hluti af 

ríkisstjórninni og þannig ber ráðherrum að bera mál undir hann og einnig hefur hann vald 

til þess að skipa ráðherra. Áður hafði forsetinn lykilvald við stjórnarmyndanir en nú er 

hlutverk hans mun líkara því sem við þekkjum meðal annars hér á landi. Forsetinn hefur 

aðkomu ef illa gengur að mynda starfhæfa stjórn á þinginu. Hann hefur á hinn bóginn ekki 

þingrofsrétt en hefur umtalsverða heimild til utanríkissamninga þótt að með stjórnarskrár-

breytingunum sé hann ekki lengur stefnumótandi í utanríkismálum. Auk þess sem hann 

getur skipað fjölmargra embættismenn, t.d. seðlabankastjóra og hæstaréttardómara.57  

Sterk staða forsetans sem höfuð framkvæmdavaldsins hefur reyndar orðið til þess að 

margir eru efins um að telja beri Finnland sem forsetaþingræði heldur eigi það frekar að 

teljast sem forsetaræði með takmörkuðum völdum forsetans.  Stjórnarskrá Finnlands hefur 

einnig verið gagnrýnd fyrir ófullnægjandi valddreifingu og skilgreiningu á hver fer með 

völdin en dæmi um það er, að ekki liggur ljóst fyrir hvort forseti eða forsætisráðherra fer 

með ákvörðunarvald í málum er varða Evrópusambandið.58  

Einnig hafa þó komið fram sjónarmið um að breytingar á stjórnarskránni árið 1999 

hafi orðið til þess að hlutverk forsetans sé fyrst og fremst táknrænt og hann hafi lítil bein 
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afskipti af stjórnsýslunni. Jakko Nousianen hefur jafnvel gengið svo langt að segja að ef til 

vill sé stjórnkerfi Finnlands orðið þingræðiskerfi en ekki forsetaþingræðiskerfi en það 

sjónarmið er umdeilt.59  

Úkraína 

Við fall Sovétríkjanna tók Úkraína upp skipulag forsetaþingræðiskerfis með 

töluverðri áherslu á völd forsetans og héldu þar með í nokkur einkenni gamla kerfisins. 

Síðan þá hefur orðið mikil vesturlandavæðing í mörgum fyrrum ríkjum Sovétríkjanna og 

kröfur um aukna valddreifingu orðið háværar. Í kjölfar Appelsínugulu byltingarinnar í 

Úkraínu og mikilla deilna um stjórnskipan og forsetaembættið voru gerðar rótækar breyt-

ingar á stjórnarskránni árið 2004 sem öðluðust gildi ári síðar og færðu hluta af völdum 

forsetans yfir til þingsins og ríkisstjórnarinnar. Harðar deilur voru innan stjórnsýslunnar í 

Úkraínu hvort ætti  að verða við þessum óskum en talað hefur um að það hafi helst verið 

barátta Viktor Youschenko, núverandi forseta, sem skilaði þessum árangri.60  

Forseta Úkraínu hefur umtalsverð völd samkvæmt stjórnarskránni. Þar kemur til að 

mynda fram að hann er óumdeilanlegur þjóðhöfðingi landsins og er fulltrúi ríkisins þegar 

kemur að utanríkismálum. Hann getur rofið þing og skipar forsætisráðherra í samráði við 

þingið. Þá er hann yfirmaður hersins, hefur náðunarvald og vald til þess að skipa fjölmarga 

embættismenn auk þess sem forsetinn er friðhelgur á meðan að hann situr í embætti. 

Forsetinn hefur neitunarvald gagnvart þeim málum sem koma út úr þinginu en þingið getur 

snúið við ákvörðun hans. Segja má að stjórnmálaleg staða hans sé ekki ósvipuð og forseta 

Íslands þar sem að hann er ekki tengdur einhverri ákveðinni stjórnmálahreyfingu heldur er 

hlutverk hans að vera fulltrúi allrar þjóðarinnar.61 
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Rússland 

Forsetar Rússlands frá hruni Sovétríkjanna hafa verið mjög áberandi á alþjóðavett-

vangi enda er það með Rússland líkt og Úkraínu að forsetinn er andlit þjóðarinnar þegar 

kemur að utanríkismálum og því áberandi á ráðstefnum er við koma alþjóðasamvinnu. 

