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Útdráttur 

Núverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson hefur notað 26. grein íslensku stjórnarskrárinnar 

þrisvar sinnum. Allir eru sammála um að hann sé í fullum rétti til þess. Hins vegar deila menn 

um hvar frumkvæðið liggur að slíkri ákvörðun. Liggur það hjá forsetanum eða hjá ráðherra 

ríkisstjórnarinnar sem er við völd hverju sinni? Frumkvæðið liggur hjá forsetanum, ráðherra 

þarf ekki að koma slíkri ákvörðun 

Ólafur er á þeirri skoðun að forseti hafi frumkvæðið og hefur þess vegna synjað 

lögum staðfestingar þrisvar sinnum algjörlega upp á eigin spýtur. Hann telur sig vera 

umboðsmann þjóðarinnar sem hefur þá skyldu að færa umdeild mál frá þingi til þjóðarinnar. 

Þjóðin er hluti af löggjafarvaldi landsins að mati Ólafs. Ef svo er þá minnkar vald Alþingis til 

muna og miðað við ákvarðanir hans þá er líklegt að fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur fari fram 

um stór mál í framtíðinni.  

Breytingar á stjórnarskránni hafa verið lagðar fram af stjórnlagaráði. Forsetinn heldur 

þar óbreyttum málskotsrétt. En aðrir möguleikar opnast fyrir fólk að knýja fram 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Því ætti forsetinn ekki að þurfa að nota málskotsréttinn. Forsetinn er 

orðið virkt afl í stjórnmálum sem þingmenn mega ekki hunsa. Því að forsetinn hefur gert sig 

að mótvægi við þingmeirihlutann og mega þingmenn búast við því að forseti muni senda stór 

mál til þjóðarinnar. Eitthvað sem einfaldega var ekki áhyggjuefni fyrir daga Ólafs Ragnars í 

embætti.  
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1.Inngangur 

Ólafur Ragnar Grímsson hefur að margra mati breytt forsetaembætti Íslands með því að vísa 

þremur samþykktum lagafrumvörpum frá Alþingi til þjóðarinnar. Það hefur hann gert með 

vísun í 26. grein stjórnarskrá Íslands. Hann hefur komið fram með margskonar rök  fyrir máli 

sínu og athyglisvert er að skoða þau nánar. Einnig verður í þessari ritgerð komið inn á 

uppruna málskotsréttarsins svokallaða og hugsanleg tengsl hann við synjunarvaldið sem 

Danakonungur hafði gagnvart lagasetningu Alþingis hér áður fyrr. 

Af hverju er þessi málskotsréttur í stjórnarskrá Íslands? Er greinin úrelt eins og margir 

hafa haldið fram? Er ekki almenningur búinn að kjósa sér þingmenn sem eiga að taka 

ákvarðarnir fyrir heill samfélagsins. Þessum spurningum og fleirum sem gætu fæðst við lestur 

ritgerðarinnar verður reynt að svara hér á eftir.  

Hvað er í rauninni verið að tala um þegar talað er um málskotsrétt forseta Íslands? 

26. grein stjórnarskrár okkar Íslendinga er það sem Ólafur Ragnar Grímsson hafði að 

leiðarljósi þegar hann fyrstur allra í embætti synjaði lögum frá Alþingi Íslendinga 

staðfestingar og sendi þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

 Ólafur hefur notað þessa umræddu grein í eins og áður segir í þrígang fyrst árið 2004 

þegar hann synjaði umdeildum lögum um eignarhald á fjölmiðlum staðfestingar sem gengu 

undir nafninu „Fjölmiðlalögin“. Í hinni opinberu umræðu sem hafði átt sér stað í samfélaginu 

voru skiptar skoðanir um þessi lög og það komu fram kröfur á forsetann að synja þessum 

lögum staðfestingar. 31.752 Íslendingar skrifuðu undir áskorun til forsetans. Hún sagði 

forseta að hafna því að veita lögunum staðfestingu sína.1  

Þannig er augljóst að það hefur verið ríkt samhljómur meðal hluta landsmanna um að 

forsetinn hafi þennan málskottsrétt óhindraður. Hér verður ekki farið nánar í hvað fólst í 

þessum Fjölmiðlalögum en þau urðu hins vegar umdeild meðal hagsmunaaðila og hluta 

þjóðarinnar  

En hvaða rök notar hann til að komast að þeirri niðurstöðu að 26. grein 

stjórnarskrárinnar sé virk og hann geti virkt hana óhindrað. Skoðaðar verða yfirlýsingar 

forsetans frá öllum þeim skiptum sem hann ákvað að synja lögum staðfestingar frá Alþingi. 

                                                      
1
    Vísir.is, Rúmlega 33 þúsund skora á forsetann Vísir.is 12.desember 2009  
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Þannig verður hægt að ná fram sýn Ólafs Ragnars á 26. greinina. Athyglisvert verður síðan að 

greina hana og sjá hvort að eitthvað sé að bakvið hana. 

Talað var um dauðan bókstaf sem erfitt gæti verið að líta á sem einhvers konar 

yfirlýsingu um rétt forsetans til að leggja stein í götu eða ýta áfram málum frá Alþingi að vild. 

Hvernig kemst Ólafur að þeirri niðurstöðu að 26. greinin sé virk? 

Hér verður einnig velt upp þeim afleiðingum sem ákvarðanir Ólafs Ragnars hafa haft í 

för með sér fyrir stjórnmálalífið á Íslandi. Sú umfjöllun mun verða þrískipt. Í fyrsta lagi verður 

haldið því fram að minna vald sé orðið eftir hjá meirihluta Alþingis hverju sinni.  Síðan verður 

því haldið fram að forsetinn sé orðið virkara afl í daglegum stjórnmálum Íslands. Að lokum 

verður fjallað um að forsetinn sé búinn að gera embættið að einhvers konar mótvægi við 

ríkisstjórn hvers tíma.   

Í kjölfar þessar umræðu hér að ofan um fjölmiðlalögin, eftirmála hrunsins og kröfur 

almennings um breytingar varð til Stjórnlagaráð. Það fékk það verkefni að fjalla um 

breytingar á stjórnarskránni og leggja síðan fram frumvarp um nýja stjórnarskrá Íslands.  

Vinnu þeirra er nú lokið og liggur nú fyrir tillaga frá þeim á Alþingi. Þar er kaflinn um 

forsetann tekinn að einhverju leyti í gegn og færður nær nútimanum eins og margir hafa 

sagt. 

 En hvernig eru breytingarnar sem Stjórnlagaráð er að leggja fram? Margir þekktir 

einstaklingar í samfélaginu hafa fjallað um þessar tillögur ráðsins. Það eru til dæmis 

núverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson, þingmaðurinn Guðmundur Steingrímsson og Gísli 

Tryggvason meðlimur Stjórnlagaráðs. En komið verður að sjónarmiðum þeirra allra síðar.  

Þeir hafa allir komist að mismunandi niðurstöðu um breytingarnar sem Stjórnlagaráð leggur 

til um forsetaembættið. Það er að segja hvort völd forsetans muni aukast eða minnka ef 

breytingatillögur Stjórnlagaráðs fá brautargengi. Einnig hvort þær hafi áhrif á vinnu Alþingis 

við gerð nýrrar stjórnskrár.  

Svarað verður þeim vangaveltum í lokin á ritgerðinni. Enda er mikilvægt að hafa það á 

hreinu þar sem að hugsanlega fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla um málið á næstu mánuðum. 

Málskotsrétturinn er athyglisverður hluti af stjórnarskrá Íslands. Þess vegna er mikilvægt að 

skoða uppruna hans, notkun hans og framtíð.  Þurfum við hann eða er þetta eitthvað sem 

ákveðið hlutfall kjósenda eða þingmanna á að hafa í vopnabúri sínu?  
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2. Ágrip af stjórnmálasögu Íslands 

Til þess að geta áttað sig á uppruna málskotsréttarsins. er mikilvægt hafa á hreinu helstu 

áfanga í sögu íslensku stjórnarskrárinnar.   

Árið 1874 fengu Íslendingar sína eigin stjórnarskrá frá Danmörku. Hún tryggði 

Íslendingum ýmis stjórnmálaleg réttindi og Alþingi fékk þar löggjafarvald í séríslenskum 

málum. Konungur þurfti hins vegar alltaf að skrifa undir allar fyrirhugaðar breytingar.2 

Eftir að þingræði komst á laggirnar í Danmörku árið 1901 minnkaði vald konungs til 

muna. Því við þá breytingu fóru völdin til þingsins. Þá leið ekki á löngu þar til að það var tekið 

upp hér á landi. Breytingin varð að veruleika hér á landi árið 1904 þegar Íslendingar fengu 

heimastjórn. En það fól í sér að ráðherra málefna Íslands fluttist frá Danmörku til Íslands. 

Hann skyldi vera valin af meirihluta íslenskra þingmanna í samræmi við þingræðisregluna 

sem segir að ráðherrar og ríkisstjórn geti ekki setið í andstöðu meirihluta þingmanna.  

Síðan fjölgaði ráðherrum Íslands upp í þrjá árið 1917. Þar var í fyrsta skipti talað um 

forsætisráðherra og þar með rann upp tími samsteypustjórna á Íslandi.3 

Næsta skrefið í sögu Íslands var árið 1918 þegar Ísland varð fullvalda ríki.4 Við það 

tilefni voru svokölluð sambandslög kynnt til sögunnar. Þau kváðu m.a. á um að konungur 

Danmerkur væri þjóðhöfðingi Íslands. Í lögunum var gengið út frá því að Danmörk myndi sjá 

um utanríkismál Íslands. Enda höfðu Íslendingar engan mannauð á þessum tíma til að standa 

í þeim verkum. Á meðan myndu Íslendingar sjá sjálfir um sín innri mál.  

Árið 1920 tók ný stjórnarskrá gildi sem endurspegluðu þær breytingar sem urðu 

þegar Ísland varð fullvalda árið 1918. Samkvæmt henni þurfti áfram staðfestingu konungs á 

lögum sem Alþingi hafði afgreitt. En það var í raun bara formsatriði. Að auki hafði dönsk 

stjórnskipun þróast á þann veg að konungur fór ekki lengur með sjálfstætt vald heldur fól 

hann ráðherrum að framkvæma vald sitt.5  

                                                      
2
 Guðni Th. Jóhannesson, 2011. Tjaldað til einnar nætur. Uppruni bráðabrigðastjórnarskrárinnar         

Stjórnmál og stjórnsýsla 1. tbl.,7. árg. 2011 bls 61-72 
http://skemman.is/is/stream/get/1946/9655/24587/1/a.2011.7.1.4.pdf (Sótt 07.03.2012) 
3
 Helgi Skúli Kjartansson, Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-1944. Stjórnmál og stjórnsýsla 1. 

tbl.2.árg 2006. http://skemman.is/stream/get/1946/8864/23720/1/a.2006.2.1.3.pdf (Sótt 07.03.2012) 
4
 Guðni Th. Jóhannesson, Tjaldað til einnar nætur. Uppruni bráðabrigðastjórnarskrárinnar 

Stjórnmála og stjórnsýsla. http://skemman.is/is/stream/get/1946/9655/24587/1/a.2011.7.1.4.pdf 
(Sótt 08.03.2012) 
5
 Helgi Skúli Kjartansson, Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-1944. Stjórnmál og stjórnsýsla 

1.Tbl.2.árg 2006. http://skemman.is/stream/get/1946/8864/23720/1/a.2006.2.1.3.pdf (Sótt 
07.03.2012) 

http://skemman.is/is/stream/get/1946/9655/24587/1/a.2011.7.1.4.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/8864/23720/1/a.2006.2.1.3.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/8864/23720/1/a.2006.2.1.3.pdf
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Gamla synjunarvaldið sem þáverandi stjórnarskrá kvað á um að konungur hafði hvarf 

frá íslenskum stjórnmálum árið 1904, þegar Íslendingar fengu heimastjórn. Það synjunarvald 

var ekki í höndum konungs líkt og stjórnarskráin kvað á um, heldur í höndum ráðherra. 

Ráðherra þurfti með öðrum orðum að hafa frumkvæðið að notkun synjunarvaldsins. 

Konungurinn beitti synjunarvaldi sínu á Íslendinga nokkrum sinnum frá því að Alþingi var 

endurreist árið 1874. En fleiri slíkar ákvarðanir frá konungi urðu ekki að veruleika eftir að 

Íslands fékk heimastjórn árið 1904.6 

Sambandslögin og aðgreining ríkisráða Danmerkur og Íslands felldu síðan úr gildi 

synjunvald Dana í íslenskum málum árið 1918. En slík mál þurfti alltaf ræða í ríkisráði Dana 

áður en ákvörðun var tekin. Við aðgreininguna hvarf einnig möguleiki konungs að skýla sér á 

bakvið danska ráðherra ef hann vildi beita synjunvaldinu á Íslendinga. Vegna sterkrar stöðu 

sinnar þá gat konungur alltaf gert sig líklegan til að fara gegn vilja ráðherra. Sterk staða hans 

kvað á um ótakmarkað synjunvald. Ástæða þess er að  stjórnarskráin gaf ríkisstjórn Dana og 

Íslendinga engin völd til að veita stjórnarathöfnum eða lagasetningu gildi ef konungur væri á 

móti þeim.  Þetta synjunvald var hins vegar fátt meira en tilmæli um völd konungs. 7 

Raunin var sú að konungur fór eftir þeirri reglu sem hafði þróast inn í dönsk stjórnmál 

á þessum tíma. Að konungur skyldi ekki beita valdi sínu nema á ábyrgð ráðherra landsins. 

