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Útdráttur   

Ritgerðin fjallar um þróun íslensku stjórnarskrárinnar og 26. grein hennar í 

sögulegu ljósi. Þjóðfélagið gengur nú í gegnum mikla umrótar tíma og hávær 

umræða á sér stað varðandi marvísleg pólitísk álitaefni. Stjórnarskránni ber almennt 

að geta staðið að sér brigðul stjórnmál en komið hefur á daginn að alþingismenn og 

íslenska þjóðin séu á sama meiði og telji heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar 

löngu tímabæra. Aftur á móti hefur ekki náðst samstaða hingað til hvernig standa 

skuli að þeim tillögum sem stjórnarskrárnefndir hafa lagt til og stranda 

breytingarnar á þeirri ósamstöðu. Þrátt fyrir að 26. gr. stjskr. hafi verið umdeild til 

fjölda ára má með sönnu segja að áhugi höfunda á ofangreindu ritgerðarefni hafi 

aukist til muna í kjölfar þess að forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímson synjaði 

fjölmiðlafrumvarpinu staðfestingar.  Er við hófum að skrifa ritgerðina var afstaða 

okkar til 26. gr. ekki fyllilega skýr. Með því að rekja þróun stjórnarskrárinnar og þá 

breytingu sem gerð var á 26. gr. með tilkomu lýðveldisstjórnarskrár Íslands 

mótuðum við afstöðu okkar út frá sjónarmiðum lögfræðinnar. Farið verður ítarlega 

yfir valdsvið forseta Íslands ásamt Alþingis til að greina í sundur verkskiptingu 

handhafa ríkisvaldsins. 

Megin  niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að embætti forseta Íslands er í reynd 

valdalítið þrátt fyrir að lestri stjórnarskrárinnar virðist þau mikil. Með því að lesa 

26. gr. eina og sér og skýra hana samkvæmt orðanna hljóðan telja höfundar forseta 

Íslands fara með synjunarvald það sem fram kemur í greininni. Aftur á móti er það 

annað mál að ósamræmi er á milli ákvæða í stjórnarskránni og brýn nauðsyn er til 

þess að heildarendurskoðun eigi sér stað.  
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Inngangur 

„Sá tími er liðinn að forseti Íslands sé friðhelgur“.
1 

Sagan veitir okkur innsýn í tilurð heimsmála, hvernig tíðarandinn hefur mótað 

aðstæður og hvaða afleiðingar geta fylgt í kjölfar ákvarðana. Með því að rekja sögu 

26. gr. stjórnarskrárinnar, hér eftir nefnd stjskr., fæst yfirsýn yfir þær hugmyndir 

sem varða þau völd og hlutverk sem stjórnarskrárgjafinn hefur ætlað forsetanum að 

bera. Samkvæmt 26. grein stjskr., sbr. stjórnarskipunarlögum númer 33/1944, skal 

lagafrumvarp lagt fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar innan tveggja vikna frá 

því að Alþingi hefur staðfest það. Frumvarpið fær lagagildi, þrátt fyrir að það komi 

til þess að forseti synji því staðfestingar, en með leynilegri atkvæðagreiðslu skal 

leggja frumvarpið undir atkvæði allra kosningarbærra manna á Íslandi um leið og 

kostur er.2 Hinum almenna löggjafa ber aldrei að fara inn á svið stjórnarskrárgjafans 

og veitir það stjórnarskránni tilætlað öryggi. Segja má að hún sé kjölfesta 

þjóðfélagsins og geti staðið af sér brigðul stjórnmál. Straumhvörf geta þó átt sér 

