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Þingræði dregið í dilka  

Um afbrigði þingræðis í nútíð og fortíð  

Helgi Skúli Kjartansson 

Stjórnskipun nútímalegra lýðræðisríkja tíðkast að fella í þrjá meginflokka: forsetaræði, 

forsetaþingræði og þingræði (Stefanía Óskarsdóttir, 2011a, bls. 101–110). Er þá einungis í 

síðasta flokknum rúm fyrir bæði furstadæmi (konungsríki o.þ.h.) og lýðveldi enda 

gengið út frá því að fursti, sem ekki hefur lýðræðislegt umboð, geti sem þjóðhöfðingi 

aðeins gegnt mjög takmörkuðu pólitísku hlutverki. Þessi flokkun hefur verið heimfærð 

til Íslands með nokkuð ólíku móti, en í greininni verður hún rædd út frá sögulegri 

þróun þar sem mestu breytingarnar varða samspil þingræðis og þjóðhöfðingja í 

furstadæmum. 

Elstur flokkanna þriggja er forsetaræðið, upphaflega mótað í Bandaríkjunum á 18. 

öld. Það hefur verið algengt í Rómönsku Ameríku frá því á 19. öld og í Afríku og Asíu 

á síðustu áratugum – oft að vísu sem dulargervi einræðisstjórnar – en sjaldgæft í 

Evrópu þótt dæmi megi finna, fyrst „annað lýðveldið“ franska 1848–52. 

Þingræðið er heldur yngra, upprunnið í Bretlandi þar sem það var byrjað að mótast 

um 1800 en ekki viðurkennt að fullu fyrr en kom nokkuð fram á 19. öld. Í öðrum 

konungsríkjum komst á einhvers konar „þingbundin konungsstjórn“ (eins og 

Íslendingar kusu að þýða „konstitutionelt monarki“) sem sums staðar breyttist í þingræði 

að breskum hætti. Lýðveldi voru sjaldgæf í Evrópu á 19. öld en í því áhrifamesta, 

„þriðja lýðveldinu“ franska (1870–1940), komst fljótlega á þingræði með líkum hætti 

og í konungsríkjum. Það var ekki fyrr en upp úr stríðslokum 1918 sem lýðveldum 

fjölgaði verulega, einkum í Mið- og Austur-Evrópu, og þá yfirleitt með 

þingræðisskipulagi að fyrirmynd sigurvegaranna, Breta og Frakka. Þannig varð 

þingræðið hin dæmigerða evrópska lýðræðisstjórnskipun – sem vissulega var hafnað í 

ýmsum löndum en þá vegna þess að þau hurfu að einhvers konar einræðisstjórn. 

Hvað er Ísland eiginlega? 

Eftir á að hyggja hafa einhver hinna nýju lýðvelda, sem urðu til í Evrópu á 

millistríðsárunum, fremur verið með sniði forsetaþingræðis, t.d. Weimarlýðveldið 

þýska (1919–33) og Austurríki eftir stjórnarskrárbreytingu 1929. En sú flokkun 

(Stefanía Óskarsdóttir, 2011a, bls. 106–110) varð ekki til fyrr en löngu síðar og þá með 

Frakkland („fimmta lýðveldið“, frá 1958) sem viðmiðun. Eftir hrun kommúnismans í 

Austur-Evrópu um 1990 hefur forsetaþingræði orðið algeng stjórnskipun í þeim hluta 

álfunnar. En þangað til hafði það verið sjaldgæft. Höfundur hugtaksins, franski 

stjórnmálafræðingurinn Maurice Duverger, hafði því séð ástæðu til að marka það 

allvítt svo ekki þyrfti að einskorða það við Frakkland og kannski Finnland heldur 

kæmu til greina fleiri þingræðislönd þar sem þjóðkjörinn forseti hafði einhver 

umtalsverð völd. Þannig verður mjótt mundangshófið, bæði hvernig menn vilja beita 

skilgreiningunni og hvernig þeir meta völd forsetans í hverju landi (Roper, 2002; Elgie, 