Það þótti eðlilegt í Danmörku sökum þingræðisreglunar að konungur yrði að skrifa undir 

hvað það sem fyrir hann væri lagt.  

Áhrifavald konungs við stjórnarmyndanir var eitt af því sem stóð eftir bæði á þingi 

Dana og Alþingi Íslendinga. Það vald var hins vegar ekki merkilegt, því konungi bar ávallt 

skylda til þess að hlýða þingræðisreglunni. En sú gekk út á að flokkar sem höfðu meirihluta á 

þingi gátu alltaf myndað saman samsteypustjórn hvort sem konungi líkaði betur eða verr. 

Þannig er hægt að segja að forseti Íslands erfði ekki mikil völd frá konungi.8  

Árið 1944 stóðu Íslendingar upp sem fullvalda þjóð sem sá alfarið um sín mál. Ísland 

var orðið lýðveldi og ný stjórnarskrá var samþykkt. Í þeirri stjórnarskrá kemur 

málskotsrétturinn fyrir eins og hann þekkist í dag. Við þetta tilefni þá voru ekki miklar 

breytingar gerðar á stjórnarskránni. Stærsta breytingin var stjórnskipun landsins breyttist við 

                                                      
6
 Alþingi Íslendinga. http://www.althingi.is/kynningarefni/ (Sótt 29.03.2012) 

7
 Helgi Skúli Kjartansson, Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-1944. Stjórnmál og stjórnsýsla   

2006 
7 

Helgi Skúli Kjartansson. 2006., Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-1944. Stjórnmál og 
stjórnsýsla    
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þetta tilefni. Forsetanum voru gerð skil í stjórnarskránni sem þjóðhöfðingi Íslands í stað 

konungs. 9 

Vinna að nýrri stjórnarskrá 

Hvernig og hvenær byrjaði vinna Alþingis við að skrifa nýja stjórnarskrá fyrir Ísland? 

Þáverandi sendiherra Íslands í Danmörku Sveinn Björnsson komst að því í gegnum Breta árið 

1940 að Þjóðverjar hyggðust ætla að hernema Danmörku.10  

Með þessa vitneskju vissi Sveinn að Danir myndu ekki skipta sér mikið af því hvað 

Íslendingar væru að gera. Þannig að hann hafði samband við forsætisráðherra Íslands sem 

var Hermann Jónasson á þessum tíma. 11  

Gildistími sambandslaganna á milli Dana og Íslendinga var 25 ár. Þau runnu því út árið 

1943. Hernám Þjóðverja á Danmörku flýtti því að Íslendingar hæfu undirbúning að stofnun 

lýðveldisins. Nauðsynlegt að gera breytingar og setja forseta í stað konungs. Þetta var það 

sem þyrfti að gera að sögn Hermanns.12  

Hermann brá á það ráð við tíðindin að skipa nefnd í að gera drög að stjórnarskrá 

lýðveldisins Ísland. Þrír hæstaréttardómarar (Einar Arnórsson, Gizur Bergsteinsson og Þórður 

Eyjólfsson)  og stjórnlagaprófessor Háskóla Íslands, Bjarni Benediktsson voru fengnir í 

verkefnið.13  

Þessi nefnd með Bjarna í forsvari teiknaði upp uppkast en forsetisembættið hafði 

reynst þeim erfitt. Þeir félagar fjórir héldu sinn síðasta fund þann 17. júlí 1942 tilbúnir að 

skila uppkastinu að nýrri stjórnarskrá Íslands. Sama ár voru haldnar kosningar og komst þar 

Bjarni inn á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hann tók ákveðna forystu í þessu máli  á Alþingi. 

Hann varð formaður nýrrar nefndar um breytingar á stjórnarskránni. Hann náði þar að ljúka 

með vinnu nefndarinnar sem var samansett af fulltrúum allra flokka. Tillögum þeirra að nýrri 

stjórnarskrá var skilað til þingsins 7. apríl 1943.14  

                                                      
9
 Helgi Skúli Kjartansson. 2006., Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-1944. Stjórnmál og 

stjórnsýsla    
10

 Helgi Bernódusson, Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar. Saga Timarit Sögufélags 2010  
11

 Svanur Kristjánsson, 2010, Konunglega lýðveldið. Ritið 3/2010, Reykjavík 
12

 Svanur Kristjánsson, 2010, Konunglega lýðveldið. Ritið 3/2010, Reykjavík 
13

 Helgi Bernódusson, 2010, Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar.Saga Timarit Sögufélags  
14

 Helgi Bernódusson 2010, Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar.Saga Timarit Sögufélags. Reykjavík  
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Á þessum tíma á árunum 1940-1944 var málskotsrétturinn eins og hann þekkist í dag í 

mótun hjá Alþingi. Það var um mánaðarmótin mars/apríl 1944 sem að þingmenn fóru í 

miklar umræður um málið. Ástæða þess var að í hita leiksins við að gera nýja stjórnarskrá 

deildu þingmenn um einn veigamikinn hluta af valdi forsetans. Það sem þeir deildu um var 

hvort að lög ættu að halda lagagildi ef forseti myndi synja þeim staðfestingar eða hvort þau 

myndu tapa gildi sínu. Niðurstaðan varð að gildi laganna myndi halda þar til að 

þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram og úrslit atkvæðagreiðslunnar lægju fyrir.  

Aðrir vildu meina að lögin ættu ekki að halda gildi sínu við synjun forseta. Þetta vald 

hefði gefið forsetanum mikil völd. Þá gæti hann einfaldlega synjað hvaða lögum sem er 

staðfestingar. Lögin myndu alltaf falla úr gildi við úrskurð forseta. Forsetinn yrði á ákveðinn 

hátt gerður einvaldur með konungavald.15 

Aðalbreytingin sem 26. greinin færði okkur Íslendingum frá gömlu stjórnarskránni var 

eins og áður segir að þjóðaratkvæðagreiðsla myndi fara fram um lög sem forseti myndi synja 

staðfestingar. Í stað þess að lögin myndu falla niður á næsta þingi líkt og gamla stjórnskráin 

sagði til um.  Lítið hefur hins vegar verið skrifað um af hverju þessi breyting átti sér stað úr 

skyldu Alþingis að bregðast við eftir synjun forseta yfir í þjóðaratkvæðagreiðslu um málið.16  

Það er hins vegar erfitt að færa rök fyrir því að synjunvald konungs hafi verið stór 

hluti af dönskum stjórnmálum. Því konungur notaði þetta vald sitt um að synja lögum 

staðfestingar aldrei á 20. öldinni. Hann beiti því síðast árið 1865.17 Þegar Danir tóku upp 

þingræði árið 1901 eftir að hafa klippt á tengingu konungs við þingi, þá heyrði notkun þessa 

valds sögunni til.  

Þannig að þeir sem að halda því fram að þetta hafi verið dauður bókstafur þegar 26. 

greinin var í bígerð hafa kannski eitthvað til síns máls. Hins vegar var þessari grein bætt við 

íslensku stjórnarskrána út af einni ástæðu. Það var gert sem viðurkenning á virkum 

fullveldisrétti íslensku þjóðarinnar í stjórnskipun landsins.18  

Það var árið 1944 í umræðum á Alþingi þar sem að okkur eigin 26. grein um 

synjunarvald þjóðhöfingja var fullmótuð.  

                                                      
      

15
 Svanur Kristjánsson 2010, Að kveikja eða slökkva hugsjónaeld íslenskrar þjóðar Saga Tímarit 

Sögufélags XLVIII 2010 (ritstj. Sigrún Pálsdóttir) bls 50-55 . Sögufélag Reykjavíkur. Reykjavík  
16

 Helgi Bernódusson 2010, Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar.Saga Timarit Sögufélags Reykjavík  
      

17
 Þorsteinn Pálsson 2010 Stjórnskipuleg tímaskekkja bls 56-60 Saga Tímarit Sögufélags XLVIII    

(ritstj. Sigrún Pálsdóttir) Sögufélag Reykjavíkur. Reykjavík  
     

 18
 Svanur Kristjánsson 2010, „Að kveikja eða slökkva hugsjónaeld íslenskrar þjóðar“. Saga Tímarit 

Sögufélags. Reykjavík  
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En hvaðan skyldi þessi hugsun koma að forseti fengi ekki algjört synjunarvald eins og 

danski konungurinn hafði á sínum tíma. Ein kenningin er sú að Bjarni Benediktsson hafi 

einfaldlega ekki viljað að sumir einstaklingar fengu jafn mikil völd og forseti með algjört 

synjunarvald myndi hafa. Slíkur forseti gæti leikið sér að því að tefja mál og neita þeim 

staðfestingar. Þannig yrði þingið bundið til þess að fara eftir geðþóttaákvörðunum forsetans 

hverju sinni.  

Bjarni virðist hafa lesið rétt í tíðarandann sem ríkti samfélaginu á þessum tíma fyrir 

stofnun lýðveldissins. Hann virðist hafa áttað sig á því að Jónas frá Hriflu yrði hugsanlega í 

forystu meðal almennings um forsetaembættið.19 Líklegt er að Bjarni og forystumenn 

Sósíalistaflokksins hafi ekki getað hugsað sér að færa Jónasi svona mikil völd.  

Við umræðurnar um stjórnarskrána á Alþingi þegar hún var í mótun árið 1944, 

mótmæltu margir þingmenn harðlega því að Alþingi myndi kjósa forseta landsins hverju 

sinni. Meðal þeirra var Sigurður Kristjánsson en hann benti á að vilji þjóðarinnar kæmi best 

fram með því að kjósa mann í embættið í almennri kosningu allra kosningabærra manna.20 

En ekki á Alþingi þar sem að hagsmunir flokkanna myndu hafa áhrif á val þingsins og 

einstaklingur yrði kosinn sem hugsanlega yrði ekki fyrir valinu af þjóðinni.  

Þingmenn Sósíalistaflokksins vildu þjóðkjörin forseta sem væri ekki bundinn neinum á 

Alþingi.21 Bjarni sagði eitthvað að þá leið að slíkir menn myndu ekki standast freistinguna að 

neita að staðfesta lög frá ríkisstjórnum hvers tíma. Þá hefur það einnig verið nefnt að Bjarni 

hafi ekki verið sérstaklega hrifinn að Sveini Björnssyni og óttaðist út frá embættisverkum 

Sveins að hann myndi búa til ofríki í kringum sig. Sveinn var á þeim tíma ríkisstjóri og 

jafnframt þjóðhöfðingi Íslands. Hann var kjörinn í það embætti af Alþingi en ekki af þjóðinni. 

Alþingi breytti þessu fyrirkomulagi í nýju stjórnarskráni sem tók gildi 1944 þannig að allir 

forsetar skyldu verða kjörnir af þjóðinni.22 

Þótt ótrúlegt megi virðast þá hélt Bjarni aldrei ræðu um málið í þinginu. Því er erfitt 

að átta sig á því hvaða rök hann hafði á bakvið þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem sett var inn 

í stjórnarskránna.23 

                                                      
19

  Helgi Bernódusson 2010. Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar, Saga Timarit Sögufélags  
     

20
  Svanur Kristjánsson 2010, Konunglega lýðveldið, Ritið 3/2010 Reykjavík 

21
  Svanur Kristjánsson 2010, Konunglega lýðveldið, Ritið 3/2010 

22
 Svanur Kristjánsson 2010, „Að kveikja eða slökkva hugsjónaeld íslenskrar þjóðar“. Saga Tímarit 

Sögufélags Reykjavík  
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 Helgi Bernódusson 2010, „Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar“.Saga Timarit Sögufélags  
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 Bjarni var hins vegar mjög vel menntaður maður og stundaði nám í Þýskalandi þar 

sem að Weimar lýðveldið var stofnað. Augljóst er að hann hafi lesið vel stjórnarskrá þess 

lýðveldis því að umrædd 26. grein stjórnarskrár Íslands er keimlík 73. grein Weimar 

lýðveldisins. En hún kvað á um að forseti gæti vísað lögum frá ríkisþinginu í 

þjóðaratkvæðagreiðslu.24  

Að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu um synjun forseta var ein af þeim stóru breytingum 

sem Íslendingar gerðu á þessari 26. grein í samanburði við 20. grein gömlu 

stjórnarskrárinnar. Í henni þá fóru lögin aftur til þingsins og þannig séð gat kóngur synjað og 

þar með sent öll lagafrumvörp aftur til þingsins. Þessu vildu menn breyta hér á landi og 

virðist málamiðlun hafi orðið raunin. Þar sem að hvorki stuðningsmenn valdsmikils forseta 

eða valdlítils forseta fengu sínu máli framgengt.  