Núgildandi stjórnarskrá Rússlands tók gildi árið 1993 og er fjallað um forsetaem-

bættið í fjórða kafla hennar. Áberandi er við rússnesku stjórnarskrána umfram önnur 

forsetaþingræðisríki sem við höfum skoðað þá er honum ætlað að skapa stefnu rússneskra 

stjórnvalda bæði innanlands og á vettvangi alþjóðamála. Hann hefur vald til þess að velja 

forsætisráðherra. Einnig er áberandi að hluti af völdum hans er túlkun á stjórnarskránni og 

er það þannig í hans verkahring að víkja ríkisstjórn frá völdum ef hann telur brotið á 

stjórnarskránni. Auk þess hefur hann skipunarvald í fjölmargar stöður, hann er friðhelgur 

og hefur náðunarvald.62  

Mikið hefur verið skrifað um forsetaembætti Rússlands enda hefur mörgum virst, 

og þá sérstaklega í valdatíð Pútíns, að forsetinn fari raunverulega með öll völd. 

Ian Bremmer hefur skrifað grein þar sem hann veltir upp þeirri spurningu hvort 

rússneska þjóðin telji sig þurfa einn sterkan leiðtoga, sem í augum hins vestræna heims 

virðist einráður. Bremmer kemst að því að svo sé ekki og að það að Pútín hafi ekki getað 

tryggt sér nægt fylgi til þess að breyta stjórnarskránni á þá leið að hann gæti setið lengur 

bendir til þess að margt hafi breyst í Rússlandi og þar ríki nú lýðræði.63 

Sumarið 1998 gerði William A. Clarke úttekt á völdum forsetaembættisins og 

komst að þeirri niðurstöðu að í formlegri skilgreiningu væru þau alltof mikil til þess að 

hægt sé að tala um að valdinu sé virkilega dreift. Hins vegar hafi bæði stjórnmál og fjár-

málamarkaðir þróast með þeim hætti að kerfið er langt frá því að vera kerfi einræðis og vill 

hann meina að nokkrar breytingar á stjórnarskránni, sem færi völdin frá forsetanum til 

annara stofnanna, gætu fleytt Rússlandi í átt til lýðræðis.64  
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Samantekt 

Nú þegar við höfum kynnst lítillega forsetaembættinu í þessum fjórum ríkjum 

borgar sig að taka saman helstu niðurstöður kaflans en þær má sjá í töflu 1. 

Tafla 1: Helstu völd forseta í nokkrum forsetaþingræðisríkjum65 

Land: Vald til þess að 
tilnefna 
forsætisráðherra 

Vald til þess að 
reka forsætis-
ráðherra 

Neitunarvald Nauðsynleg aðkoma 
að stjórnar-
myndunum 

Vald til þess 
að rjúfa þing 

Ísland Nei (Hefur þó 
formlegt vald og 
þingið þarf 
samþykki hans) 

Nei (Hefur þó 
formlegt vald og 
þingið þarf 
samþykki hans) 

Málskotsréttur Nei (einungis ef illa 
gengur) 

Já 

Frakkland Já Nei Nei Nei Já (einu sinn á 
ári) 

Finnland Já Nei (þingið þarf 
þó samþykki 
hans) 

Nei Nei (einungis ef illa 
gengur) 

Nei 

Úkraína Nei Nei Já (þingið getur snúið 
ákvörðuninni með 
auknum meirihluta) 

Nei Nei 

Rússland Já Já Já (þingið getur snúið 
ákvörðuninni við með 
auknum meirihluta) 

Já Nei 

 

Öll fjögur löndin hér að ofan eiga það sameiginlegt að forsetar þeirra hafa verið 

virkilega áberandi í alþjóðakerfinu þó völd þeirra séu mismunandi sem stangast töluvert á 

við Ísland þar sem að forsætisráðherra hefur yfirleitt haft stærra hlutverk við milliríkja-

samninga. Þegar að völd forseta Íslands eru borin saman við völd hinna forsetanna kemur í 

ljós að margt er svipað. Í engu landinu hefur forsetinn allar gerðir valdsins en kemst þó 

næst því í Rússlandi. Völd forseta Íslands eru í samræmi við forseta annarra forsetaþing-

ræðisríkja og hefur hann í raun meiri völd út frá þessari greiningu en til dæmis forsetar 