2009). Því greinir menn á um hvernig flokka beri viss lönd, t.d. Írland, Austurríki eða 

Finnland (eftir 2000). Eins er það misjafnt í hvorum flokknum Ísland lendir, bæði hjá 

innlendum fræðimönnum (rök fyrir forsetaþingræði einkum hjá Svan Kristjánssyni, 

m.a. 2003 og 2012) og erlendum. Á almennum vettvangi má finna fyrirvaralausar 
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skilgreiningar eins og: „Á Íslandi er forsetaþingræði“ (Vefur Vigdísar Finnbogadóttur 

e.d.). Hin flokkunin virðist þó algengari sem t.d. má sjá hjá Stjórnlagaráði (2011, bls. 

33). Þar er nefndur sá möguleiki að „taka upp svokallað […] forsetaþingræði“ sem 

ekki hafi orðið niðurstaða ráðsins. Má af því sjá að Stjórnlagaráð telur hvorki 

núverandi stjórnskipun Íslands né sínar eigin tillögur fela í sér forsetaþingræði enda 

skilur ráðið hugtakið þröngt, flest Evrópuríki séu „nú þingræðisríki, en Frakkland er 

undantekning með svokallað forsetaþingræði.“ Einhverjir Stjórnlagaráðsmenn hafa þó 

verið á gagnstæðri skoðun (Þorvaldur Gylfason, 2012, bls. 77–81). 

Nú skal ég ekki reyna að dæma um hvorir hér hafa réttara fyrir sér (eða hvort 

Ísland hefur jafnvel færst yfir strikið við þróun forsetaembættisins á allra síðustu árum). 

Ekki dugir heldur fyrir utanaðkomandi að nöldra yfir því að flokkunin sé óþarflega 

vandasöm; þar verður hefð stjórnmálafræðinnar að ráða eins og hún hefur mótast. En 

vissulega væri það skýrari skipting, eins og málum er nú komið í Evrópu, ef mörk 

forsetaþingræðis hefðu verið dregin þrengra og einskorðuð við þau lönd – eins og 

Frakkland eða Rússland – þar sem forsetinn kemur fram sem „þjóðarleiðtogi“ út á við. 

Þannig sáum við t.d. í sumar nýkjörinn Frakklandsforseta heimsækja í snatri kollega 

sinn, kanslara Þýskalands – alls ekki Þýskalandsforseta – á líkan hátt og Vigdís forseti 

heimsótti Danadrottningu – ekki forsætisráðherra Danmerkur enda átti hún ekkert 

sameiginlegt með honum. Hins vegar eiga þau, kanslarinn og Frakklandsforseti, margt 

sameiginlegt, m.a. pólitíska meginábyrgð á evrusamstarfinu, og saman sitja þau í 

leiðtogaráði Evrópusambandsins (European Council/Conceil européen) með fulltrúum 

hinna aðildarríkjanna, forsetum eða forsætisráðherrum eftir því sem hæfir stjórnskipun 

hvers þeirra. Þar flokka löndin sig í rauninni sjálf án þess til komi neinar skilgreiningar 

stjórnmálafræðinnar. 

Jafnvel þessi þröngu mörk myndu ekki leysa allan vanda. Þannig mun það hafa 

borið við, einmitt í löndum sem e.t.v. má telja til forsetaþingræðis, að forseti og for-

sætisráðherra hafi báðir gert tilkall til sætis í leiðtogaráðinu (Phillips, 2008; Sandhofer, 

e.d.). Jafnvel setið báðir sama fundinn (sem var mögulegt til 2009 því að þá hafði hvert 

land aukasæti í ráðinu, yfirleitt ætlað utanríkisráðherra). Og svo er, eins og alltaf, enn 

flóknara að eiga við söguleg dæmi. Þannig mun raunveruleg leiðtogastaða Kekkonens 

Finnlandsforseta ekki hafa birst svo mjög í opinberum heimsóknum – þar var honum 

a.m.k. skipað á bekk með Ásgeir Ásgeirssyni og Kristjáni Eldjárn fremur en 

forsætisráðherrum Íslands – eða á formlegum leiðtogafundum. En þegar brýn málefni 

voru til úrlausnar í sambúð Finnlands við Sovétríkin, þá var það forseti Finnlands sem 

gerði sér óformlegt erindi til staða eins og Novosibirsk að ræða við aðalritara sovéska 

kommúnistaflokksins (Anckar, 1995). 