stað með þróun þjóðfélags- og hugmyndastefnu, á þann hátt að hin ýmsu ákvæði 

stjórnarskrárinnar eiga ekki við lengur. Varast ber að hindra eðlilega framvindu 

þjóðfélagsins á þann máta að varnarmúrar í kringum stjórnarskrána hreinlega 

takmarki nauðsynlegar breytingar.3 Ágæti stjórnarskrárinnar hefur oft á tíðum 

komið til umræðu á meðal fræðimanna og hefur umræðan snúið að því að tímabært 

sé að breyta mörgum ákvæðum hennar. Þrígreining ríkisvaldsins á Íslandi er ekki 

alger og ekki ríkir jafnræði á meðal aðalhandhafa ríkisvaldsins. Sum ákvæði 

stjórnarskrárinnar þykja óskýr og þrískipting ríkisvaldsins endurspeglast ekki í 

þeim. Með notkun lögskýringa hafa fræðimenn leitast við að skýra hvert hlutverk 

forseta beri að vera samkvæmt 26. gr. og fara um þau efni skiptar skoðanir. 

Lögskýring er aðferð til að skýra sett lög og er ýmist notuð þegar ágreiningur á sér 

stað um túlkun ákvæða.4 Fræðimenn byggja kenningar sínar á sjónarmiðum sem 

þeir hafa margir hverjir tekið afstöðu til vegna pólitískra átaka og rís þá upp 

eftirfarandi spurning: Á hvaða sjónarmiðum er eðlilegt að byggja á við skýringu 

                                                 
1 Viðtal við Gunnar Helga Kristinsson. RÚV 1. júlí 2004. Fréttir kl. 12.20. 
2 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
3 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 23-24.  
4 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 20-22. 
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stjórnarskrárákvæða í ljósi þess að þau sjónarmið geta verið háð pólitískum 

átökum?  

Hér verður sýnt fram á hvaða hlutverk og vald stjórnarskrárgjafinn hafi ætlað 

forseta Íslands með því að rekja uppruna lýðveldisstofnunar og tilurð 

forsetaembættisins. Efni þessarar ritgerðar fjallar um þróun íslensku 

stjórnarskrárinnar og 26. grein hennar í sögulegu ljósi. Efnið verður skoðað bæði út 

frá sjónarhorni sögunnar sem og þeirri lagalegu túlkun sem viðhöfð hefur verið á 

ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þróun íslenskrar stjórnskipunar má líkja við dagbók, 

sem inniheldur upplýsingar um það hvernig málum var háttað fyrir 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þar sem áður ríkti konungsveldi leit lýðveldi dagsins 

ljós og má segja að leiðin þangað hafi verið Íslendingum átakamikil. Miðlun 

þekkingar, ásamt útbreiðslu mannréttinda varð íslensku þjóðinni hvatning í  

sjálfstæðisbaráttunni, en kosningaþátttaka almennings jókst og kosið var um hin 

ýmsu málefni.5 Saga Íslands gefur skýra mynd af því hversu mikilvæg afstaða 

stjórnmálaflokka, einstaka stjórnmálamanna og almennings til stjórnskipunarinnar 

hefur verið í gegnum tíðina.6  

Tímamót urðu þegar forseti Íslands beitti synjunarrétti sínum í fyrsta sinn, þann 

2. júní 2004. Hann synjaði staðfestingu laga um eignarhald á fjölmiðlum nr. 

48/2004. Enginn forveri hans frá stofnun lýðveldisins hefur áður skotið máli til 

þjóðarinnar með þessum hætti og voru þetta því sögulegir umbrotatímar. Hvert 

einasta skref sem tekið var eftir að forsetinn synjaði fjölmiðlalögunum staðfestingu 

markaði ákveðin tímamót. Meginröksemd Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta 

Íslands, var sú að gjá hefði myndast milli þings og þjóðar í þessu tiltekna máli og 

því hefði verið rétt að beita synjunarvaldi samkvæmt 26. gr. stjskr., og því ætti  

þjóðin að eiga síðasta orðið samkvæmt stjórnarskránni. Í yfirlýsingu hans kom fram 

að ákvörðun hans væri ekki byggð á geðþótta og í henni fælist hvorki gagnrýni á 

ríkisstjórn né heldur á Alþingi, og sér í lagi ekki efnisleg afstaða til laganna sjálfra.7 