Finnlands og Úkraínu. Þannig eru það bara forsetar Frakklands og Íslands sem geta rofið 

þing. Þá er það athyglisvert að enginn forsetanna fimm hefur algert neitunarvald, alls staðar 

er mótvægi við forsetann sem er einmitt einkenni forsetaþingræðisríkja. Á Íslandi er þjóðin 

mótvægið en í Úkraínu og Rússlandi þarf aukinn meirihluta í þinginu til þess að snúa við 

ákvörðun forsetans. Einnig er áhugavert að sjá að í Frakklandi, Finnlandi og Rússlandi eru 

forsetarnir hluti af flokkakerfinu á meðan að á Íslandi og í Úkaínu standa þeir utan þess. Þó 
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hafa þeir oft haft bakgrunn úr heimi stjórnmálanna. Hér er því fram komin enn ein rök-

semdin fyrir því að á Íslandi sé virkt forsetaþingræði og að á Íslandi sé forsetaembætti sem 

hafi jafn mikil völd og þekkist í öðrum forsetaþingræðisríkjum Evrópu.  

Niðurstöður um völd forseta Íslands 
Nú þegar settar hafa verið fram ýmsar hugmyndir um forsetaembætti Íslendinga er 

hægt að draga upp mynd af því hve mikil völd hans eru raunverulega. Í þessum kafla verða 

dregin saman helstu atriði sem þegar hafa verið komið fram og þau notuð til þess að svara 

rannsóknarspurningunni: Hversu mikil völd hefur forseti Íslands. Völd forsetans voru 

skoðuð útfrá þremur sjónarmiðum: Stjórnarskránni, sögunni og samanburði við önnur ríki. 

Fyrsta atriðið sem þurfti að koma á hreint var að svara þvi til hvers konar stjórn-

skipulag ríkir hér á landi. Niðurstaðan var sú að hér væri forsetaþingræðiskerfi. Einkenni 

slíks kerfis er að þing og ríkisstjórn stjórna í samráði við þjóðkjörin forseta sem hefur 

umtalsverð völd. Annað einkenni er að mjög misjafnt er á milli ríkja hvaða völd forseti 

hefur og hvaða völd hann hefur ekki. Þegar sú niðurstaða er fengin ætti það að vera ljóst að 

forsetaembættið hefur einhver völd. Næstu kaflar fóru síðan í það að skilgreina þau völd 

betur. 

Skoðun okkar á stjórnarskránni leiddi í ljós að í henni er forseta Íslands ætlað 

umtalsvert hlutverk. Hugmynd Shugart um völd forseta í forsetaþingræðisríkjum felast í því 

að hann hafi eitthvað af eftirtöldum völdum: Vald til þess að tilnefna forsætisráðherra, vald 

til þess að reka forsætisráðherra, aðkomu að stjórnarmyndunum, þingrofsrétt og neitunar-

vald. Forseti Íslands hefur hvorki vald til þess að tilnefna né reka forsætisráðherra en þarf 

þó að staðfesta nýjan forsætisráðherra og taka við lausnarbeiðni fráfarandi forsætisráðherra. 

Forseti Íslands hefur aðkomu að stjórnarmyndunum og þá sérstaklega ef illa gengur að 

mynda ríkisstjórn. Forseti Íslands hefur óumdeilt rétt til þess að rjúfa þing þótt yfirleitt sé 