Skráð regla og óskráð 

Lögfestar stjórnarskrár urðu, eftir fyrirmynd frá stjórnarbyltingunni í Frakklandi, 

mikilvæg tæki í lýðræðisþróun Evrópu á 19. öld. Í hverju konungsríkinu eða fursta-

dæminu af öðru var þingbundin konungsstjórn innsigluð með stjórnarskrá – t.d. í 

Noregi strax 1814 og í Danmörku 1849, eftir afnám einveldis árið áður.  

En ekki í Bretlandi. Þar voru að vísu lögfestar vissar lýðræðisumbætur með 

kosningalögum, en um stjórnskipun landsins í heild gilti að mörgu leyti venjuréttur og 

þingræðið mótaðist stig af stigi sem óskráð stjórnskipunarvenja (sbr. Stefanía 

Óskarsdóttir, 2011b). Eins þótti fara vel á því, þar sem þessi breski háttur var tekinn 

upp, að gera það með bresku lagi og láta þingræðisregluna gilda óskráða, jafnvel þótt 

stjórnskipun landsins væri að öðru leyti njörvuð niður í ritaðri stjórnarskrá. Þannig 

komst þingræðið á í Noregi 1884, Danmörku 1901, á Íslandi 1904 og loks í Svíþjóð 

1917 – ekki með því að þingræðisreglan væri á neinn hátt leidd í lög (sbr. Ragnheiður 

Kristjánsdóttir 2011, bls. 80) heldur með því að þingræðissinnar þrýstu á uns kon-
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ungur lét til leiðast að beita henni og skipa ráðherra að skapi þingmeirihlutans. Þegar 

það hafði einu sinni verið gert töldu menn regluna bindandi þaðan í frá. Með líkum 

hætti hafði þingræðið komist á í Frakklandi 1877 þegar forseti gafst upp á að mynda 

sína eigin ríkisstjórn í trássi við þingvilja. 

Það voru yngri lýðveldin, stofnuð á 20. öld, sem fóru að binda leikreglur þing-

ræðisins í stjórnarskrám sínum. Þó ekki Ísland 1944; þar var látið duga eldra orðalag 

um „þingbundna stjórn“ sem menn töldu nú vísa til annars óskráðrar þingræðisreglu. 

Eftir stríð hefur þótt rétt á Norðurlöndum, þegar á annað borð er samin ný 

stjórnarskrá, að kveða skýrar á um reglur þingræðisins. Það var gert í Danmörku 1953, 

Noregi 2007 (Ragnhildur Helgadóttir, 2011) og verður vafalaust gert á Íslandi líka við 

fyrsta tækifæri, eins og lagt er til í frumvarpi Stjórnlagaráðs (2011, bls. 22–23). Opinber 

umræða síðustu missera, t.d. í aðdraganda forsetakosninga og kringum störf 

Stjórnlagaráðs, hefur tilfinnanlega leitt í ljós hve ótamt fólki er að reikna með óskráðri 

reglu, jafngildri bókstaf stjórnarskrárinnar. 

Furstadæmi flækja málið 

Með þrískiptingunni, sem fyrr er rakin, er gengið út frá því að þjóðhöfðingi með 

verulegt pólitískt hlutverk eigi að vera forseti, þjóðkjörinn beint eða óbeint, en kon-

ungsríki eða furstadæmi hljóti að falla í þingræðisflokkinn ásamt löndum með ó-

pólitískt eða táknrænt forsetaembætti. 