Það hafa margs konar sjónarmið komið fram í þessari umræðu um uppruna 

málskotsréttarsins. Sumir hafa talað um það eftir að fulltrúalýðræði varð það vinsælt hjá 

landsmönnum eftir fullveldistökuna árið 1918 að þá höfðu menn sett sér það markmið að 

koma fullveldisrétt til þjóðarinnar. Þannig ætti þjóðin að taka virkan þátt í stjórnskipan 

landsins. Síðan þegar að stjórnarskrárbreytingarnar á miðjum fimmta áratug síðustu aldar þá 

komu þessi sjónarmið fram að mörgu leyti hjá mörgum þingmönnum.  

Brynjólfur Bjarnason formaður Sósíalistaflokksins talaði meðal annars um að forseti 

þyrfti að vera viss um það að meirihluti þjóðarinnar væri andsnúinn ákvörðun Alþingis.  

Siðferðislegur réttur forsetans eins og hann kallaði hann skyldi aðeins nota í þýðingarmestu 

málunum.25  

Eins og margir sjá við lestur þessara orða þá eru forsendur þeirra háðar túlkunum eins 

og svo margt annað. Hvernig getur forsetinn alltaf verið viss um andstöðu þjóðarinnar við 

ákvarðanir Alþingis? Einnig er athyglisvert að velta því fyrir sér hver ákveði það hvaða mál 

séu „þýðingarmest“ fyrir allt samfélagið. Þetta virka og beina lýðræði og valddreifing var þá 

hugsuð til að koma í veg fyrir spillingu innan stjórnkerfisins. Þannig ætti forseta að vera eins 

og áður segir eins konar umboðsmaður þjóðarinnar eða verndari og senda umdeild mál í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. 

                                                      
24

 Helgi Bernódusson 2010, „Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar“.Saga Timarit Sögufélags  
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 Helgi Bernódusson 2010, „Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar“.Saga Timarit Sögufélags  



  

14 

 

 Svanur Kristjánsson prófessor í stjórnmálafræði heldur því fram að stjórnmálamenn 

landsins eða „valdaelítan“ hafi traðkað á þessum hugmyndum um beint lýðræði.  Ólafur 

Thors og Jóhann Hafstein kölluðu forsetaembættið pólítískt og því hægt að halda því fram að 

þeir sáu viðkomandi aldrei sem einhvern „umboðsmann“ þjóðarinnar líkt og aðrir héldu fram 

að tilgangurinn með embættinu væri í raun. Lýðveldið frá 1944 dó þar með að mati Svans og 

þar með hugsjónin um beint lýðræði og fullveldisrétt íslensku þjóðarinnar. 

Stjórnmálamennirnir voru búnir að gera kerfið þannig að þeir ættu að sjá um málin í alla 

staði. Forsetin ætti þess í stað að vera „sameiningartákn“, andlit þjóðarinnar út á við, kæmi 

ekki nálægt stjórnmálum heima fyrir og væri eitthvað sem væri einfaldlega óþarfi.26  

Þorsteinn Pálsson fyrrverandi forsætisráðherra er annarri skoðun en þeirri sem 

Svanur hefur talað fyrir hér að ofan. Þorsteinn bendir á að danski konungurinn hafi ekki 

notað þetta neitunarvald sitt síðan í lok 19. Aldar.. Hann heldur því fram að þar sem forseti 

stendur í íslensku stjórnarskránni þar sé í raun og veru verið að tala um ríkisstjórnir. 

Þorsteinn kemur fram með lausnir en þær eru meðal annars  að afnema  að gildistaka laga sé 

háð undirritun framkvæmdarvaldsins.27 Þannig myndi þingið styrkjast og gæti tekið 

afdrifaríkari ákvarðanir í lagasetningum.  
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 Svanur Kristjánsson, Að kveikja eða slökkva hugsjónaeld íslenskrar þjóðar, Saga Tímarit 
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3. Völd forseta 

Þó svo að hvergi stendur beinum orðum í stjórnarskránni að hér á landi sé þingræði, þá hefur 

þingræði og fulltrúaræði verið venjan á Íslandi frá árinu 1904. Í því felst eins og fyrr segir að 

ríkisstjórn og ráðherrar sitja ekki ef meirihluti þingsins er því andsnúinn. Samkvæmt 

stjórnarskránni fara Alþingi og forseti saman með löggjafarvaldið. Í því felst að lagafrumvörp 

sem hafa verið samþykkt af Alþingi þurfa staðfestingu forseta hverju sinni. Forsetinn virkar 

þannig sem valdtemprun á Alþingi þar sem að hann getur sent umdeild lög í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar er mikilvægt að muna að lögin halda engu að síður gildi 

sínu þar til að Alþingi sér um afnám þeirra.28  

Í annari grein stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með 

löggjafarvaldið og einnig að forseti og önnur stjórnarvöld fari með framkvæmdarvaldið.29 Þar 

er einnig sagt að staða forsetans skyldi ákveðast með stjórnarskránni og öðrum landslögum. 

Þannig er ekki hægt fyrir hvaða þingmeirihluta sem uppi er á hverjum tíma að breyta stöðu 

forsetans með breytingum á landslögum eftir hentugleika.30  

En hvaða völd hefur forsetinn í raun og veru? Því að í stjórnarskrárinni er kveðið um 

mikið vald forsetans. En mikilvægt er að skoða allar greinar stjórnarskrárinnar. Því að nokkrar 

þeirra draga úr valdi forsetans til muna. 

Völd forsetans eru talsverð samkvæmt núgildandi stjórnarskrá. 15. grein 

stjórnarskrárinnar segir til um að forseti skipi ráðherra og veitir þeim lausn. Þá ákveður hann 

einnig tölu ráðherra og skiptir með þeim verkum. Forseti situr einnig ríkisráðsfundi og 

stjórnar þeim fundum. Forseti velur í öll meiriháttar embætti á vegum hins opinbera, semur 

við erlend ríki, kallar saman Alþingi og hann getur rofið þing skv. 24. grein stjórnarskrárinnar. 

Forseti getur látið þingmenn ganga erinda sinna og leggja fram frumvörp fyrir sig á þingi.31     

Forsetinn getur einnig gefið út bráðabrigðalög ef Alþingi er ekki að störfum. Hann 

getur einnig ákveðið á saksókn falli niður finni hann gildar ástæður til þess. Út frá 29. grein 

stjórnarskrárinnar náðar forsetinn menn og veitir uppgjöf saka.                      

                                                      
28

 Stjórnarskrá Íslands 26. grein 
29

 2.grein Stjórnarskrá Íslands  
30

 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunarréttur“ bls 122. Reykjavík  
31

 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunarréttur“ bls 130. Reykjavík  
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Þá er mikilvægt að hafa það í huga að af öðrum stjórnarskrárgreinum líkt og þeim 

sem nefnd eru hér að ofan og stjórnarhefðum sem hafa skapast hér á landi, þá reynist vald 

forsetans vera oftar en ekki minniháttar. Efni hugsanlegra lagasetninga og aðra 

stjórnarathafna koma ekkert nálægt forsetanum í stjórnkerfi landsins. Þess vegna hefur 

hlutur forsetans í löggjöf og stjórnarframkvæmdum verið talið formsatriði af flestum.  

  En þó svo að fólk gefi sér að það forsetinn hafi öll þau völd sem stjórnarskráin segir til 

um. Þá er mikilvægt að hafa það á hreinu að 13. grein stjórnarskrárinnar segir til um að 

forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt. Þess vegna er hægt að setja mikinn fyrirvara við 

notkun forseta á öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar. Svo segir til um í 19. grein 

stjórnarskrárinnar að ráðherra þurfi alltaf að skrifa undir lög sem forseti hafi skrifað undir. 

Þannig liggur vald forsetans meira í því að staðfesta ekki lög frá meirihluta Alþingis. Forseti er 

einnig samkvæmt 11. grein stjórnarskrárinnar ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnun sínum annað 

heldur en ráðherrar sem bera fulla ábyrgð á gjörðum sínum í embætti. 32  

Þannig getur verið erfitt að halda því fram að forseti geti hvorki án meirihluta þingsins 

né tilmæla ráðherra beitt sínum völdum til jákvæðra athafna. Slíkar athafnir eru að nota það 

vald sem sum ákvæði stjórnarskrárinnar segja til um að forseti hafi. 33 Forsetinn hefur t.d. 

heimild samkvæmt stjórnarskrá að gera samninga við erlend ríki og rjúfa þing.                                                                                                         

Enginn þarf hins vegar samkvæmt stjórnarskránni að styðja forsetann í því að gera 

ekkert. Það þvingar enginn forsetann til þess að taka upp pennann til að skrifa undir lög eða 

til nokkurra annarra stjórnarathafna. 

 Þá er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að stjórnmyndun tveggja eða jafnvel fleiri 

flokka er ekki háð leyfi forsetans. Forsetinn getur ekkert sagt ef flokkur A og flokkur B vilja 

mynda stjórn og hafa tilskilinn meirihluta til að standa á bakvið það. Áhrif forsetans við 

stjórnarmyndanir voru hvað mest í stjórnarkreppunni 1941-1944. En þá gátu flokkarnir ekki 

myndað starfhæfa ríkisstjórn vegna þess að enginn vildi vinna með hinum. Ein stærsta 

ástæða þess var sú að Framsóknarmenn voru afar reiðir Sjálfstæðismönnum fyrir að hafa 

breytt kjördæmaskipan í landinu. En sú skipan hafði verið mjög hagstæð 

Framsóknarflokknum um áratuga skeið vegna fylgis þess flokks meðal bænda. 

 

 

                                                      
32

 11.grein Stjórnarskrá Íslands 
33

 Gunnar Schram 1997, Stjórnskipunarréttur bls 130-134. Reykjavík  
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Málskotsrétturinn 

Hér verður velt upp uppruna málskotsréttarins.  

Greinin sem hægt er að kalla fyrirrennara 26. greinar núverandi stjórnarskrár Íslands 

var í gömlu stjórnarskránni.  Út frá því hafa margir haldið því fram að Ísland hafi einfaldlega 

skipt út orðinu konungur og sett í stað orðið forseti og sett ákvæðið í íslensku stjórnarskrána. 

Spurningin er hins vegar sú hvort að það sé einhver sannleikur á bak við þessar fullyrðingu. 

Flestir geta verið sammála því að fyrirmynd 26. greinar íslensku stjórnarskrárinnar er þetta 

neitunarvald danska konungsins, sem gamla stjórnarskráin kvað á um að hann hefði til 

umráða.   

Berum þessar tvær greinar saman það er að segja 26. greinina sem Íslendingar þekkja í 

dag og 22. grein gömlu stjórnarskrárinnar frá árinu 1920. 22. greinin frá gömlu 

stjórnarskránni fyrir tíð hins íslenska lýðveldis var svohljóðandi: 

„Staðfesting konungs þarf til þess, að nokkur samþykkt Alþingis fái lagagildi. Konungur 

annast birting laga og framkvæmd. Nú hefir konungur eigi staðfest lagafrumvarp, sem 

Alþingi hefur samþykkt, áður en næsta reglulegt Alþingi kemur saman, og er þá 

frumvarpið niður fallið“. 34 

Þá hljómar 26. greinin í núverandi stjórnarskrá á þessa vegu: 

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

staðfestingar eigi síðar en tveim vikum eftir að það var samþykkt, og veitir staðfestingin 

því lagagildi. Nú synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það þó engu að síður 

lagagildi, en leggja skal það þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningabærra 

manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin falla 

úr gildi , ef samþykkis er synjað, en ella halda þau gildi sínu.“ 35 

Ef þessar greinar eru skoðaðar þá er augljóslega stór munur á grundvallarforsendum 

greinanna tveggja. Gamla greinin segir að ef staðfesting lægi ekki fyrir áður en nýtt þing 

kæmi saman þá myndu lögin falla niður. En í 26. greininni sem er í núgildandi stjórnarskrá þá 

er þjóðaratkvæðagreiðsla lokapunkturinn í ferlinu. Það er ekki í gömlu stjórnarskrárinni en 

greinilega er hugsunin sú þar að þingið sé með valdið til að taka lokaákvörðunina í 

                                                      
34

 Helgi Bernódusson, Uppruni 26.gr. stjórnarskrárinnar, Saga Tímarit Sögufélags XLVIII 2010 
(ritstj. Sigrún Pálsdóttir) bls 26-33. Sögufélag Reykjavíkur. Reykjavík 2010. 
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viðkomandi máli.  En synjunarvald forseta er hins vegar minna heldur en synjunarvald 

konungs. Forsetinn getur einungis sent lög í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar hefur hann fyrir utan 

atkvæði sitt ekkert að segja um framvindan málsins. En konungur gat fellt hvaða 

lagafrumvarp sem er og þannig þyfti þingið að semja nýtt frumvarp við hverja synjun.   