ósk um það komin frá forsætisráðherra. Forseti hefur ekki neitunarvald en hefur þó 

sambærilegt vald með hinum svokallað málskotsrétti en með honum getur hann neitað að 

skrifa undir lög og sent þau þess í stað í dóm þjóðarinnar. Málskotsrétturinn á að vera tæki 

forsetans til þess að vernda þjóðina gagnvart ofríki þingsins og ríkisstjórnarinnar. Völd 

forsetans samkvæmt stjórnarskránni eru því ansi mikil. 
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Næst var skoðað hvernig forsetar lýðveldisins hafa beitt þeim völdum sem áður hafa 

verið upptalin. Við þá greiningu kom í ljós að mest hafa íslensku forsetarnir beitt sér við 

stjórnarmyndanir og þá aðallega Sveinn Björnsson og Ásgeir Ásgeirsson þrátt fyrir að 

síðari forsetar hafi einnig allir þurft að hafa afskipti. Forsetarnir hjuggu þannig á ýmsa 

hnúta þegar að hvorki gekk né rak að mynda starfhæfa ríkisstjórn innan þingsins. Svar 

þeirra var þá að undirbúa eða hóta utanþingsstjórn. Málskotsréttinum hefur einungis einu 

sinni verið beitt en það var þegar að Ólafur Ragnar Grímsson neitaði að staðfest umdeild 

lög um eignarhald á fjölmiðlum. Ekki kom þó til þjóðaratkvæðagreiðslu því ríkisstjórnin 

ákvað að bakka með málið. Gögn og heimildir hafa síðan bent til þess að Vigdís Finnboga-

dóttir var nálægt því að beita því þegar að EES-samningurinn var til umfjöllunar snemma á 

tíunda áratug tuttugustu aldar. Forsetarnir hafa því verið óhræddir að láta til sín taka þegar 

að þeir hafa talið til þess nauðsyn en að öðru leyti haldið sig meira á hliðarlínunni. 

Í þriðja lagi voru skoðuð fjögur forsetaþingræðisríki í Evrópu, Frakkland, Finnland, 

Úkraína og Rússland, og hvaða völd forseti hefði í þeim. Þar kom í ljós að miðað við grein-

ingu Shugart þá hafði enginn forsetana öll völdin á sinni hendi heldur höfðu þeir svipað 

mikil völd þó forseti Rússlands virtist vera sínu valdameiri en forsetar hinna landanna. 

Við getum því svarað fullyrðingum um að forsetaembætti Íslendinga sé valdalaust 

og einungis táknræn staða fullum hálsi. Forseta Íslands eru ætluð umtalsverð völd, hann 

hefur umtalsverð völd og þeir sem gegnt hafa embættinu hafa beitt þeim völdum ef þeir 

hafa talið ástæðu til þess. 

Staða forsetans er þó nokkuð sérstök í ljósi þess að forsetar lýðveldisins hafa kosið 

að beita ekki öllum sínum völdum nema nauðsyn væri á því. Þetta varð til þess að í 

rannsókn á sjö forsetaþingræðisríkjum komst Maurice Duverger að þeirri niðurstöðu að 

lagaleg völd forseta Íslands væru þau næst mestu, á eftir Finnum, en þegar raunveruleg 

staða forsetans var skoðuð var hann veikastur forsetanna sjö.66 

Niðurstaða þessarar greiningar kemur því að mörgu leyti saman við greiningu 

Duvergers. Formleg völd forsetans samkvæmt stjórnskipan eru mjög mikil en þróunin hefur 

verið sú að forsetar lýðveldisins hafa ekki beitt þessum völdum í miklum mæli. 
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Nýja-Ísland og forsetaembættið 
Í kjölfar djúprar efnahagslægðar sem kom hvað skýrast fram í kjölfar bankahrunsins 

í október 2008 var kallað eftir endurskoðun á stjórnskipun Íslands og var forsetaembættið 

þar ekki undanskilið. Í þessum kafla er ætlunin að skoða þær hugmyndir sem uppi eru um 

forsetaembættið. Óhætt er að segja að alger klofningur ríki í afstöðu þjóðarinnar gagnvart 

forsetaembættinu. Sumir vilja efla það á meðan að aðrir vilja minnka völd þess eða jafnvel 

leggja það niður. Hér verður gerð grein fyrir helstu sjónarmiðum og rökfærslum í báðar 

áttir. Síðan eru að sjálfsögðu til þeir sem vilja halda ástandinu óbreyttu og ekki er þörf fyrir 

að gera sérstaklega grein fyrir sjónarmiðum þeirra. Þessi kafli mun ekki vera jafn fræði-

legur og þeir sem á undan koma í því ljósi að mesta umræðan um framtíð forsetaembætt-

isins fer fram meðal almennings og t.a.m. lítið sem ekkert fjallað um stöðu forsetaembætt-

isins á Alþingi. 