Það er þó ekki algilt. Í Vestur-Evrópu má benda á Lichtenstein (Verfassung des 

Fürstentums Lichtenstein, e.d.), þar sem þingræði komst á 1921 en furstinn hélt þó 

völdum sem jafna má við hlutverk forseta í forsetaþingræði. Eftir síðustu stjórnar-

skrárbreytingu (2003) hefur hann meira að segja rétt til að víkja þingræðinu til hliðar: 

rjúfa þing upp á sitt eindæmi eða setja ríkisstjórnina af án þess hún hafi misst traust 

þingsins. Sú skipan verður naumast kölluð óskert þingræði. En hún er raunar nokkurn 

veginn sú sama og sumir virðast lesa út úr íslensku stjórnarskránni með því að líta á 

bókstaf hennar einan og horfa framhjá þingræðisreglunni. 

Í öðrum heimshlutum, einkum Arabalöndum og Suður-Asíu, má benda á nýleg 

dæmi og jafnvel samtímaleg um enn ríkara furstavald. Í Bútan vék t.d. einveldi fyrir 

þingbundinni konungsstjórn 1998 en þingræði komst á 2008. Hið sama á við um 

Evrópu ef litið er þó ekki sé nema hundrað ár til baka, hvað þá lengra aftur í söguna. 

Það er sem sagt ekki aðeins í þingræðisflokknum sem bæði þarf að reikna með 

lýðveldum og furstadæmum, heldur geta bæði forsetaræðið og forsetaþingræðið átt sér 

hliðstæður í stjórnskipan furstadæma. Forsetaræðið þar sem ríkisstjórn sækir umboð 

sitt til furstans en ekki þingsins – t.d. í Danmörku allt til 1901. Forsetaþingræðið í 

löndum eins og Lichtenstein þar sem ríkisstjórn situr að vísu í umboði þingsins en 

furstinn fer engu að síður með afgerandi vald. 

Um hið fyrra: ríkisstjórn eða forsætisráðherra sem sækir umboð sitt til konungs eða 

keisara, eru dæmin mörg og vel þekkt, einnig hjá stórþjóðum – sbr. Bismarck í 

Þýskalandi. En Lichtenstein, er það nú ekki bara dvergríki og of einangrað dæmi til að 

gera úr því sérstakan flokk? Nei; auk þess hvað okkur fer nú illa, Íslendingum, að bera 

okkur helst aldrei saman við neitt minna en milljónaþjóðir, þá er Lichtenstein ekki í 

svo afbrigðilegum sérflokki ef litið er til þingræðis á eldra skeiði. Meira um það síðar. 
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Án ríkisstjórnar ekkert þingræði 

Áður en lengra er haldið er rétt að árétta að öll þessi umræða snýst um þingræði í þess 

orðs formlegu eða stjórnskipulegu merkingu. 

Eins og Þorsteinn Magnússon (2011) hefur nýlega og eftirminnilega rakið er alsiða 

á íslensku að tala um „þingræði“ í miklu rýmri merkingu en þeirri tæknilegu sem liggur 

til grundvallar flokkuninni í þingræði og forsetaþingræði. Það nefnir hann 

„almenna“ merkingu orðsins, en í henni getur falist ýmislegt sem varðar völd, virðingu, 

áhrif og aðstöðu Alþingis, einkum í samanburði við ríkisstjórnina, og umfram allt þess 

háttar aðstöðu sem minnihlutinn á þingi getur nýtt sér en ekki meirihlutinn einn. 

Þessa merkingu hafði ég satt að segja vanið mig á að líta á sem hvert annað 

pólitískt gaspur, hluta af þeirri niðurlægingu sem felst í hlutskipti þingmanna, og 

einkum stjórnarandstöðunnar, í okkar harða foringja- og meirihlutaræði. Mér þótti 

óheppilegt að kennslubók, sem almennt var notuð á unglingastigi, lýsti þingræði 

þannig að það mátti skilja út frá þessari almennu merkingu (Garðar Gíslason, 2001). 

Og afleitt að höfundar samræmdra prófa við lok grunnskóla spurðu þráfaldlega um 

þingræðishugtakið eins og sú merking væri hin eina rétta.1 Nú hlýt ég hins vegar að 

fallast á rök Þorsteins fyrir því að þessi notkun orðsins eigi sér ríka hefð og ákveðin 

rök í íslensku máli – án þess ég ætli nú að fara að temja mér hana sjálfur. 