Synjunarvald forseta hefur verið mjög umdeilt, til að mynda hafa fræðimenn 

greint á um, hvort það sé raunverulega til staðar. Jafnframt eru mjög skiptar 

skoðanir varðandi það af hvaða tilefni þessu valdi verði beitt. Hefur því verið haldið 

                                                 
5 Hér ber að vísa til þess að kosið var um áfengislögin árið 1908, kosið var um hvort lögbjóða skyldi 
skylduvinnu árið 1916, kosið var um sambandsllögin árið 1918 og að lokum um afnám áfengisbanns 
árið 1933. 
6 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 40-43. 
7 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 337. 
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fram að forseti þurfi atbeina ráðherra til að synja lögum staðfestingu með vísan til 

13. gr. stjórnarskrárinnar en í því felst að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt. 

Vilji menn hafa hlutverk forseta virkt og pólitískt, verður stjórnarskrárgjafinn að 

kveða skýrt á um það eða festa þingræðishefðina tryggilega í sessi.  

Stjórnarskrám er almennt ætlað að tempra vald ríkisins ásamt því að tryggja að 

uppspretta valdsins sé í höndum þjóðarinnar. Að vissu leyti er hlutverk þeirra 

þversagnakennt þar sem ætlast er til að stjórnarskrár leggi áherslu á að takmarka 

valdið og leggi áherslu á vilja þjóðarinnar.8 Stjórnarskrá lýðveldis Íslands hefur að 

geyma ákvæði um meðferð ríkisvaldsins, svo og hlutverk og samspil milli handhafa 

ríkisvaldsins. Einnig er að finna ákvæði sem segja til um það, hver réttindi 

borgaranna séu í samskiptum við ríkisvaldið, sem og spornað við því að á þessi 

réttindi sé gengið. Stjórnarskránni er skipt niður í eftirfarandi kafla: I. kafli er um 

stjórnarformið og grundvöll stjórnskipunarinnar, II. kafli er um forsetann og 

framkvæmdavaldið, III. kafli er um alþingiskosningar, IV. kafli er um Alþingi, V. 

kafli er um dómstólana, VI. kafli er um þjóðkirkjuna og trúfrelsið og VII. kafli er 

um mannréttindi. Í nýlegri stjórnarskrám eru mannréttindakaflar jafnan fremstir, í 

stjórnarskrá Íslands er mannréttindakaflinn aftastur en uppbygging hennar ber keim 

af því að hún er að stofni til frá 19. öld.9    

Ef forseti synjar lagafrumvarpi til staðfestingar og því er vísað í 

þjóðaratkvæðagreiðslu til samþykkis eða synjunar, geta misjafnar hugmyndir valdið 

togstreitu um valdheimildir forseta. Hver á að hafa rétt til að skjóta málum til 

þjóðar? Er það forseti, Alþingi eða þjóðin sjálf? Með það í huga ber að líta til þess 

hvort Alþingi sé heimilt að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðagreiðslu 

kemur, eða skylt sé að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þegar forseti synjar lögum 

staðfestingar. Valdheimildir Alþingis ráðast af lýðræðislegu umboði þess og í 

kjölfar synjunar skv. 26. gr. stjskr. kemur til álita hvort með ákvæðinu sé Alþingi 

bundið takmörkunum.  

Synjunarvaldið er í raun stjórnskipulegur neyðarréttur – öryggisventill. Í tímanna 

rás hafa forsetar lýðveldisins umgengist þennan rétt af svo mikilli varfærni að vafi 

hefur leikið á um hvort hann sé raunverulegur eða ekki.  