Það eru kannski ekki miklar deilur sem ríkja á milli manna um þessi ákvæði heldur 

aðallega um notkun 26. greinarinnar. Deilan snýst um hvort að forseti geti ákveðið á eigin 

spýtur að synja lögum staðfestingar eða hvort að atbeini ráðherra sé þörf. Með öðrum 

orðum er hægt að setja deiluna þannig upp að menn eru ósammála um hvort að forseti geti 

synjað lögum staðfestingar einsamall eða þarf hann „skipun“ frá ráðherra viðkomandi 

ríkisstjórnar.  

Fyrir daga Ólafs Ragnar Grímssonar í embætti þá reyndi ekkert á þessa deilu því að 

málskotsréttinum var aldrei beitt. Hins vegar íhugaði Vigdís Finnbogadóttir þáverandi forseti 

eftir háværar kröfur frá almenningi árið 1993 að senda EES samninginn í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Vigdís ákvað að lokum að gera það ekki vegna þess að hún sagðist 

ekki vilja brjóta hefðina um forsetaembættið og grípa fyrir hendur Alþingis.36  

Það eru margskonar sjónarhorn á þessa grein. Ólafur Jóhannesson lögfræðingur er 

einn af þeim með það viðhorf sem er samþykkt af flestum nú til dags. En hann segir að 

forseta sé formlega heimilt að neita að staðfesta öll lög frá Alþingi án þess að ráðherra þurfti 

að koma þar nálægt.37  

Hið gagnstæða viðhorf gengur á það hvort að forseti megi í raun synja lögum 

staðfestingar án þess að ráðherra komi þar að með einhverjum hætti vegna 13. greinarinnar. 

En eins og áður hefur komið fram þá segir sú grein að forseti láti ráðherra framkvæma vald 

sitt.38 Að minnsta kosti vald til jákvæðra gjörða en ekki neikvæðra líkt og synja lögum 

staðfestingar.  

Deilan snýst í rauninni um hvar frumkvæðið á synjun liggi, hjá ráðherra eða forseta. 

Frumvarpið sem lagt var fram á Alþingi árið 1944 talaði um þessa heimild í 26. greininni en 

þar var einungis sagt að atbeina ráðherra þarf ekki að koma til.39 Það er sem sagt ekki klippt 

                                                      
36

 Yfirlýsing Vigdísar Finnabogadóttur 1993, Morgunblaðið 14.janúar      
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1778442 (Sótt 13.04.2012) 
37

 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunarréttur“ bls 132. Reykjavík  
38

 Stjórnarskrá Íslands 13. grein 
39

 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunarréttur“ bls 133 Reykjavík  
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og skorið hvort að ráðherra þurfi að koma að málum. Því hver á að dæma um hvort að 

atbeina ráðherra sé þörf eður ei?  

Það er líkt og að alþingismenn þessa tíma hafi ekki hugsað þetta ákvæði um 

málskotsréttinn til enda. Þeir gerðu væntanlega ekki ráð fyrir því að þetta ákvæði yrði notað 

með þeim hætti líkt og Ólafur Ragnar hefur gert undanfarin ár.  

Þór Vilhjálmsson fyrrv. hæstaréttardómari hefur haldið fram m.a. út fá þeim atriðum 

sem nefnd voru hér að ofan að forsetinn hafi ekki persónulegt synjunarvald. Hann segir að 

forsetinn geti einungis neitað að staðfesta lög ef ráðherra gefur tilefni til slíkrar ákvörðunar. 

Þór byggir þessa afstöðu á því að á árunum 1874-1904 voru synjanir konungs á lögum 

nokkuð algengar. Konungsúrskurðir komu um þau mál vegna frumkvæði ráðherra. Þannig vill 

Þór meina að forsetinn hafi verið hugsaður sem ópólítísk embætti frá upphafi í þinginu á 

fimmta áratugnum. Forseti hefur því ekki persónulegt synjunarvald. Honum ber samkvæmt 

13. grein stjórnarskrárinnar að fallast á tillögu ráðherra um staðfestingu laga. Þór kemst því 

að þeirri niðurstöðu að neitun forseta án atbeina ráðherra væri marklaus og lögin héldu 

áfram gildi sínu.40  

Ástæða þess er að núgildandi stjórnarskrá Íslands gefur forseta ekki mikið vald. Því að 

forseti getur einungis sent lög til þjóðarinnar. En hann ræður annars engu um málið nema 

með atkvæði sínu. Í gömlu stjórnarskránni þá féllu lög úr gildi við synjun konungis. Þingið 

þurfti þar með að semja ný lagafrumvörp.  Bjarni Benediktsson sem var í stjórnarskránefnd 

þingsins sagði til um það að þessi grein væri öryggisvendill og að notkun þess væri ekki 

líklega í þingræðisríki. 41 

Sigurður Líndal lagaprófsessor er ekki sammála þessum rökstuðningi sem talað var 

um hér að ofan frá Þór Vilhjálmssyni. En Sigurður segir að forseti hafi heimilt til að taka 

sjálfstæða ákvörðun um að synja lögum staðfestingar án þess að ráðherra komi þar nálægt. 

Sigurður fær rök fyrir því með því að segja að í 2. grein stjórnarskrárinnar er skýrt kveðið á 

um að forsetinn sé annar handhafi löggjafarvaldsins, þar sé hvergi minnst á ráðherra. Þá 

bendir Sigurður á það að samkvæmt 19. grein stjórnarskrárinnar þá veitir forseti með 

undirskrift sinni lögum og stjórnarerindum gildi. Þannig að án atbeina forseta þá fær ekkert 

lagafrumvarp og stjórnerindi af ýmsum toga gildi.42 

                                                      
40

 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunaréttur“ bls 133. Reykjavík  
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 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunarréttur“ bls 133. Reykjavík  
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 Gunnar Schram 1997, „Stjórnskipunarréttur“ bls 134. Reykjavík 
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Ef ráðherra færi með löggjafarvald forsetans þá væri 2. greinin villandi auk þess að 

málskotsrétturinn í 26. greininni væri tilgangslaus. Forseta er því heimilt að virða ekki hefðir 

og venjur um beitingu synjunarvaldsins. Líkt og Ólafur Ragnar hefur gert í þrígang með 

ákvörðum sínum sínum að nota málskotsréttinn. 
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4. Hugmyndir um forsetaembættið 

Frá því að stjórnarskráin var skrifuð og formlega gerð að bráðabrigðastjórnarskrá Íslands við 

stofnun lýðveldisins árið 1944, ákváðu menn sökum sérstakra aðstæðna seinni 

heimstyrjaldarinnar að heildarendurskoðun á stjórnarskránni myndi fara fram síðar á 

lýðveldistimanum.43 

Staða forsetans í lýðveldinu er alveg óbreytt frá því sem sagt er um hana í 

stjórnarskránni árið 1944. Líkt og áður hefur komið fram þá segir 2. grein hennar um að hann 

fari ásamt Alþingi með löggjafarvaldið. Þar sem hann er hluti af löggjafarvaldinu þá er hægt 

að lýsa honum sem æðsta embættismanni ríkisins.44  

Þá segja aðrar greinar til um að hann fari einnig með hluta framkvæmdarvaldsins sem 

dæmi má nefna 15. grein þar sem segir að hann setur fólk í embætti ráðherra og veitir þeim 

lausn úr því embætti. Gallinn við stjórnarskrána og deilurnar sem að embætti forseta hafa 

orsakað í forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar er að hlutverki og starfi forseta er lýst 

nákvæmlega í stjórnarskránni 

Þannig hafa hlutirnir orsakast þannig að forsetar sem hafa ríkt á Íslandi hafa mótað 

embættið frá grunni þannig búið til hefðir í kringum embættið. 45 Það má halda því fram að 

afskipti forseta af stjórnarathöfnum eru formleg en ekki efnisleg eins og staðan er í dag, enda 

á forsetinn aldrei frumkvæðið að þeim. Undantekningin þar er málskotsrétturinn en fólk er 

sammála um að forseti hafi frumkvæði þar að ákvörðun.  

Forsetinn hefur ákveðin völd við ríkisstjórnarmyndanir. Hins vegar þá eru þau ekki 

meiri en formleg völd. Því eins og áður segir þá getur forseti aldrei neitað tveimur eða fleiri 

flokkum að vinna saman í ríkisstjórn, hafi þeir tilskyldan meirihluta þingmanna. Forseti getur 

hins vegar komið fram með utanþingsstjórn nái stjórnmálaflokkar ekki saman um samstarf í 

ríkisstjórn. Líkt og Sveinn Björnsson gerði eins áður hefur komið fram í stjórnarkreppunni árið 

1941. 46 
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 Guðni Th. Jóhannesson 2011, Tjaldað til einnar nætur Stjórnmál og stjórnsýsla   
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Þá hefur hann að sjálfsögðu einnig málskotrétt samkvæmt 26. grein 

stjórnarskrárinnar. Hægt er að færa rök fyrir því að tilveru málskotsréttarsins má finna í 

annari grein stjórnarskrárinnar. Þar sem segir að hann sé annar handhafi löggjafarvaldsins 

ásamt Alþingi og sé þannig eins konar umboðsmaður þjóðarinnar. 47   

Embættisverk Ólafs Ragnars Grímssonar 

Ólafur Ragnar virðist vera á þeirri skoðun að forsetinn sé umboðsmaður þjóðarinnar. En 

hann hefur haldið því fram að þjóðin sé æðsti dómurinn um gildi laga frá Alþingi. Þá sagði 

hann einnig við innsetningarræðu sína að þingræðishefðin væri í reynd aðeins „rammi frá 

liðinni tíð“ sem gaf kannski tóninn fyrir hvað koma skyldi í embættistíð hans.48 

Til marks um hversu lítil „umgjörð” var um þessa 26. grein stjórnarskrárinnar þá voru 

fyrst sett lög um þjóðaratkvæðagreiðslur eftir synjun forseta á fyrstu Icesave-samningnum.  

Sú staðreynd að haldnar voru tvær þjóðaratkvæðagreiðslur um lagafrumvörp frá 

Alþingi í kjölfar synjunar forseta er að margra mati ávinningur fyrir beint lýðræði í landinu. 

Því hægt er að færa rök fyrir því að menn hafi lagt upp með það við skrif stjórnarskrárinnar 

að forseti væri óháður valdi Alþingis. Einnig að hann væri sem minnst tengdur 

stjórnmálaflokkunum á einhvern hátt og gæti þannig alltaf virkjað landa sína með sér í verki.  

Hugmyndir Vigdísar Finnbogadóttur fyrrum forseta um stöðu og völd forseta Íslands 

eru augljósar þegar yfirlýsing hennar frá 13.janúar 1993 er skoðuð. Þá yfirlýsingu gaf hún til 

þess að tilkynna að hún ákveðið að undirrita lögin um EES aðild Íslands.  

 Hægt er að halda því fram að þar hafi hún sett fram eins konar „hollustueið“ við rétt 

þingsins til að setja lög.  En þar sagði hún að ríkisstjórnarmeirihluti hvers tíma hefði rétt á því 

að koma sínum málum fram án þess að þurfa að hafa áhyggjur af afskiptum þess einstaklings 

sem gegnir forsetaembættinu á þeim tíma. Að beita málskotsréttinum var að hennar mati 

stríðsyfirlýsing forseta gegn þjóðkjörnu Alþingi Íslendinga.49  
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 Gunnar Schram 1997, Stjórnskipunarréttur, bls 123. Reykjavík  
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   Þetta sýnir augljóslega að Vigdís leit svo á að forseti Íslands ætti að vera þjóðhöfðingi 

sem ætti ekki að skipta sér af stjórnmálum. Hins vegar er athyglisvert að Vigdís fannst sig 

knúna til að íhuga málið áður en hún myndi taka ákvörðum um að skrifa undir EES-lögin. 

Þegar Ólafur Ragnar Grímsson synjaði lögum frá Alþingi 5.janúar 2010 þá í annað 

skipti, þá festi hann ekki einungis málskotsréttinn í sessi heldur fól synjunin það einnig í sér 

að forseti væri virkt afl stjórnmálum landsins. Þetta þýddi einnig það þegar að meirihluti 

Alþingismanna væri búið að taka á umdeildum málum þá gæti það einfaldlega ekki verið nóg. 

Heldur þyrfti Alþingi og meirihluti þess einnig að sannfæra forsetann um ágæti 

ákvörðunarinnar hverju sinni. Ríkisstjórnin þurfti síðan að sætta sig við ákvörðun forsetans 

hvort hann veiti lögum staðfestingar eða ekki. En er það rétt? Ríkisstjórnin gæti einfaldlega 

sett auka pressu á forsetann og hótað afsögn ef staðfesting laga fengist ekki. Ríkisstjórnin 

eða meirihluti Alþingis getur einnig komist fram hjá „tapi“ í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það 

myndu þau gera með því að draga viðkomandi lög til baka.  