Þessa almennu merkingu þingræðisins greinir Þorsteinn frá „stjórnskipulegri“ og 

„stjórnkerfislegri“ merkingu og mun þá eiga við tæknilega notkun orðsins annars 

vegar í lögfræði (þar sem skylda ráðherra að víkja fyrir vantrausti er kjarni þing-

ræðisreglunnar), hins vegar stjórnmálafræði (sem lítur meira til þess lýðræðislega 

umboðs sem ráðherrar sækja til þingsins og þar með kjósenda), en þær koma mjög í 

einn stað niður um það hvar ríki þingræði og hvar ekki. Hér verð ég að bæta því við 

að í sagnfræði tíðkast ekki síður að halda sig við tæknilega merkingu hugtaksins. Því 

aðeins er unnt að tímasetja upp á ár upphaf þingræðis í mismunandi löndum, eins og 

gert var hér að framan. Hvernig samskipti eða valdahlutföll þjóðþings og ríkisstjórnar 

þróuðust er svo allt annað mál. Þar eru það hægfara breytingar frekar en einstök 

þáttaskil sem hafa t.d. greint „samráðshefð“ Skandinavíu frá „átakahefð“ íslenskra 

stjórnmála. Aldrei er heldur talað um þingræði þótt það komi fyrir í sögunni að 

fulltrúaþing taki sér óskorað vald í málefnum ríkisins, eins og t.d. gerðist í ensku 

byltingunni á 17. öld og stjórnarbyltingunni frönsku um 1790 (í bæði skiptin með þeim 

afleiðingum að konungur var gerður höfðinu styttri). Ekki frekar en þingræði var 

innleitt í Líbýu fyrir skemmstu þegar sjálfskipuð bráðabirgðastjórn fékk völdin í 

hendur nýkjörnu þingi. Óskorað vald þjóðþings er einmitt ekki þingræði. Því aðeins er 

þingræði mögulegt að allt annað stjórnvald – ríkisstjórn – fari með stóran hluta hins 

opinbera valds. Eða fari með „framkvæmdarvaldið“ eins og oft er sagt. Þó er verksvið 

ríkisstjórnar – ráðherravaldið sem svo mætti nefna – ekkert endilega afmarkað 

nákvæmlega við það sem rökrétt er að kalla framkvæmdarvald, ekki frekar en verkefni 

löggjafarþings eru endilega einskorðuð við hið eiginlega löggjafarvald. Reyndar má 

                                                           

1  Rétt svör við fjölvalsspurningum áttu m.a. að vera þessi:  

 Stofnun heimastjórnar á Íslandi hafði í upphafi í för með sér: — sterkara þingræði. 

 Hvað er þingræði? —  Það að meirihlutinn á Alþingi ræður. 

 Reglan um þingræði þýðir að: — meirihluti þingmanna ræður. 
Spurningarnar voru tíndar saman af vef Námsmatsstofunar (http://www.namsmat.is/vefur/) 13. 
desember 2007. Að þetta eigi að vera réttu svörin var ljóst af samanburði og auk þess staðfest á 
Skólavefnum 
(http://www.skolavefurinn.is/_opid/almennt/samraemdprof/10_bekkur/tjalfunarnamskeid_-
/tjodfelagsfraedi/glosur/tjod_glosur_4.pdf), sótt sama dag. Tekið skal fram að efnið finnst ekki á 
sömu stöðum nú (1. september 2012). 

http://www.namsmat.is/vefur/
http://www.skolavefurinn.is/_opid/almennt/samraemdprof/10_bekkur/tjalfunarnamskeid_/tjodfelagsfraedi/glosur/tjod_glosur_4.pdf
http://www.skolavefurinn.is/_opid/almennt/samraemdprof/10_bekkur/tjalfunarnamskeid_/tjodfelagsfraedi/glosur/tjod_glosur_4.pdf
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nefna þingræðið sjálft sem mikilvægt dæmi um hlutverk sem fengið er löggjafarþingi 

en snýst þó alls ekki um löggjöf. 