Til þess að nálgast sem yfirgripsmestar upplýsingar um þróun stjórnarskrárinnar 

og 26. gr. hennar, í sögulegu ljósi, verður ritgerðinni skipt niður í tíu kafla. Ritgerð 

                                                 
8 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 44.  
9 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 7. 
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þessi hefur verið unnin með það að leiðarljósi, að reyna á sem bestan máta, að 

greina á milli lagalegra og pólitískra sjónarmiða á sviði stjórnskipunarréttarins. Það 

reyndist höfundum ritgerðarðarinnar oft á tíðum flókið, þar sem á grundvelli 

lagalegrar túlkunar eru oft teknar pólitískar og umdeildar ákvarðanir.10 

Árið 2005 skipaði Halldór Ásgrímsson fyrverandi forsætisráðherra níu manna 

stjórnarskrárnefnd sem hafði það hlutverk að koma með tillögur um 

heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar. Nefndin hafði það að leiðarljósi að aðlaga 

stjórnarskrána í takt við þær þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað frá 

lýðveldisstofnun. Segja má að þau ákvæði er lúta að forsetaembættinu þarfnist betri 

skýringar, þar sem það þarf að vera kveðið skýrt á um hlutverk og valdsvið hans.  

Fyrst þykir höfundum rétt að gera grein fyrir þróun íslensku stjórnarskrárinnar og 

verður aðdragandinn að stofnun lýðveldis á Íslandi rakinn á ítarlegan máta. Þar 

verður einnig gerð grein fyrir aðkomu stjórnmálamanna, stjórnmálaflokka og hins 

almenna borgara í þeim efnum. Því næst verður vikið að hlutverki forseta og 

störfum hans, sem eru aðgreind eftir hvora grein ríkisvaldsins hann er fulltrúi fyrir. 

Forseti Íslands er aðalhandhafi framkvæmdavaldsins og fer með löggjafarvaldið 

ásamt Alþingi, sbr 2. gr. stjskr. Í þeim kafla verður drepið stuttlega á þeim 

stjórnskipunarvenjum sem hafa að geyma þrígreiningu ríkisvaldsins og 

þingræðisregluna. 

Sögulegur uppruni og inntak 26. gr. stjórnarskrárinnar telja höfundar mikilvægt 

viðfangsefni til að brýna mikilvægi greinagerða með lagafrumvörpum sem 

lögskýringargögn. Markmið löggjafans með ákvæðinu kemur oft á tíðum fram í 

greinagerðum og flutningsræðum alþingismanna.11 Verður beint sjónum að því á 

hvaða sjónarmiðum er eðlilegast að byggja á við túlkun stjórnarskrárákvæða. Í því 

sambandi verða kenningar fræðimanna sem ritað hafa um stjórnarskrárákvæði og þá 

sérstaklega efni 26. gr. stjórnarskrárinnar raktar. Sjötti kafli er tileinkaður 

lögskýringum, þar sem sjónarmið fræðimannanna eru oft byggð á 

lögskýringarkenningum.  

Uppruni, hlutverk og valdsvið Alþingis verður rakið í stuttu máli þar sem leitast 

verður eftir svari við þeirri spurningu hvort Alþingi sé heimilt að fella lög úr gildi 

áður en til þjóðaratkvæðagreiðslu kemur. Því næst verður vikið að 

þjóðaratkvæðagreiðslum, í þeim kafla er meðal annars sögulegt yfirlit 

                                                 
10 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 3. 
11 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 100-101. 
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þjóðaratkvæðagreiðslna sem átt hafa sér stað á Íslandi. Einnig verður greint frá 

tillögum nefndar sem sett var á laggirnar í kjölfar fyrrgreindar synjunar um 

framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjskr.  

Engar stjórnarskrárbreytingar hafa átt sér stað frá því að lýðveldisstjórnarskráin 

tók gildi. Fjallað verður um tillögur stjórnarskrárnefndar sem hafði það hlutverk að 

endurskoða stjórnarskrána, með það að leiðarljósi að gera skýrari grein fyrir 

ákvæðum hennar. Forsetar Íslands hafa túlkað valdsvið sitt á ólíkan hátt, tilgangur 

lokakaflans er að sýna fram á að þeir hafa leitt embættið  frá því að vera 

afskiptalitlir forsetar og yfir til þess að taka sér virkt hlutverk. Leitast verður við að 

svara þeirri spurningu hvort forsetaembættið hafi breyst í forsetatíð Ólafs Ragnars 