Fjölmargar nefndir hafa í gegnum tíðina verið starfandi með það að markmiði að 

vinna að breytingartillögum við stjórnarskrána. Árið 2005 tók til starfa níu manna þing-

mannanefnd undir stjórn Jóns Kristjánssonar. Henni til aðstoðar var fjögura manna sér-

fræðinganefnd undir stjórn Eiríks Tómassonar lagaprófessors. Þessi nefnd lagði fram 

skýrslu í febrúar 2007 þar sem ýmsar tillögur um breytt hlutverk forsetaembættisins sem 

heyrst hafa frá einstaklingum og samtökum voru kynntar.67  

Minni völd forseta Íslands 
Veturinn 2004-2005 lagði Pétur H. Blöndal fram frumvarp um að leggja bæri 

forsetaembættið niður. Helstu röksemdir hans eru að hlutverk forsetaembættisins sam-

kvæmt stjórnarskránni væru torskilin en þegar allt kæmi til alls hefði hann ekki raunveruleg 

völd. Næsta röksemd hans snýr að þrískiptingu valdsins. Þar vitnar hann í þau ákvæði 

stjórnarskrárinnar að forseti sé höfuð bæði framkvæmda- og löggjafarvald sem sé algerlega 

á skjön við kenningu Montesquieus um þrískiptingu valdsins. Þriðja röksemdin er síðan sú 

að ráðherrar og forseti Alþingis fari nú þegar með þau völd sem forseta eru ætluð.68 
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Hugmynd Péturs var stuttlega rædd á Alþingi áður en ákveðið var að fresta málinu.69 Undir 

þessi sjónarmið Péturs hafa tekið meðal annars Samband ungra sjálfstæðismanna, Frjáls-

hyggjufélagið og Hið íslenska félag áhugamanna um stjórnskipan. Auk þess hafa fjölmargir 

aðrir hópar og einstaklingar kallað eftir þessum breytingum en lítið hefur verið skrifað um 

þær frá fræðilegu sjónarmiði. Eftir bankahrunið og efnahagslægðina sem skall á af fullum 

þunga í lok árs 2008 hafa margir farið fram á það að embættið verði einfaldlega lagt niður 

til þess að spara fjármuni. Flestir sem eru þessarar skoðunar beita þessari sömu röksemd um 

að forsetaembættið sé í raun valdalaust og ráðherrar og forseti alþingis framkvæmi nú þegar 

völd forseta.70  

Einnig eru þeir til sem vilja draga úr völdum forsetans og hefur málskotsrétturinn þá 

verið helst til umræðu og þá sérstaklega eftir að Ólafur Ragnar Grímsson beitti honum, að 

sumum fannst á röngum forsendum, sumarið 2004.71 Mesta umræðan um minnkandi völd 

forseta Íslands hefur þó farið fram á kaffistofum og bloggsíðum en sem dæmi um það má 

nefna að leit að „leggja niður forsetaembættið“ á Google skilar yfir 5000 niðurstöðum.72 

Því er ljóst að meðal almennings er fjölmennur hópur sem telur að þjóðinni sé betur borgið 

án forseta. 

Rök gegn minni völdum forseta Íslands 
Þeir sem vilja aukin völd forseta Íslands eða jafnvel óbreytt ástand geta mótmælt 

rökum Péturs með ýmsum hætti. Fyrir það fyrsta er hægt að gera alvarlegar athugasemdir 

við þá túlkun hans að forsetaembættið sé valdalaust eins og færð hafa verið góð rök fyrir í 

kaflanum um völd forsetans samkvæmt stjórnarskránni. Í öðru lagi eru þau sjónarmið hans 

að stuðla skuli að þrískiptingu valdsins góð og gild en þótt að forsetaembættið verði lagt 
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niður verða ennþá löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið á sömu hönd, hönd ríkisstjórn-

arinnar. Hvað varðar þær fullyrðingar að forseti alþingis og ráðherrar fari með völd forset-

ans hefur það sýnt sig samanber afskipti forseta við stjórnarmyndanir og þingrof auk 

ákvörðunar Ólafs Ragnars Grímssonar um að neita að skrifa undir fjölmiðlalögin að þegar 

að forsetar hafa talið til þess ástæðu þá hafa þeir beitt þeim völdum sem þeim eru ætluð. 