Það hafa orðið miklar breytingar út frá einum manni í embætti. Ólafur hefur breytt 

valdahlutföllum á milli forseta og Alþingis til frambúðar. Þannig er óhætt að segja að 

framtíðarforsetaframbjóðendur Íslands þurfi nú ávallt að taka afstöðu til þessarar greinar. 

Einnig þarf fólk sem er að bjóða sig fram til Alþingis að fylgjast með því, svo þau viti hvar þau 

hafa viðkomandi forseta.50  

 

Við þetta vakna fleiri spurningar eins og hvað er sameiningartákn líkt og fólk hefur talað 

um að forsetinn eigi að vera? Forsetaembættið eins og það er skilgreint í núverandi 

stjórnarskrá er opið fyrir mismunandi túlkanir frá fólki eins og Ólafi og Vigdísi.  
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5. Beiting málskotsréttarins 

Ólafur Ragnar Grímsson hefur eins og áður hefur komið fram beitt málskotsréttinum sem 

fyrirfinnst í 26. grein stjórnarskrárinnar þrisvar sinnum. Hér verður farið í þau rök sem hann 

setti fram í hvert skipti sem hann beitti þessari grein.  

Fjölmiðlalögin  

Í yfirlýsingu forseta frá 2. júni 2004 þegar Ólafur notaði málskotsréttinn í fyrsta skiptið kom 

margt athyglisvert fram í máli hans. Þar kemur fram að lýðræði, frelsi og mannréttindi séu 

grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar. Fjölmiðlar eru gerðir mjög mikilvægir í yfirlýsingu Ólafs 

og nefndir fjórða valdið og að þeir séu forsendur þess að lýðræði Íslands sé lifandi veruleiki.  

Sátt skal ríkja um fjölmiðla vegna þess hversu djúpar rætur þeir hafa í samfélaginu. Lög og 

reglur eiga samkvæmt Ólafi að þjóna markmiðum lýðræðisins.  

Fjölmiðlar eru samkvæmt forsetanum hornsteinn lýðræðisins. Forsetinn talar um að 

lögin „fjölmiðlalögin“ sem deilurnar snerust um á þessum tíma séu ekki að stuðla að sátt í 

samfélaginu og því skuli þjóðin kjósa um þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sátt um fjölmiðla 

tryggir að íslensk menning og tunga haldi stöðu sinni og eflist á nýrri öld.  Þá talar Ólafur um 

að það skorti samhljóm milli Alþingis og þjóðarinnar.   

Ólafi er tíðrætt um svokallað bil á milli þings og þjóðar sem þarf að brúa með sátt um 

niðurstöðu mála.. Út af því hafði hann ákveðið að synja fjölmiðlalögunum staðfestingar. 

Þjóðin hefði samkvæmt stjórnarskránni rétt til meta lagafrumvarpið í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Ólafur tekur fram að með þessu hafi hann ekki verið að gagnrýna Alþingi eða ríkisstjórn, né 

heldur hafi hann verið að gefa upp efnislega afstöðu sína til málsins. Ólafur endar á því að 

segja að þjóðin eigi að fá tækifæri til að kveða upp sinn dóm. Stjórnskipan á Íslandi sé þannig 

að forsetinn og aðrir kjörnir fulltrúar á Íslandi sæki vald sitt og umboð til þjóðarinnar. Þannig 

heldur Ólafur fram að þjóðin hafi síðasta orðið samkvæmt stjórnarskránni.51 

 Þetta er mjög athyglisverð sýn á íslenska stjórnkerfinu sem forsetinn dregur fram í 

máli sínu. Eftir að hafa dregið upp mjög rómantíska sýn á fjölmiðlum. Þá heldur forsetinn því 

fram að algjör sátt þurfi að ríkja um fjölmiðla landsins. Ástæða þess sé að við sækjum okkar 
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vitneskju til þeirra. Og þar sem að 26. greinin gerir ráð fyrir því að forsetinn geti fært mál til 

þjóðarinnar í formi þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir samþykkt eða synjun. Þá virðist vera 

óhjákvæmilegt í augum forsetans að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um viðkomandi 

lagafrumvarp. Orðavalið hjá forseta er ansi fróðlegt í þessari yfirlýsingu. Eins og að 

hugsanlega þá séu umrædd lög að setja tálmanir á tjáningarfrelsi fjölmiðla. Eitthvað sem er 

stanglega bannað samkvæmt stjórnarskránni.52  

Forsetinn talar um skoðanakannanir sem sönnun fyrir því að gjá sé á milli þings og 

þjóðar. En flestir sem lagt hafa stund nám í aðferðafræði myndu vera sammála því  að 

skoðanakannanir séu ekki góð gögn fyrir þjóðhöfðingja að fara eftir í svona ákvarðanatöku. 

Þar sem að þær gefa aldrei upp fullkomna mynd af raunveruleikanum sökum annmarka sem 

hvíla á þeim. En þær geta gefið ágætis vísbendingu um skoðanir innan einhvers hóps í 

samfélaginu. Því gefur verið hjálplegt að fylgjast með útkomum úr þeim en vafasamt er að 

byggja ákvarðanir á þeim.  

Hér minnist forsetinn ekki á neina undirskriftasöfnun sem hafi haft áhrif á ákvörðun 

hans. Þess í stað segir hann að með tilveru 26. greinarinnar þá hefur þjóðin lokaorðið í 

lagafrumvörpum kjósi hún þess. Forseti skal með því til hliðsjónar nota sem millilið til að 

koma málum frá þingi til þjóðar.  

Hér gerir forsetinn einnig ráð fyrir því að forseti geti óháð því hvað ráðherrar 

ríkisstjórnar landsins segja, sent lög sem Alþingi hefur samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu til 

samþykktar eða synjunar. Ólafur rökstyður það í yfirlýsingunni að valdið komi frá fólkinu. 

Forseti fari í umboði þjóðarinnar ásamt Alþingi með löggjafarvaldið og hafni hann því að 

staðfesta lög sé hann að færa valdið að ákveða niðurstöðuna til fólksins í landinu. 

Að lokum segir Ólafur í yfirlýsingu sinni: 

“Við búum að stjórnskipan þar sem forseti Íslands og aðrir kjörnir fulltrúar 

sækja vald sitt og umboð til hennar. Þjóðin hefur samkvæmt stjórnarskránni síðasta 

orðið” 53 

Hann er samkvæmt þessari túlkun umboðsmaður þjóðarinnar sem einfaldlega færir 

mál á milli frá þingi til þjóðar. 
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Fyrri synjun Icesave-samnings  

Yfirlýsing Ólafs þegar hann synjaði fyrstu Icesave-samningunum og rökstuðningur er af 

öðrum toga en sá sem ræddur var hér að ofan. Þar talar Ólafur um þörfina fyrir uppgjöri á 

hruninu og þá nauðsyn að sjá fyrir sér bjarta framtíð fyrir Ísland. Ólafur minnist þar fljótlega á 

þá undirskriftasöfnun sem fór þar fram eftir samþykkt þáverandi samninga á Alþingi. 

Rúmlega 56 þúsund manns skrifuðu undir eða um fjórðungur kosningabærra manna.54  

Líkt í fyrri synjun forsetans þá spila skoðanakannanir stórt hlutverk við 

ákvarðanatökuna.55 En á þessum tíma var yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar að sögn 

forsetans samþykkur þjóðaratkvæðagreiðslu um samninganna.  

Forseti virðist einnig hafa gert eitthvað sem hann hafði ekki gert árið 2004. Hann átti 

að eigin sögn „ítarlegar“ viðræður við forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar.  Skilningur forsetans 

frá árinu 2004 kemur áfram fram í þessari yfirlýsingu frá árinu 2010. Forsetinn segir þar 

áfram að þjóðin sé æðsti dómari um gildi laga og að sú staðreynd sé hornsteinn 

stjórnskipunar íslenska lýðveldsins. 56 

Ólafur heldur áfram og segir að við samþykkt stjórnarskrárinnar árið 1944 færðist það 

vald sem var áður hjá Alþingi og konungi til þjóðarinnar. Hér talar forsetinn aftur um 

embættið sem eins konar umboðsaðila fyrir þjóðina sem er ætlað að tryggja þjóðinni þennan 

rétt að fá að kjósa um ákveðin mál. Þjóðin er áfram að mati Ólafs sá sem ræður förinni. 

Þátttaka þjóðarinnar í ákvörðun er alltaf forsenda farsællar lausnar, sáttar og leið til 

endurreisnar.  

Áfram heldur forsetinn fram að 26. greinin veiti honum heimild til að senda lög til 

þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í þessari yfirlýsingu virðist forsetinn leika eins konar 

sáttasemjara. Forsetinn talar ekki um brú á milli þings og þjóðar líkt og í fyrstu synjuninni. 

Þjóðin fær að sögn forseta valdið og ábyrgðina í sínar hendur. Þannig næst að mati hans 

varanleg sátt og farsæld fyrir Íslendinga og leggur um leið grunn að góðri sambúð við allar 

þjóðir í kringum okkur.57 
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 Mbl.is. „Afhenda forseta undirskriftir“ Mbl.is, 2.janúar 2012 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/02/afhenda_forseta_undirskriftir/ (Sótt 10.03.2012) 
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 Yfirlýsing forseta 5.janúar 2010 
57

 Yfirlýsing forseta 5.janúar 2010 

http://www.forseti.is/media/PDF/10_01_05_yfirlysing_med_skjaldarmerki.pdf


  

27 

 

 Eins og áður segir þá ber við annan hljóm hjá forsetanum í þessari yfirlýsingu heldur 

en í þeirri frá árinu 2004. Hér er talað meira um beinan vilja þjóðarinnar til að fá að taka þátt 

í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hér er eins og áður segir hins vegar ekki talað um gjá á milli þings 

og þjóðar heldur atkvæðagreiðslu sem verður að fara fram til að ná fram sætti í málinu.  

Þjóðin er áfram sögð vera æðsti dómstóll um lagagildi vegna 26. greinarinnar þar sem 

að forsetinn er eins og áður hefur komið fram tengiliður á milli Alþingis og þjóðarinnar. Það 

er erfitt að andmæla þessari röksemdafærsla á sama tíma og það getur verið erfitt að vera 

sammála henni. Það er alltaf hægt að segja við alla kjörna fulltrúa að þeir séu einfaldlega 

þjóðin. Spurning sem hægt er að velta fyrir sér í þessu máli er af hverju forsetinn segir ekki 

þingið vera þjóðin. Fyrst hann heldur því fram að forsetinn sem kjörinn fulltrúi sé 

framlenging af þjóðinni. En af hverju segir hann þá ekki hið sama gildi um þá 63 þingmenn 

sem kjörnir eru á þing? Er hægt halda að því fram samkvæmt þessum rökstuðningi að 

þingmönnum beri að setja mál í þjóðaratkvæðagreiðslu þyki þau vera umdeild? Það gæti 

verið rétt fyrir þingmenn að gera það í einhverjum málum. En þá er hægt að færa rök fyrir 

því þeir séu að fyrra sig pólítískri ábyrgð með því að láta þjóðina ákvaða í einstaka málum. 

Hér talar forsetinn einnig í fyrsta skipti með því að með notkun málskotsréttarins þá 

færist valdið og ábyrgðin frá stjórnmálamönnunum yfir til þjóðarinnar. Það er vissu leyti 

nokkur þversögn þegar forsetinn talar annars staðar um það að forsetinn sé í raun þjóðin. 

Það rökstyður hann með því að segja að forsetinn sæki umboð sitt til þjóðarinnar og eigi 

þannig að færa öll mál sem beðið er um til þjóðaraatkvæðagreiðslu. Hefur þá ekki valdið 

verið hjá þjóðinni allan tímann. Svo er einnig hægt að velta upp þeirri hugsun sem fylgir 

þingræði sem ríkt hefur hér á Íslandi frá árinu 1904. Þegar fólk er kosið á þing þá er 

almenningur að gefa því fólk umboð sitt til að fara með völdin í sínu nafni. Þannig fer túlkun 

Ólafs Ragnar á 26. greininni fullmikið gegn fulltrúaræði landsins að mati höfundar. En 

afleiðingar ákvarðanna um að beita málskotsréttinum þrisvar verða ræddar síðar.  

Seinni synjun Icesave-samnings  

Að lokum skal skoðuð yfirlýsing Ólafs frá 20.febrúar 2011 þegar hann hafnaði því að veita 

nýjustu samningunum um Icesave staðfestingu sína. Við það tilefni hélt Ólafur því áfram 

fram að samkvæmt stjórnaskipan Íslands fari Alþingi með löggjafarvaldið nema þjóðin hafi 

vegna verka foretans fengið mál í sínar hendur. Þannig fara Alþingi og þjóðin saman með 
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löggjafarvaldið. Ákvörðun þjóðarinnar er endanleg og er 26. greinin skýr hvað þetta varðar 

að mati Ólafs.   