Grímssonar. Að lokum verður heildarefni ritgerðarinnar dregið saman, þar sem 

svarað verður þeim spurningum sem varpað hefur og rökstyðja niðurstöður 

höfunda. 
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1 Þróun stjórnarskrár 

1.1 Tilurð stjórnarskrár Íslands, umbreyting Íslands frá konungveldi í lýðveldi 

Víðsvegar um heim er deilt um hvernig túlka beri stjórnskipunarlög. Stjórnarskráin 

hefur að geyma lagaákvæði sem ganga almennum lögum framar og vernda 

mikilvæga hagsmuni borgara og lögaðila.12 Þrátt fyrir að einstaka atriðum hafi verið 

bætt í stjórnarskrána hefur hún í heild sinni aldrei verið endurskoðuð. 

Sjálfstæðisbaráttan var Íslendingum mikið kappsmál og ekki var sóst eftir 

stjórnarfarslegum umbótum við tilkomu stjórnarskrár lýðveldisins. Danskir 

stjórnarhættir héldu því velli sínum þrátt fyrir að Danir hefðu engin áhrif hvað 

stjórn landsins varðaði. Landsmenn börðust fyrir fullveldi Íslands í formi 

þjóðernisbaráttu og sýndu stjórnarfarslegum umbótum lítinn sem engan áhuga.13 

Gunnar Helgi Kristinsson prófessor segir í bók sinni Þróun íslensku 

stjórnarskrárinnar að Íslendingar búi við stjórnarskrá sem er eins konar arfur frá 

einveldistímanum, þar sem hún er í grundvallaratriðum mótuð í Danmörku á síðustu 

öld.14 

Marg oft hefur verið reynt að taka stjórnarskrána til heildarendurskoðunar en 

þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hafa þær aldrei gengið eftir. Með orð Gunnars Helga 

sem fram koma hér að ofan í huga, kemur því ekki á óvart að fræðimönnum greini á 

um túlkun einstakra ákvæða.15 Stjórnarskrárákvæðum ber að vera skýr og skal þeim 

breytt í samræmi við þjóðfélagsbreytingar en gjalda skal oft á tíðum varhug við 

breytingum á þeim. Hinum almenna borgara á að vera kleift að vita réttindi sín og 

skyldur með því að lesa hnitmiðuð ákvæðin. Með þeim þjóðfélagsbreytingum sem 

hafa átt sér stað undanfarna áratugi eru mörg hver ákvæðanna orðin úrelt og eiga 

ekki við lengur. Forsaga og breyttar aðstæður frá fyrstu stjórnarskrá Íslendinga hafa 

að því greindu mikil áhrif við túlkun stjórnarskrárákvæða, þar sem erfitt getur verið 

að greina á milli pólitískra og lagalegra sjónarmiða.16  

Allt frá árinu 1944 hefur lýðveldisstjórnarskráin verið megin heimild íslenskrar 

stjórnskipunar og gengið öðrum réttarheimildum framar. Saga hennar veitir okkur 

sýn yfir þróun samfélagsins og ólgandi heim stjórnmála. Einnig er brýn þörf á að 

                                                 
12 Gunnar Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 13. 
13 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 142. 
14 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 142.  
15 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 142. 
16 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 4.  
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líta yfir sögu landsins þegar rekja á aftur í tímann hvaða hlutverk og vald 

stjórnarskrárgjafinn hafi ætlað forseta Íslands.17 Ísland hefur mótast frá því að vera 

konungsveldi undir yfirstjórn Dana til þess að vera lýðveldi sem það er enn þann 

dag í dag.18 Ísland hlaut ekki sjálfstæði sitt á einni nóttu og má rekja upphaf 

íslensku stjórnarskrárinnar langt aftur í tímann. Danakonungur staðfesti stöðulögin 