Þá eru þeir algjörlega á móti því að afnema málskotsrétt forseta enda er það sjónar-

mið þeirra að það sé nauðsynlegur öryggisventill gegn ofstjórn ríkisstjórnarinnar og benda á 

að þá sé allt löggjafar- og framkvæmdavaldið á sömu hendinni og enginn til þess að gæta 

hagsmuna almennings.73  

Aukin völd forseta Íslands 
Einnig hafa komið fram hugmyndir um að auka völd forseta Íslands og hafa sumir 

viljað ganga svo langt að taka hér upp forsetaræði og er sú hugmynd ekki ný af nálinni og 

var til að mynda viðruð af Bjarna Benediktssyni á fyrstu árum lýðveldisins Íslands.74  

Þau rök mætti færa fyrir forsetaræði að í slíku skipulagi yrði þingið ekki ofurselt 

valdi ríkisstjórnarinnar heldur myndi sú staða geta komið upp að forseti og ríkisstjórn væru 

úr annarri stefnu stjórnmálanna heldur en þingið og því væri betra jafnvægi í kerfinu. 

Einnig hafa heyrst þau sjónarmið að skerpa þurfi á stjórnarskránni þannig að það sé 

óyggjandi hvaða völd forsetinn raunverulega hafi og koma þannig í veg fyrir að menn túlki 

stjórnarskrána á mismunandi vegu eins og hefur verið að gerast hér á landi. 

Rök gegn auknum völdum forseta Íslands 
Þeir sem mótmæla forsetaræði á Íslandi telja að slíkt mundi draga úr þingræðinu á 

Íslandi. Einnig óttast þeir að kerfi þar sem að þingið er á einu máli og ríkisstjórnin á öðru 

geti leitt til þess að málefni dragist í lengri tíma í þinginu og stjórnsýslan verði óskilvirk. 

Almenna sjónarmiðið gegn auknum völdum forseta er hins vegar það að hann sé í raun ekki 

nauðsynlegur hluti stjórnsýslunnar og flest hlutverk hans geti forseti alþingis eða forsætis-

ráðherra framkvæmt. Því sé hann einungis stöðutákn líkt og kóngafólk í nágrannalöndum 
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okkar. Einnig hafa þeir hafnað þeim fullyrðingum að hann sé nauðsynlegur öryggisventill 

því í stað hans gæti komið ákvæði sem heimili minnihluta þingsins eða ákveðnum hluta 

þjóðarinnar að krefjast atkvæðagreiðslu. 

Lokaorð 
 Þegar að tekið hefur verið tillit til allra þeirra þátta er móta völd forseta Íslands er 

augljóst að mikið misræmi er á milli þess valds sem honum er ætlað í stjórnarskránni og 

þeirra áhrifa sem hann hefur haft í sögunni. Skýringanna á því má leita annars vegar í því 

að það fólk sem gegnt hefur forsetaembættinu hefur mótað þá afstöðu og hins vegar í því að 

mjög mismunandi túlkun hefur verið lögð í það hversu mikil völd hann hefur. Hins vegar 

hafa forsetar lýðveldisins sýnt það að þegar að þeir telji ástæðu til hafa þeir verið óhræddir 

við að stíga upp og beita sér fyrir æskilegustu niðurstöðunni að þeirra mati. 

 Allt hjal um að forsetaembættið sé valdalaust og best væri að leggja það niður hefur 

ekki mikinn rétt á sér því að forsetinn er nauðsynlegur öryggisventill íbúanna gagnvart 

stjórnvöldum. Því má halda því fram að ekki sé hægt að leggja embættið niður nema til 

komi veruleg endurskoðun á stjórnarskránni og inn í hana komi ákvæði um að ákveðinn 

hluti þjóðarinnar geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um ákveðin mál en þá er spurningin 

hvort ekki sé heppilegra að við látum þjóðkjörin fulltrúa, forsetann, um að fara með þetta 

vald. 
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