Hér gerir forsetinn fyrri ákvarðanir sínar um að virkja málskotsréttinn að fordæmi 

fyrir því að gera slíkt hið sama við nýjustu Icesave-samningana. Alþingi og þjóðin hafa farið 

saman með löggjafarvaldið í þessu máli. Og þar sem að hið sama Alþingi og kom fram með 

fyrri samninga sem fengu slæma útreið í fyrri þjóðaratkvæðagreiðslunni komu fram með 

þessa nýju samninga. Þá er rétt vegna þess að Alþingi hefur ekki fengið nýtt umboð frá 

þjóðinni að hún taki lokaákvörðunina í þessu máli. 58 

Síðan talar Ólafur um nauðsyn þess að víðtæk samstaða ríki um þetta mál, sem hafi 

ekki verið um niðurstöðu Alþingis. Þá bendir Ólafur á að verulega stór hluti alþingismanna 

væri fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. Fjórir flokkar studdu þjóðaratkvæðagreiðslu 

á Alþingi en meirihluti var samt ekki fyrir málinu og þannig komst það ekki í gegn. 59 

Síðan bendir forsetinn á undirskriftirnar sem söfnuðust fyrir þeirri áskorun til forseta 

að vísa málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann notar þær sem hluta í ákvörðun sína að synja 

lögunum staðfestingar. Að sama skapi bendir Ólafur aftur á skoðanakannanir sér til stuðnings 

líkt og í fyrri skiptin. Þannig er hægt halda því fram að Ólafur sé að segja það vegna þess að 

þjóðin hefur farið með löggjafarvaldið í þessu tiltekna máli og ekki hafi tekist að ná fram sátt, 

þess vegna þarf þjóðin að fá að kveða upp dóm sinn í þjóðaratkvæðagreiðslu.60 

 Sá skilningur að þjóðin sé hluti af löggjafarvaldinu skín í gegnum allar þrjár 

yfirlýsingarnar forsetans. Forsetinn er hins vegar alltaf umboðsmaðurinn sem þarf að koma 

málunum til þjóðarinnar. Því má velta því fyrir sér hvort að þjóðin sé í raun hluti af 

löggjafarvaldinu. Því að almenningur er alltaf háður því að annaðhvort forsetinn eða Alþingi 

sendi málið til þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef að hvorugur aðilinn er tilbúinn til þess þá er lítið 

sem fólk getur gert til að fá að kjósa um málið. 

Forsetinn segir í raun aldrei í nákvæmnu máli hvernig hann fær út að forsetinn geti 

óhindrað án ráðherra sent lagafrumvörp í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann segir hins vegar 

alltaf í öll skiptin bæði óbeint og beint að forsetinn sé í raun ekki sjálfstæð eining. Forsetinn 

                                                      
     

58
 Yfirlýsing forseta Íslands,2011, Bessastaðir 20.febrúar. 
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er þess í stað eins konar umboðsmaður þjóðarinnar sem ber að færa mál sem þjóðin vill fá í 

þjóðaratkvæðagreiðslu frá þinginu.    
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6. Afleiðingar 

Hér verður fjallað um afleiðingar sem hafa komið upp í kjölfar þess að Ólafur Ragnar 

Grímsson hefur þrisvar í embætti forseta Íslands beitt 26. grein stjórnarskrár Íslands eða 

„málskotsréttinum“. Sú umfjöllun mun skiptast í þrennt. Í fyrsta lagi verður fjallað um þá 

afleiðingu að minna vald er hjá meirihluta Alþingis. Í öðru lagi verður talað um aukna virkni 

forseta Íslands í stjórnmálum landsins. Að lokum verður síðan farið í þann raunveruleika sem 

forsetinn hefur búið til sem gengur út á að forsetisembættið er orðið mótvægi við 

ríkisstjórnir hverju sinni.  

Í fyrsta skipti fyrir næstu forseta- og Alþingiskosningar er ljóst að með ákvörðum 

sínum að Ólafur Ragnar hefur minnkað vald meirihluta Alþingis til muna. Framtíðar 

ríkisstjórnir munu líklega ekki geta komið sumum erfiðum málum fram á Alþingi. Ástæða 

þess að þær ríkistjórnir eða þingmeirihluti mun alltaf þurfa að hafa áhyggjur af því að sá sem 

situr í embætti forseta muni neita að staðfesta lögin og senda þau til þjóðarinnar í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig verður ákvarðanataka miklu hægari í framkvæmd og 

ómarkvissari. Vegna þess að Alþingi mun aldrei þora að taka afdrifamiklar ákvarðanir. Þess í 

stað verða málamiðlanir algengari til þess að reyna að sætta sem flesta. Þannig verður allt 

eins, alveg sama hvaða ríkisstjórn situr við völd. Þá mun líklega út af þessari breytingu sem 

Ólafur hefur staðið fyrir fara fram fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur um ýmis mál. 

 Ef kosningin á stjórnlagaþingið umdeilda á að kenna okkur eitthvað, þá er hægt að 

halda því fram að kosningaþátttaka og áhugi fólks á þjóðaratkvæðagreiðslum muni fara 

minnkandi. Hún er hæpin sú von að búast við sömu þátttöku og var í Icesave-kosningunum í 

hvert skipti sem þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Því er mikivægt að stíga lítil skref þegar 

kemur að beinu lýðræði.  Icesave var það umdeilt mál að allir höfðu skoðun á því. Hatur á 

útrásarvíkingum kveikti að einhverju leyti neistann á bakvið þátttökuna í þeirri kosningu. 

Þannig að þær kosningar er hægt að kalla frávik að mati höfundar.  

Fyrir tíð Ólafs Ragnars í embætti þá var litið svo á að við notkun málskotsréttarsins þá 

myndi alltaf annaðhvort ríkisstjórnin eða forsetinn „tapa“ kosningunum með því að vera á 

annarri skoðun heldur en þjóðin. Við það „tap“ þá þyrfti annaðhvor aðili að segja af sér og 
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kosningar þyrftu að fara fram um næsta arftaka.61 Þetta hefur hins vegar farið þannig fram 

að við synjanir Ólafs Ragnars þá hefur núverandi ríkisstjórn tekið annan pól í hæðina.  

 Niðurstaða beggja kosningananna um Icesave hefur ekki haft áhrif á tilvist hennar þó 

svo að þjóðin hafi verið ósammála henni. Ríkistjórnin sagðist sitja sama hvaða niðurstaða 

kæmi úr Icesave-kosningunum og öðrum hugsanlegum þjóðaratkvæðagreiðslum. 

Framtíðarríkisstjórnir gætu hins vegar tekið upp á því að segja af sér, fari niðurstaða 

einhverjar þjóðaratkvæðagreiðslna á annan veg en viðkomandi ríkisstjórn reiknaði með í 

upphafi.  

Fulltrúalýðræði og þingræði hafa verið hér við lýði frá árinu 1904 og þess vegna er 

merkilegt að sjá hversu mikil áhrif notkun málskotsréttarins hefur haft. Meirihluti Alþingis 

getur eins og áður segir ekki lengur treyst því að öll mál komist áfram eftir að þau eru 

samþykkt af Alþingi. Vegna þess að þau þurfa alltaf að fara í gegum forseta landsins til 

staðfestingar. 

Önnur afleiðing þess sem notkun málskotsréttarins hefur haft í för með sér er að 

forsetinn er orðinn miklu virkari í stjórnmálum landsins. Núna er ekki lengur hægt að líta á 

forsetann sem eitthvað sameiningartákn sem eingöngu mun reyna að halda friðinn. Því að 

Ólafur Ragnar hefur sett þannig fordæmi og það með nokkrum vinsældum að forsetinn eigi 

alltaf að vera tilbúinn að beita málskotsréttinum og vera þannig virkur í umræðunni um 

málið. 

 Forsetaframbjóðandi sem hyggst aldrei ætla að nota málskotsréttinn myndi 

væntalega ganga illa eins og staðan er í dag. Því líklegt er vegna úrslita kosninganna um 

Icesave að fólk komi til með að vilja forseta sem tilbúinn sé að standa upp í hárinu á Alþingi. 

Þannig myndi forsetinn vera líklegri til þess að senda mál í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú þarf 

meirihluti Alþingis ávallt að fylgjast með forsetanum og ummælum hans. Því að ef Alþingi 

ákveður eitthvað gegn vilja forsetans þá er mjög líklegt að forsetinn muni finna sér ástæðu, 

jafnvel tekið upp málstað hagsmunahópa til að synja þeim lögum staðfestingar. Þannig ættu 

viðkomandi lög á hættu á að deyja út líkt og fjölmiðlalögin gerðu árið 2004 eftir synjun Ólafs 

Ragnars. 
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Þriðja afleiðingin og jafnframt sú síðasta sem rætt verður um á þessum vettvangi er 

sú að forsetinn er orðið stórt mótvægi gegn ríkisstjórn landsins hverju sinni. Eins og Ólafur 

Ragnar hefur lýst sér margsinnis þá er hann umboðsmaður þjóðarinnar í embætti forseta og 

þar ber honum að færa umdeilanleg mál til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig hefur skapast sú 

hefð að sá sem er forseti hverju sinni getur eftir eigin geðþótta ákveðið að senda mál í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. En Ólafur Ragnar hefur með ákvörðum sínum sett ákveðið fordæmi. 

Þar sem að fólk getur miðað við ákveðnar forsendur sem voru utan um þessar ákvarðanir. 

Þær forsendur er síðan hægt að nota í framtíðinni um hvort skal beita málskotsréttinum eða 

ekki.  

Ólafur hefur nefnilega með sínum þremur ákvörðunum sýnt fram á það að forsetinn 

hefur óhrindaðan rétt til þess að synja lögum staðfestingar. Forsetinn hefur þannig breytt 

forsetaembættinu og breytingar eru það stórar að ríkisstjórnir og forsetaframbjóðendur 

munu þurfa að taka tillit til þeirra í komandi kosningum. 

Ólafur Ragnar hefur sýnt Íslendingum að þegar óeðlilegar aðstæður skapast í íslensku 

samfélagi þá opnast möguleikar á nýja hluti. Það geta verið mál eins og efnahagshrunið sem 

hafa mikil áhrif á það í hverju fólki vill fá að taka þátt í ásamt stjórnmálamönnunum. Sú 

þátttaka myndi fara fram í formi beins lýðræðis eða þjóðaratkvæðagreiðslu. Einnig er hægt 

að tala um óeðlilega aðstæður þegar að flokkar geta ekki unnið saman og því þarf forseti að 

setja sem utanþingsstjórn til að stjórna landinu. Þetta þurfti einmitt Sveinn Björnsson að gera 

í stjórnarkreppunni sem ríkti hér á landi frá 1941-1944.62 
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7. Framtíð embættis forseta Íslands 

Hverjar eru framtíðarhorfur embættis forseta Íslands? Kröfur voru uppi um það fyrir 

kosningarnar árið 2009 að stjórnarskránni skyldi verða breytt. Stjórnmálaflokkarnir virðast að 

einhverju leyti að hafa svarað því. Vegna þess a.m.k. fjórir flokkanna sem buðu sig fram til 

Alþingis það ár töluðu fyrir stjórnarskrárbreytingum í kosningabaráttunni.  

Ólíkt því sem stundum hefur verið haldið fram þá hafa ýmsar breytingar verið gerðar 

á stjórnarskránni í gegnum tíðina frá árinu 1944. Eitt af því sem var gert, var að 

mannréttindakaflanum var breytt, fyrirkomulagi kjördæma o.fl. En eftir hrun þá komu fram 

raddir fólks um að endurskoðun þyrfti að fara fram á henni í heild sinni. Reyndar er 

athyglisvert að minnast þess að alþingsmennirnir sem stóðu á bakvið þessa stjórnarskrá 

sögðu að þetta væri bráðabirgðastjórnarskrár og endurskoðun væri nauðsynleg á næstu 

árum.63 Þá er hægt benda á að með breytingum og endurskrifum í gegnum tíðina þá hefur 

nafngiftin „bráðabirðgastjórnarskrá“ farið og stjórnarskrá Íslands orðið endanlega til. 

Stjórnarskráin hefur verið að þróast með tímanum sem skýrir að einhverju leyti nýju 

túlkanirnar á málskotsréttinum. 