árið 1871 og hlaut Ísland þar með þá skilgreiningu að vera óaðskiljanlegur hluti 

Danmerkur. Svo var málum háttað í tugi ára en þó með nokkrum  mikilvægum 

breytingum inn á milli.19  

Þann 17. júní 1944 tók stjórnarskrá íslenska lýðveldisins gildi í kjölfar 

þjóðaratkvæðagreiðslu er varðaði sambandsslit Dana og Íslendinga. Ísland var 

fyrsta þjóð heimsins, eftir endalok Weimar lýðveldisins árið 1933,20 til að vera 

viðurkennt lýðveldi með þjóðkjörinn forseta og með það að leiðarljósi má segja að 

lýðveldisstjórnarskráin hafi verið nýmæli í sögu stjórnskipunar á Vesturlöndum.21 

Þrátt fyrir að fræðimenn túlki á mismunandi hátt hvert vald forseta beri að vera, 

virðist stjórnarskrárgjafinn ekki hafa ætlað forseta Íslands víðtæk völd, sbr 11. og 

13. gr. stjskr. þar sem þessi ákvæði tempra vald forseta.22 Franski 

stjórnmálafræðingurinn Maurice Duverger taldi að í reynd væri lagalegt vald forseta 

Íslands lítið. Þá niðurstöðu fékk hann með því að bera saman völd forseta sjö 

Evrópuríkja, þar á meðal Íslands. Samkvæmt Duerger fer forseti Íslands með sterka 

stöðu í stjórnskipuninni en í reynd er hann þó valdaminnstur þessarra forseta.23  

Á Íslandi mátti greina forsetaþingræði, þar sem forseti er þjóðkjörinn til ákveðins 

kjörtímabils og forsætisráðherra ásamt ríkisstjórn bera ábyrgð gagnvart þjóðþingi. 

Breytingar á stjórnskipun landsins má einnig rekja til hugmyndabaráttu innan 

stjórnmálaflokkanna á þessum tíma og deilna um lýðræðishugmyndir þar sem 

stjórnarskráin bar óspart á góma. Umræður þessar voru nátengdar 

lýðræðishugmyndum almennings og erfitt reyndist að greina afstöðu flokkana til 

fyrihugaðrar stjórnskipunar, með hefðbundinni skiptingu til hægri og vinstri.24 

Stjórnmálaflokkarnir skipuðu veigamikið hlutverk í lýðræðisþróun Íslands með því 

að efla og hvetja þjóðina í sjálfstæðisbaráttunni, að ógleymdum einstökum 
                                                 
17 Björg Thorarenssen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 4.  
18 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 7. 
19 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskránnar, bls. 20. 
20 Hans Mommsen. The rise and fall of Weimar democracy, bls. 541-542. 
21 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 7. 
22 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
23 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 7-8. 
24 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12-14. 
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stjórnmálamönnum sem fóru með mikil völd og ásamt því að hafa ítök í 

samfélaginu.25  

Rétt er að gera stuttlega grein fyrir aðkomu Sveins Björnssonar að stjórnmálum 

með því að rekja atburðarrásina að stofnun lýðveldisins. Störf hans settu mark sitt á 

sögu Íslands, hann var áhrifamikill einstaklingur og ekki síður virkur 

stjórnmálamaður.  Sveinn fæddist í Kaupmannahöfn þann 27. febrúar 1881 og gekk 

menntaveginn í Danmörku. Árið 1907 flutti  hann heim að loknu lögfræðinámi í 

Hafnarskóla.26 Störf hans voru ekki aðeins tengd stjórnmálum heldur sat hann í 

stjórnum hinna ýmsu félaga og fyrirtækja, hverjum mörgum þeirra átti hann 

jafnframt hlut í að stofna.27 Sveinn var valinn fyrsti sendiherra Íslands í Danmörku 

og lét ekki af þeim störfum fyrr en árið 1941. Verk hans var á meðal annars að móta 

utanríkisstefnu Íslands og voru utanríkismál stór hluti af lífi hans allt frá árinu 

1920.28 Nánar verður vikið að Sveini Björnssyni hér að neðan og störfum hans í 

þágu Íslands. 