En hvaða orðalag sem valið er um þessa hluti, þá er það um ríkisstjórnina sem í 

fyrsta lagi má spyrja hvort hún sæki umboð sitt til þjóðþingsins (þingræði eða ekki) og 

síðan hversu ríkt það umboð sé (þingræði eða forsetaþingræði). Án ríkisstjórnar kemur 

ekkert þingræði til greina, hversu miklu sem þjóðþingið kann að ráða. 

Fyrst kom forsætisráðherrann 

Þingræði er sem sagt fyrirkomulag sem snýst um umboð ríkisstjórnar. Umboð sem 

venjulega – Sviss er helsta undantekningin – er umfram allt veitt einum manni, for-

sætisráðherra, sem myndar ríkisstjórnina og fer fyrir henni. 

Í forsetaræðinu er algengast að forsetinn sé sjálfur leiðtogi ríkisstjórnarinnar, 

enginn milliliður milli hans og fagráðherranna. Sú skipan er líka upprunalegust, sótt til 

Bandaríkjanna. Hitt er þó til bæði í sögu (t.d. í Frakklandi 1848–52) og samtíð, að 

forsætisráðherra sé settur yfir ríkisstjórn þó hún starfi í umboði forseta sem ber ábyrgð 

á vali forsætisráðherrans og getur sett hann af að vild. Þannig er forsetinn hinn 

ótvíræði leiðtogi ríkisins. 

Á sama hátt voru furstar fyrri tíma – konungar, keisarar o.s.frv. – ríkisleiðtogar og 

yfirmenn stjórnsýslunnar. Helstu trúnaðarmönnum þeirra eða ráðgjöfum má jafna við 

ríkisstjórnir síðari tíma. Síðan var það breytilegt hvort konungur tók sér sjálfur 

verkstjórnarhlutverkið yfir þeim, líkt og Bandaríkjaforseti gegnir í sinni ríkisstjórn, eða 

hvort hann treysti mest á einn aðalráðgjafa, eins konar forsætisráðherra. Nú gátu 

konungar verið alls konar fólk, ekki aðeins hvað varðar aldur, heilsu og hæfileika 

heldur líka pólitískt sjálfstraust og áhuga. Því var ekki sjaldgæft að aðalráðgjafinn yrði í 

raun ríkisleiðtogi, svo lengi sem hann naut trausts þjóðhöfðingjans. Þetta voru menn 

eins og Metternich í Austurríki, Bismarck í Þýskalandi og Estrup í Danmörku, svo 

aðeins sé litið til 19. aldarinnar. Þá var jafnvel farið að líta á beina stjórn furstans sem 

gamaldags fyrirkomulag. Eftir kröfum tímans átti hann ekki aðeins að deila völdum 

með kjörnu fulltrúaþingi heldur átti hann að fela „ábyrgum ráðgjöfum“ – þ.e. 

ríkisstjórn – að fara með sinn hluta valdanna. Það gerði t.d. Danakonungur 1848, 

þegar hann afsalaði sér einveldi, og var með stjórnarskrá skyldaður til að gera það 

framvegis. Það þýddi þó ekki að konungur ætti að vera valdalaus, hvað þá skoðanalaus 

í stjórnmálum. En völd hans fólust einkum í því að velja ráðherrana – eða fyrst og 

fremst forsætisráðherrann – sem áttu svo að standa í hinni pólitísku eldlínu og taka á 

sig gagnrýni sem ekki þótti viðkunnanlegt að beina að persónu konungsins. Þótt þeir 

bæru ábyrgðina gat konungur skipt sér af og haft áhrif, bæði af því að eðlilegt þótti að 

taka tillit til vilja hans og af því að hann gat alltaf, ef honum mislíkaði, skipt um 

ráðherra. Þannig varð til samspil fursta og forsætisráðherra sem að sumu leyti minnir á 

forsetaþingræðið: leiðtogahlutverkinu skipt í mismunandi hlutföllum milli 

stjórnarleiðtogans og valdamikils þjóðhöfðingja. 