Ný ríkisstjórn tók við árið 2009 strax eftir hrun sem samanstóð af Vinstri hreyfingunni 

Grænu Framboði og Samfylkingunni. Í stjórnarsáttmála þeirrar stjórnar er talað um svokallað 

stjórnlagaþing sem á að endurskoða stjórnarskrána. 64   

Það var síðan vorið 2010 nánar tiltekið 16. júni að frumvarp ríkisstjórnarinnar(lög um 

stjórnlagaþing nr.90/2010) um þetta mál var samþykkt með 50 atkvæðum, þingmönnum 

allra flokka. Eitt helsta hlutverk þingsins átti að vera að endurskoða stöðu forseta 

lýðveldisins. Sjálfstæðisflokkurinn barðist hvað mest gegn þessu máli en þingflokkurinn 

ákváð að samþykkja málið og þar með standa ekki í vegi fyrir málinu.  Þeir töldu að þetta 

stjórnlagaþing væri óþarfi en eins og áður segir samþykktu málið eftir að breytingartillaga 

Bjarna Benediktssonar formanns flokksins um þjóðfund var samþykkt. 65  
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 Guðni Th. Jóhannesson “Tjalað til einnar nætur” Stjórnmál og stjórnsýsla 7.árg. bls 66 
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9. september sama ár voru síðan gerðar nokkrar breytingar á kosningum til 

stjórnlagaþings. Breytingarnar snerust aðallega um gerð kjörseðilsins og uppgjör 

kosninganna, fulltrúar allra flokka stóðu á bakvið þessar breytingar nema þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins og Sigmundur Davið Gunnlaugsson formaður Framsóknarflokksins og 

flokkssystir hans á þingi Vigdís Hauksdóttir. 66                                                                      

Þá var kosið til stjórnlagaþingsins 27. nóvember 2010 þar sem að kjörsókn var lítil eða 

um 34%.67 25 manns voru kjörin á þingið þar sem Þorvaldur Gylfason prófessor við Háskóla 

Íslands fékk flest atkvæði eða rúm sjö þúsund talsins. Þá fór undirbúningar af stað og fundinn 

var staður fyrir þingið nánar tiltekið gömla húsakynni Háskólans í Reykjavík við Ofanleiti.68 

  Það var síðan fljótlega eftir áramót nánar tiltekið 25.janúar 2011 eftir að nokkrir 

frambjóðendur til stjórnlagaþingsins sem náðu ekki kjöri kærðu framkvæmd kosninganna. 

Hæstiréttur féllst á rök þeirra og dæmdi kosninguna til þingsins ógilda. 

  Þá fór ný vinna í gang og ákveðið var að skipa þá sem hlutu kjör í svokallað 

stjórnlagaráð á vegum forsætisráðuneytisins með sama verkefni og stjórnlagaþingið átti að 

fara með. Stjórnlagaráðið var samþykkt með 30 atkvæðum gegn 21. Þar sem að 

Sjálfstæðisflokkur stóð heilshugar gegn málinu og taldi vera farið á skjön við dóm 

Hæstaréttar í þessu máli.69 Framsóknarflokkurinn klofnaði þar sem að þrír þingmenn 

flokksins greiddu atkvæði með málinu, á meðan að fimm greiddu atkvæði gegn málinu. 

Vinstri grænir stóðu heilir með málinu nema einn sem greiddi ekki atkvæði og þingmenn 

Samfylkingarinnar greiddu ýmist með ráðinu eða greiddu ekki atkvæði.70  Stjórnlagaráð kom 

síðan saman og færði loks Alþingi eftir starfstíma sinn tillögur að nýrri stjórnarskrá sem 

samþykktar voru af öllum fulltrúum ráðsins. Málið stendur í dag hjá ríkisstjórninni og bíður 

þess að stjórnarflokkarnir leggi það fram á Alþingi.  

Eftir að tillögur ráðsins hafa verið gerðar opinberar þá hafa deilur orðið til um 

einstakar tillögur ráðsins. Málskotsréttur forsetans og auðlindaákvæði eru dæmi um það. En 

                                                      
     66 Alþingi Íslendinga. 138. löggjafarþing. 157. fundur. Atkvæðagreiðsla 43221, 703. 

mál.“stjórnlagaþing(gerð kjörseðils, uppgjör kosningar o.fl.)“ Þskj. 1487. 09.09.2010 
http://www.althingi.is/dba-bin/atkvgr.pl?nnafnak=43221 (Sótt 11.03.2012) 
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víkjum nánar að deilunum um forsetaembætti og málskotsrétt hans. Það eru engar 

takmarkanir á málskotsrétti forsetans í tillögum Stjórnlagaráðs.  

Guðmundur Steingrímsson þingmaður utan flokka heldur því hins vegar fram líkt og 

margir fulltrúar í stjórnlagaráðinu að það sé verið að minnka vald forsetans.  

„Mér fannst forseti lýðveldisins gera dálítið mikið úr því að hér stæði til að hann 

hefði málskotsréttinn áfram en í tillögum stjórnlagaráðs er umhverfi þessa 

málskotsréttar algjörlega gerbreytt vegna þess að það eru tilgreindir aðrir farvegir 

fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðin sjálf mun geta safnað undirskriftum og farið fram 

á þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef tiltekinn fjöldi fer fram á þjóðaratkvæðagreiðslu fer hún 

fram og þarf ekki forsetann til. Þar af leiðandi verður miklu erfiðara fyrir forsetann að 

beita sínum málskotsrétti. Ef engin undirskriftasöfnun hefur farið fram, enginn vilji er 

til að nýta þetta ákvæði sem yrði þá í stjórnarskránni um að kalla fram 

þjóðaratkvæðagreiðslu, hvaða stöðu hefur þá forsetinn til að beita málskotsréttinum? 

Hér er í raun verið að minnka vald hans.“ 71 

 

Hér er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að þjóðin getur í þessum tillögum 

stjórnlagaráðs ekki kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslur um öll mál. Ólöglegt er að halda 

þjóðaratkvæði um eftirfarandi mál: fjárlög, fjáraukalög, lög til að framfylgja 

þjóðrettarskuldbindingum og um skattamál og ríkisborgararétt.72 

Þannig er augljóst að skiptar skoðanir eru um greinar stjórnlagaráðsins. Mikilvægt er 

að skoða það hvað sé í raun og veru rétt, er vald forsetans að aukast eða minnka í tillögum 

stjórnlagaráðs.  

Gísli Tryggvason núverandi talsmaður neytenda og meðlimur stjórnlagaráðs heldur 

því fram í riti og máli eftirfarandi um tillögur stjórnlagaráðs um forsetann. Hann hefur lýst 

þeirri skoðun sinni að forsetinn ætti að vera sterkt mótvægi gegn Alþingi og viðkomandi 

ríkisstjórn. Hann heldur því fram líkt og forseti Íslands að tillögur ráðsins auki völd forsetans 
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líkt en ekki það mikið að það grafi undan „þingræðinu“ líkt og Gísli kallar stjórnhætti 

landsins. 73   

 Samkvæmt tillögum stjórnlagaráð þá fær forsetinn meiri formleg völd s.s. skipanir 

fólks í opinber embætti t.d. dómara og ríkissaksóknara. Málskotsrétturinn helst óbreyttur í 

tillögum ráðsins eins og staðan er í dag. En stjórnlagaráð telur að forsetinn muni ekki hafa 

ástæður eða jafnvel tækifæri til að nota málskotsréttinn. Því að í tillögum ráðsins er lagt til 

að 10% þjóðarinnar geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin mál fyrir utan mál sem 

nefnd voru fyrr í ritgerðinni. 

Þannig væri komið það mikið aðhald að Alþingi að forseti yrði meiri neyðarhemill en 

hann er í dag. Ástæða þess er eins og áður segir að almenningur geti sjálfur kallað fram 

þjóðaratkvæðslu um næstum öll mál.74 Þannig ætti fólk ekki að þurfa forsetann jafnmikið til 

að koma lögum í þjóðaratkvæði. 

Þá er hins vegar mikilvægt að velta því fyrir sér hvort of mikil átök yrðu á milli forseta 

og Alþingis. Svo mikil að ekkert mál myndi hugsanlega fást afgreitt af Alþingi. Alþingi þarf 

þess vegna að vinna þannig úr tillögunum að það liggi ljóst fyrir hvernig embætti forsetans 

virkar í verki og í stjórnarskránni. 

Sigurður Líndal lagaprófessor hefur haldið því fram að þessar tillögur stjórnlagaráðs 

séu mjög óskýrar sérstaklega þegar að kemur að forsetaembættinu og málskotsréttinum. 

Dæmi um það er að löggjafarvaldið samkvæmt 2. grein tillagna stjórnlagaráðs fært frá 

forsetanum. Þessu er Sigurður ekki sammála vegna þess að forsetinn heldur áfram óskertum 

málskotsrétti. Þannig er forsetinn óneitanlega hluti af löggjafarvaldi landsins. Ráðherrar 

verða æðstu menn ríkisvaldsins í stað forseta. Mikilvægt er fyrir Alþingi að fara vel yfir þetta í 

umfjöllun um þetta mál. 

Hins vegar er hægt að benda á ýmsar ágætar breytingar sem lagðar eru til af 

Stjórnlagaráði. Ein af þeim breytingum er að forseti þarf meirihluta atkvæða í kosningu, það 

er að segja meira en 50% atkvæða til að verða kjörinn í embætti. En eins og málum er háttað 

í dag þá er nóg að ná einungis flestum atkvæðum á bakvið sig. Önnur breyting sem hefur 
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vakið upp jákvæðni er að forseti geti ekki setið takmarkslaust í embætti heldur einungis í 

fjögur kjörtímabil.75 

    

Niðurstaðan með Stjórnlagaráðið er því að þeim hafi ekki tekist nægilega vel til með 

breytingar á forsetaembættinu og enn er óvissu um hvað forsetinn má og hvað hann má 

ekki. Óvissan hefur jafnvel aukist frá gömlu stjórnarskráni. Forseti er hins vegar í tillögum 

Stjórnlagaráðs ábyrgur fyrir stjórnarathöfnum, og því gæti reynst forsetanum erfitt að „tapa” 

í  þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað mál. Því við slíkt tilefni kæmi líklega fram krafa um 

afsögn forseta. Þannig er hægt að álykta það að forsetar myndu líklega vera varkárari við að 

setja lagafrumvörp í almenna þjóðaratkvæðagreiðslu 

Forseti hefur líkt og áður hefur komið fram samkvæmt núgildandi stjórnarskrá 

talsverð völd. Dæmi um það er að forseti gerir samninga við erlend ríki. Þessu verður breytt 

ná tillögur stjórnlagaráðs fram að ganga. Í þeim er verið að taka mikið formlegt vald af 

forsetanum sem stjórnarskráin segir til um að hann hafi. Þó svo að hann hafi það ekki í raun 

vegna 13. greinar stjórnarskrárinnar.   

Ef þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram eftir breytingar Stjórnlagaráðs á stjórnarskránni 

má þá ekki halda því fram að það sé alltaf verið að kjósa um líf annað hvort forsetans eða 

ríkisstjórnarinnar? Í tilefni af forsetakosningum sem verða í sumar þá er mjög líklegt að nýir 

frambjóðendur þurfi að segja til um hvernig þeir hyggjast nýta málskotsréttinn. Árið 1996 gaf 

Ólafur Ragnar vísbendingar um að hann myndi nota málskotsréttinn í einstaka málum.  Svo 

að Íslendingar viti í hvernig samfélagi þeir eiga eftir að búa í næstu fjögur árin að minnsta 

kosti þá er mikilvægt að því sé haldið til haga af frambjóðendum. Ólafur hefur einmitt sagt að 

fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskránni gefi hvað mesta tilefnið til að halda honum í 

embætti. 
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8.Hugleiðingar 

 

Málskotsrétturinn  hefur verið sérstakt fyrirbæri í íslensku samfélagi frá því að hann var 

settur í stjórnarskrá Íslands. Eins og áður hefur komið fram þá hafa margir líkt og Svanur 

Kristjánsson prófessor og Ólafur Ragnar Grímsson forseti, haldið því fram að forseti Íslands sé 

að einhverju leyti valdameira embætti en á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Svanur 

heldur því meðal annars fram að stjórnarmálamenn hafi sérstaklega búið þannig um málin 

að forsetinn varð að einhvers konar valdalausu peði á Bessastöðum.76 Þeir höfðu þannig 

gjörbreytt því sem að höfundar stjórnarskrárinnar höfðu haft í huga um þetta embætti.  

Þessari skoðun virðist núverandi forseti Ólafur Ragnar Grímsson deila að einhverju 

leyti eftir að hann virkjaði hinn margumtalaða málskotsrétt.  Eins og hefur verið rakið hér að 

ofan þá er þetta ekki alveg svona einfalt. Hér hefur alltaf verið fulltrúalýðræði en vegna 

notkunar forsetans á málskotsréttinum er komin af stað þróun í átt til aukins beins lýðræðis  

Höfundur er sammála því að forsetaembættið hafi einhverju leyti farið frá sínum 

upphaflega tilgangi en sér hlutina ekki í eins ljósi og Ólafur Ragnar og Svanur. Samfélagið 

hefur þróast í gegnum lýðveldisárin þannig að forsetinn varð að einhvers konar „aukahlut“ 

sem hafði einungis það hlutverk að vera andlit landsins út á við og fara eftir í tilmælum 

ráðherra við stjórnarathafnir. Samanburður á aðstæðunum sem ríkja hér nú og á þeim sem 

ríktu árið 1941-44 er í besta falli vafasamur. Því á þeim tíma var Ísland að berjast við að fá 

sjálfstæði frá Dönum. Við þá breytingu er hægt að halda því fram að mönnum hafi fundist 

mikilvægt að hafa þjóðhöfingja sem væri  einhvers konar eftirmaður konungs bara ekki með 

sömu völd og ekki jafn formlegur.  