1.2 Konungsþingræði til þingræðis 

Konungur Dana fór með víðtæk pólitísk völd og má það greina af stjórnarskrá 

Íslands frá árinu 1874. Þrátt fyrir að Íslendingum hafi verið veitt hlutdeild í 

löggjafarvaldinu á hinum svonefndu sérmálum með tilkomu nýrrar stjórnarskrár, 

var ekki hið sama að segja um aðkomu að framkvæmdarvaldinu. Á árum þessum 

börðust því Íslendingar fyrir innlendri stjórn sem væri ábyrg gagnvart Alþingi.29 

Stjórnarskráin sem Íslandi var gefið árið 1874 var í megindráttum samin upp úr 

dönsku stjórnarskránni, samkvæmt henni var framkvæmdavaldið í höndum 

danakonungs en jafnframt lét konungur ráðgjafa Íslands framkvæma vald sitt. 

Dómsmálaráðherra Dana gengdi embætti sérstaks Íslandsráðherra sem var yfir 

framkvæmdavaldinu og var það hluti af dönsku stjórnsýslunni allt þar til árið 1904, 

þegar heimastjórn komst á.30 Með stjórnskipunarlögum nr. 16/1903 var ábyrgð og 

seta ráðherra Íslands á Alþingi lögfest.31 

                                                 
25 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 42-43. 
26 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 121. 
27 Hann var einn af stofnendum Málflutningamanna félags Íslands 1911, Eimskipts 1914 og 
Sjóvatryggingafélag Íslands 1918 svo eitthvað sé nefnt.  
28 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 245. 
29 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 8-9. 
30 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskránnar, bls. 20-21. 
31 Skýrsla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr., 24. júní 2004, bls. 1.  
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Svipmót mátti greina á milli þeirrar stjórnarskrár sem þá var við lýði í Danmörku 

og þeirrar sem Ísland var gefið árið 1874. Greina mátti þó mun á þeim og voru 

ákvæði er vörðuðu þingkosningar að nokkru leyti frábrugðin. Það sem aðskildi 

stjórnarskrár þessar var að stórum hluta hvernig framkvæmdarvaldið var skilgreint 

og störf danska þingsins voru frábrugðin því íslenska.32 Íslendingar fengu 

stjórnarskrárbundna konungsstjórn með stjórnarskránni 1874 ásamt því að sjálfstæði 

þeirra frá Dönum jókst. Það hvíldi jafnan á innlendum höndum að þróa 

stjórnarskránna í samræmi við vilja þjóðarinnar og með tímanum hlaut Ísland aukið 

sjálfstæði.33 Frá því að íslenska stjórnarskráin var sett má segja að hún hafi þróast 

skref fyrir skref í takt við óskir landsmanna, þar sem breytingar snéru mest megnis 

að kosningu til Alþingis og að framkvæmdarvaldinu.34 

Þingræði leysti konungsþingræði af hólmi árið 1918 og við það mátti greina 

mikil umskipti í íslenskri stjórnskipun.35 Segja má að þingræðið hafi fengið 

einskonar stoð í stjórnarskránni þegar Kristján X staðfesti stjórnarskrá 

konungsríkisins Íslands árið 1920. Með stjórnarskrá þeirri tóku í gildi viðeigandi 

breytingar og greina mátti að ráðherrar báru ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. 