Leifar af konungsvaldi 

Þingræðið þýddi svo að sjálfsögðu skerðingu á konungsvaldinu, umfram allt valdinu til 

að velja ráðherra en þar með líka áhrifunum á pólitískar ákvarðanir. Í Bretalandi 

gerðist þetta í áföngum (Stefanía Óskarsdóttir, 2011b), annars staðar í einu afgerandi 

skrefi, eins og þegar þingræði var innleitt í Danmörku 1901.  

Það þýddi þó engan veginn, hvorki í Danmörku né annars staðar, að konungur yrði 

eins stranglega valdalaus og nú þykir, af lýðræðisástæðum, nauðsynlegt í þing-

ræðisríkjum. Þótt hann viðurkenndi rétt þingmeirihlutans til að hafa síðasta orðið um 
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stjórnarmyndanir gat hann áfram haft sínar skoðanir á stjórnarmynstri eða 

ráðherraefnum og beitt áhrifum sínum í ýmsum málum. Svo seint sem 1940 hafði 

Danakonungur harðneitað að samþykkja uppstokkun á ríkisstjórn nema skipt væri um 

utanríkisráðherra og lét forsætisráðherra það yfir sig ganga (Grelle 2008, bls. 447–460). 

Ekki lagðist heldur niður á einu ári sá siður að ráðherrar tækju tillit til skoðana 

konungs á vissum málum. Samband Íslands og Danmerkur var t.d. eitt af því sem 

réttmætt þótti að konungur réði nokkru um við hlið þings og stjórnar; það kom 

skýrast fram í aðdraganda „uppkastsins“ 1908 en einnig eftir það (sjá dæmi hjá 

Sundbøl, 1979).  

Þegar furstinn í Lichtenstein fékk, árið 1921, stöðu sem líkja má við forsetann í 

forsetaþingræði, var þar með ekki verið að skipa honum í mjög afbrigðilegan sérflokk, 

gjörólíkan Danakonungi til að mynda. Á sama hátt hafði Weimar-stjórnarskráin 1919 

gefið forseta Þýskalands áþreifanleg völd (þar var a.m.k. ekkert um ábyrgðarleysi hans 

á stjórnarathöfninni eða að undirritun ráðherra gæfi ráðstöfunum hans gildi) án þess 

að skipa honum þar með í allt annan flokk en þingræðiskonungum álfunnar. Það er 

síðari þróun í evrópsku konungsríkjunum sem gerði valkostina miklu skýrari um það 

hvort þingræðisforseti þyrfti að vera eins stranglega valdalaus og sú ólýðræðislega 

stofnun sem þjóðhöfðinginn hlýtur að vera í arfgengu furstadæmi. 

Lína í sandinn 

Eftir 1958 eru það vissulega skýrar andstæður sem birtast í forsetaembættum Frakk-

lands og Þýskalands. Þó gildir í báðum löndunum þingræðisregla um ríkisstjórn, í 

Þýskalandi svo ströng að þingið verður beinlínis að kjósa kanslarann, helst með 

hreinum meirihluta (Stjórnlagaráð, 2011, bls. 166 nm.). Hins vegar eru valdahlutföll og 

verkaskipting gjörólík milli forseta og forsætisráðherra. Hér eru skýrir valkostir fyrir 

lönd sem vilja móta forsetaembætti sitt annaðhvort að þýskum hætti eða frönskum.  

En það er líka hægt að velja millileiðir – eins og Stjórnlagaráð (2011) hefur t.d. gert 

með frumvarpi sem mótar þingræðisregluna að þýskum hætti, færir forsetanum vissar 

mjög áþreifanlegar valdheimildir, en án þess að ætla honum það afgerandi pólitíska 

forystuhlutverk sem Frakklandsforseti gegnir. Eins er um raunveruleika annarra 

þingræðislýðvelda; þau eru sum lík Þýskalandi, önnur Frakklandi, en sum einhvers 

staðar á milli.  