Íslendingar hafa verið með þingræði í gegnum lýðveldisárin eins og áður segir með 

lítilli íhlutun forseta. Þess vegna kom það mörgum á óvart þegar Ólafur Ragnar kom með sína 

túlkun á stjórnarskráinni, árið 2004 þegar hann synjaði fjölmiðlalögunum staðfestingar. 

Hlutverk forsetans á Íslandi er hins vegar ekki jafn klippt og skorið líkt og margir halda fram 

og því eru allir sleggjudómar um störf hvers og eins forseta óþarfi.    
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Stjórnlagaþingið sem síðar varð að stjórnlagaráði var að einhverju leyti sett á 

laggirnar í augum margra til að skýra hlutverk forsetans. Hér hefur verið farið í löngu máli í 

gegnum hvernig það kom út. Það má vel vera að einhverjum líki vel við núverandi tillögur 

enda eru þær að mörgu leyti góðar. Það er hins vegar hægt að gagnrýna þær á þeim grunni 

að óvissan lifir enn um embættið þar sem að einn segir að völd forsetans sé að minnka, svo 

segir sá næsti að völdin séu að aukast hjá forsetaembættinu.  

Alþingi þarf að skýra betur út tillögur stjórnlagaráðs og jafnvel bæta við þær eða 

breyta þeim. Þannig að allir Íslendingar óháð menntun geta lesið stjórnarskrá Íslands án þess 

að þurfa að kalla á lögfræðinga sér til aðstoðar. Stjórnarskrárákvæði eiga að vera sem minnst 

háð túlkunum fólks. Þess vegna er mikilvægt að halda vel á spilunum við þær breytingar sem 

hugsanlega eiga eftir að verða á stjórnarskránni á næstu misserum.  

Ólafur hefur einnig margsinnis haldið því fram í fjölmiðlum að á þessum tímum 

stjórnarskrárbreytinga það sé mikilvægt fyrir þjóðina að hafa sterkan einstakling í 

forsetaembættinu. Einstakling sem gefur ekkert eftir gegn núverandi ríkisstjórn og 

framtíðareftirmönnum hennar í komandi ríkisstjórnum.  

Umhverfið á Íslandi frá hruni hefur einnig verðið mjög fjandsamt valdhöfum og er 

enn. Þess vegna má ekki gera neitt í flýti í sambandi við breytingar á eins mikilvægum hlut og  

stjórnarskráin er. Því er hægt að velta því fyrir sér hvort nauðsyn sé á að breyta 

stjórnarskránni svona mikið. Þetta var eitt af hitamálum aðallega vinstri flokka Íslands eftir 

hrunið og boðuðu þeir flestir breytingar á stjórnarskránni. 

  Spurningar um aðferðafræði málsins hafa einnig vaknað. Eins og spurningin um 

ástæðu þess að breyta þyrfti allri stjórnarskránni frá grunni í stað þess að breyta umdeildu og 

stærstu málunum. Þar með ber að nefna hlutverk forseta landins í stjórnskipan landsins, 

ákvæði um eign íslensk almennings á auðlindunum og svo framvegis. Þeim deilum verður 

ekki hægt að svara vegna þess að stjórnlagaráðið hefur farið í sína vinnu og því er mikilvægt 

að fara yfir tillögur þeirra á málefnalegum grunni.  

Ef forsetaembættið er hins vegar skoðað með raunsæi getur verið erfitt að halda utan 

um öll þau hugtök og efnistök sem fólk er með í umræðunni. Þingræðissinnar landsins tala 

oft um það að forsetinn eigi að vera sameiningartákn þjóðarinnar. En hvað er 

sameiningartákn? Þessari spurningu var varpað fram fremst í ritgerðinni og umhugsunarvert 

hvort að svar hafi komið við henni. Sameiningartákn gefur að einhverju leyti til kynna að 
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forsetinn eigi að vera valdalaus fígúra sem kemur ekki nálægt stjórnmálum landsins. Hann 

eigi einungis að hafa það starf að vera andlit Íslands út á við og stappa stálinu í þjóðina á 

erfiðum tímum og auðvelda framgang mála á góðum tímum.  

Orðið sameiningartákn kemur alltaf öðru hvoru fram í umræðuna hér á landi. En 

hefur orðið einhverja raunverulega þýðingu? Sameiningartákn er eitt of þeim orðum sem 

hafa mismunandi merkingu fyrir fólkingu í landinu. Sameiningartákn er mjög rómantískt orð 

sem gefur mynd af einstaklingi sem talar fyrir hönd þjóðar sinnar og hefur allan stuðning 

hennar óskiptan að baki sér.  Þessi mynd virðist samt vera mjög óraunveruleg enda enginn 

forseti heimsins sem passar í þessa skilgreiningu.  Nema einhvers konar konungar sem þurfa 

einungis að vera konungar og hafa engin alvöru völd í samfélaginu.  

Tilfinning sem fólk virðist tengja við hugtakið sameiningartákn virðist vera í beinu 

sambandi við einhvern sem frekar ætti að kalla þjóðhöfingja jafnvel konung í stað forseta. Því 

að einstaklingur í embætti sem hefur engin afskipti af stjórnmálum getur hæglega kallast 

forseti. Arfleiðin í hugsun Íslendinga um þjóðhöfðingja sem skiptir sér ekki af stjórnmálum er 

að finna hjá konungi, en hann hafði mjög litil afskipti af Íslendingum á 20. öld og var þess í 

stað þjóðhöfðingi okkar. Það má hugsanlega halda því fram að hugsunin um að hafa 

forsetann svipaðan konungi hafi verið ríkjandi hjá sumu fólki við stofnun embættisins.  

Núverandi ríkisstjórn hefur verið gagnrýnd af sínum andstæðingum fyrir að koma 

með þetta mál fram á röngum tíma fyrir hið íslenska samfélag. Haldið hefur verið fram eins 

og áður segir að breytingar á stjórnarskránni skuli aldrei gera í reiði líkt og ríkir hér eftir 

hrunið. Það mun aldrei fara vel og ef stór hluti fólks er ekki sammála breytingunum þá mun 

það fólk breyta stjórnarskránni næst þegar að það kemst til valda í landinu. Slíkur vítahringur 

má ekki verða til hér á landi og því verður að standa vel að málum um þessar breytingar. Það 

má einnig halda því fram að núverandi ríksstjórni hafi verið að svara háværum kröfum 

mótmælenda á þessum tíma strax eftir hrun því miklar kröfur voru í samfélaginu um bætta 

stjórnarskrá. Hins vegar eftir allt það sem sagt hefur verið um stjórnarskrána síðastliðin þrjú 

ár, þá má halda því fram að kröfurnar um stjórnarskrárbreytingar hafi minnkað að verulegu 

leyti. Vegna þess að mesta reiðin hefur runnið af fólki og sökin er farin af stjórnarskránni. 

Fólk er ekki lengur að kenna stjórnarskránni um það að útrásarvíkingarnir hafi náð að gera 

það sem þeir gerðu.  



  

41 

 

Komnar eru fram tillögur frá stjórnlagaráði sem fáir er í raun áhugasamir um að nota 

til að gera stjórnarskrá sem Ísland getur notað til frambúðar. En engu á síður er hægt að nota 

þær við umræðuna og vinnuna sem mun fara fram á næstunni um gerð nýrrar stjórnarskrár. 

Forsetaembættið verður vonandi í framtíðinni eitthvað sem flestir landsmenn eru ánægðir 

með því slíkt embætti getur verið mikilvægt fyrir hag þjóðarinnar. Stjórnskipan landsins er 

það mikilvæg að sátt þarf að nást um hana hverju sinni og kjósi menn að breyta henni þá 

skuli það gert í sátt og samlyndi.  
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9.Niðurstöður 

26. greinin varð til á Íslandi þegar að Danmörk gaf Íslendingum stjórnarskrá árið 1874. Þar 

var svipuð grein sem kvað á um rétt konungs til að neita að skrifa undir mál frá Alþingi. Síðar 

með tímanum fengu Íslendingar bætta stjórnarskrá og fengu vegna þess smám saman meira 

og meira vald í sínar hendur. Það var síðan á fimmta áratug síðustu aldar að núverandi 

stjórnarskrá var skrifuð upp. Alþingi fór í miklar deilur um hvernig málum forsetans skyldi 

háttað en komst að lokum að þeirri niðurstöðu sem þekkist í dag sem 26. grein íslensku 

stjórnarskrárinnar.  

26. greinin veitir lýðræðiskjörnum forseta heimild til að tempra vald meirihluta 

Alþingis. Það gerir hann með því að bera samþykkt lagafrumvörp meirihluta þingsins undir 

dóm þjóðarinnar í almennri þjóðaratkvæðagreiðslu. Eftir allt saman þá fara forseti og þingið 

samkvæmt 2. grein stjórnarskrárinnar saman með löggjafarvaldið í landinu. 

Þegar Ólafur Ragnar Grímsson synjaði lögum frá Alþingi 5.janúar 2010 í annað sinn. 

Þá festi hann ekki einungis málskotsréttinn í sessi heldur fól synjunin það einnig í sér að 

forseti væri virkt afl stjórnmálum landsins. Þetta þýddi einnig þegar að meirihluti 

alþingismanna væri búinn að taka á umdeildum málum þá gæti ekki það hugsanlega ekki 

verið nóg.  Því það þyrfti að sannfæra forsetann um ágæti ákvörðunarinnar hverju sinni. 

Ríkisstjórnin þyfti síðan að sætta sig við ákvörðun forsetans óháð því hvort hann veiti lögum 

staðfestingar eða ekki. Ríkisstjórn getur hins vegar ákveðið að draga lagafrumvarpið til baka 

eins og þáverandi ríkisstjórn gerði árið 2004. Jafnvel gæti ríkisstjórn farið á Bessastaði og 

hótað afsögn sinni veitti forsetinn lögum ekki staðfestingu sína. Miklar breytingar hafa orðið 

á embættinu í framkvæmd, alfarið út frá einum manni, valdahlutföllum þarna verið breytt til 

frambúðar og er þetta mál orðið eitthvað sem allir framtíðarframbjóðendur þurfa að taka 

afstöðu til.77  

Óháð því hvaða skoðanir fólk hefur á forsetaembættinu. Þá er mikilvægt að koma 

stjórnarskrárbreytingatillögum stjórnlagaráðs í umræðuna. Þannig mætti reyna að ná 

einhvers konar sátt um framtíð embættisins og hugsanlegar breytinga sem gætu orðið að 

veruleika í framtíðinni. 

                                                      
     

77
 Eiríkur Bergmann Einarsson. „Valdahlutföll riðlast- forsetinn tekur sviðið“  Saga Tímarit 

Sögufélags (ritstj. Sigrún Pálsdóttir). Reykjavík 2010 
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Umræða um málskotsréttinn hefur kallað fram margar athyglisverðar hugmyndir 

fólksins í landinu. Umræðan ber þó alltof oft merki um öfgar í báðar áttir. Allt frá því að 

Ólafur Ragnar Grímsson hafi gjörbreytt embættinu og allir hinir forsetarnir hafi verið 

friðelskandi menn sem engu vildu breyta. Yfir í að Ólafur noti stjórnarskrárbundin völd sín 

ekki nógu mikið.  

Forsetinn hefur vald til þess að beita 26. grein stjórnarskrárinnar. Hann getur án 

atbeina ráðherra tekið þá ákvörðun að staðfesta ekki lög. 13. grein stjórnarskráinnar heldur 

forsetanum frá því að notfæra sér önnur völd sem stjórnarskráin segir til um að hann hafi. 

Forsetinn hefur fullan rétt til neikvæðra gjörða líkt og að skrifa ekki undir eitthvað. En hann 

hefur ekki rétt til að framkvæma jákvæðar gjörðir því þar þarf ráðherra að koma að málum 

með einhverjum hætti. 

Málskotsrétturinn er orðinn að virku afli á Íslandi. Það hefur gert forsetann að 

mótvægi við ríkisstjórnina, völd meirihluta Alþingis hefur minnkað og forsetinn og embættið 

sjálf er allt í einu orðið virkt afl í stjórnmálum landsins. 

  Forsetinn virkar sem valdtemprun á Alþingi þar sem hann getur sent umdeild lög í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar er mikilvægt að muna að lögin halda engu að síður gildi 

sínu þar til að Alþingi sér um afnám þeirra.78 

Endurreisn landsins byggir á því að hlutverk allra opinberra embætta liggur fyrir og 

framtíðin verði björt fyrir Ísland. Allir Íslendingar eiga að geta lesið stjórnarskrá sína án þess 

að þurfa aðstoð sérfræðinga. 

Forsetinn er ekki valdamikill embættismaður líkt og konungar voru hér áður fyrr. 

Forseti Íslands getur aðeins skotið lögum í þjóðaratkvæði samkvæmt 26. grein 

stjórnarskrárinnar eða málskotsréttinum eins og hann er kallaður í hinu dagleg lífi. Þar skal 

gildi laganna ákveðið af þjóðinni í frjálsri þjóðaratkvæðagreiðslu. 

 

 

 

 

 

                                                      
78

 Stjórnarskrá Íslands 26. grein 
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