Til að draga allt í tvo dilka verða fræðimenn að draga línu sína í sandinn. Eins og 

svo oft þarf að gera og það á ólíkustu sviðum: til dæmis ef við viljum skipta allri 

mannabyggð í dreifbýli og þéttbýli; öllum löndum í þróuð lönd og þróunarlönd; eða 

öllu fullorðnu fólki eftir því hvort það hefur „lokið framhaldsskóla“ eða ekki. Alls 

staðar þarf að draga línu í lausan sand, um kraðak hugsanlegra og raunverulegra 

millistiga. Sem hefur þó vissulega sitt gildi, best að menn sætti sig við að beita hug-

tökunum á sem samræmdastan hátt (þó freistandi kunni að vera að hafa á þeim alls 

konar sérskoðanir), en gagnlegt að gera sér um leið grein fyrir því hve laus þau eru í 

sér á jöðrunum. 

Þingræðið sjálft er eitt af þessum tvískiptingarhugtökum sem ekki er sjálfsagt 

hvernig á að afmarka, enda hefur framkvæmd þess verið breytileg, bæði milli landa og 

tímabila, og á stundum harkalega umdeild. Í þingræðisskipulagi verður þjóðþingið að 

hafa úrslitavaldið – eða a.m.k. tækifæri til að taka sér úrslitavald – um stjórnarmyndun 

og stjórnarskipti. En afar teygjanlegt hve mikla afskiptamöguleika má skilja eftir hjá 

þjóðhöfðingjanum eða hvernig honum telst sæma að spila úr þeim möguleikum. 

Markalína þingræðisins, svo loðin sem hún kann að vera í eðli sínu, hafði þó, þegar 

leið á 19. öld, orðið að stjórnskipulegum veruleika með táknrænt gildi. Lýðræðissinnar 

gátu haldið fram málstað þingræðisins, eins og vinstrimenn gerðu í Danmörku í tíð 

Estrups; þá fólst í því krafa um að landið skipaði sér í flokk hinna þekktu 
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þingræðisríkja, Bretlands og Frakklands, og fylgdi fyrirmynd þeirra, a.m.k. í stórum 

dráttum. Um það var hægt að taka prinsippákvörðun og framkvæma hana á einum 

degi: þegar fyrsta þingræðisstjórnin settist að völdum. Þannig er einfalt mál að benda á 

1. febrúar 1904 sem upphafsdag þingræðisins á Íslandi. Svo gátu menn fundið út úr 

því, og stundum tekist á um það, árin og áratugina á eftir hvernig ætti að framkvæma 

þingræðið í smáatriðum, en ákvörðunin lá fyrir: Ísland ætti að vera þingræðisríki. 

Hugtakið forsetaþingræði hefur ekki öðlast þess konar táknræna tilvist. Þó það eigi 

áratuga sögu í stjórnmálafræðinni kemur það ekki inn í íslenska stjórnmálaumræðu fyrr 

en á þessari öld og varla enn af verulegum þunga. Íslenskir kjósendur hefðu ekki verið 

í neinum vandræðum með það 1944 að merkja við hvort þeir vildu heldur halda í 

þingræðið eða hverfa frá því. En þótt Stjórnlagaráð hefði gert tillögu, sem ótvírætt 

mætti flokka sem forsetaþingræði, hefði varla verið nóg að nota það orð til að spyrja 

kjósendur, núna 20. október, hvort þeir styddu slíka breytingu eða ekki. 

Vissulega er það réttmætt umhugsunarefni hvort hugtakið eigi við um stjórnskipun 

Íslands, bæði eins og hún hefur birst í framkvæmd á ólíkum tímabilum og eins og 

henni er markaður rammi í stjórnarskránni (að meðtalinni hinni óskráðu 

þingræðisreglu). Hinu verður með engu móti haldið fram að á Íslandi eigi að vera 

forsetaþingræði af því að það hafi verið ákveðið með lýðveldisstjórnarskránni 1944. 

Hvort sem þá var innleitt eitthvað sem nú er eðlilegt að flokka sem forsetaþingræði, þá 

var það óþekkt hugtak á þeim tíma og því ekki hægt að taka um það prinsippákvörðun 

á sama hátt og þingræðið 40 árum áður.  
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