Stjórnarskipulagð var þingbundin konungsstjórn þar sem konungur var friðhelgur 

og ábyrgðarlaus.36 Þegar Danir viðurkenndu fullveldi Íslendinga tíðkuðust afskipti 

konungs ekki lengur í málefnum sem vörðuðu myndun ríkisstjórnar og synjun 

lagafrumvarpa sem Alþingi hafði samþykkt. Löggjafarvaldið fékk umboð sitt frá 

íslensku þjóðinni og voru völd Alþingis óvenju mikil á þeim tíma. Ríkisstjórnir og 

ráðherrar báru ábyrgð gagnvart þinginu, sem er í samræmi við óskráða 

þingræðisrelgu.37 Hér á landi er þingræðisreglan ekki lögfest en er þó enn við lýði 

og sækir stoð sína í 1. gr. stjskr. Þetta má greina af athugasemdum og 

undirbúningsgögnum við 1. gr. stjskr. þar sem svo virðist að höfundur 

stjórnarskrárfrumvarpsins hafi talið að með 1. gr. væri þingræði lögfest.38 

Þegar síðari heimstyrjöldin brast á mátti greina viðtæk áhrif hennar um heim 

allan. Hinn 9. apríl árið 1940 markaði ákveðin tímamót í sögu Íslands þegar 

Þjóðverjar hernámu Danmörk og Noreg. Afleiðingar þess voru miklar þar sem 

                                                 
32 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskránnar, bls. 22. 
33 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskránnar, bls. 23. 
34 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskránnar, bls. 25. 
35 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 9. 
36 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu... “, bls. 561. 
37 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 8-9. 
38 Skýrsla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr., 24. júní 2004, bls. 1. 
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Danir höfðu glatað sjálfstæði sínu og strax næstu nótt var sú ákvörðun tekin af 

Alþingi að konungsvaldið væri í höndum Íslendinga.39 Sambandinu við Danmörku 

var í raun og veru slitið á þeim forsendum að Danmörk gat ekki farið með þau mál í 

umboði Íslands sem fram komu í skilmálum sambandslagasamnings. Lýðveldi var 

stofnað og konungsvaldið tímabundið fært í hendur Sveins Björnssonar sem sat í 

stöðu ríkistjóra Íslands.40 Milliþingsnefnd var kosin þann 22. maí árið 1942 af 

Alþingi, og fól starf hennar í sér að gera tillögur um breytingar á 

stjórnskipunarlögum Íslands með yfirlýstan vilja Alþingis að leiðarjósi. Tillögur 

nefndarinnar fólu í sér að Alþingi myndi velja forseta til fjögurra ára í senn og að 

löggjafarvaldið væri í höndum forseta og Alþingis. Nefndin gerði ráð fyrir að 

lagafrumvarp er Alþingi hafði samþykkt þyrfti jafnframt staðfestingu forseta, en þó 

tæki lagafrumvarpið engu að síður gildi ef hann synjaði lögunum staðfestingar. Í 

kjölfar synjunar skyldi leggja lagafrumvarpið undir þjóðaratkvæðagreiðslu og 

skyldi niðurstaða hennar ráða úrslitum þess hvort frumvarpið héldi gildi sínu eður 

ei. Nefndin kaus að forseti hlyti sömu völd og konungur hafði áður farið með en þó 

var lagt til að hann yrði þjóðkjörinn í stað þess að þingið kysi hann.41 

Af stjórnarskránni mátti greina að konungur var æðri í stjórnskipuninni en 

íslenska og danska löggjafarþingið. Þetta kom meðal annars fram í því að ef 

staðfestingu konungs á lagafrumvarpi skorti áður en þing kom aftur saman varð það 

ekki að lögum. Þó hafði reynslan sýnt fram á að þingræðið hafði betur en konungur 

þar sem ríkjandi hefð var fyrir því að konungur færi að samþykktum þingsins. Sú 

nefnd er kosin var til að gera breytingartillögur á stjórnskipunarlögum vildi 

þjóðkjörinn forseta og taldi æskilegt að samræmi væri á milli athafna 

þjóðhöfðingjans og ákvæða stjórnarskrárinnar.42  

Mikil deila var þó um hvert valdsvið forsetans bæri að vera. Samkvæmt 

stjórnarskrárnefndinni bæri forseta að geta vísað lagafrumvörpum til 

þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og áður hafði tíðkast. Björn Þórðarson þáverandi 

forsætisráðherra lagði til breytingar á 26. gr. þar sem hann taldi ákvæðið vera 

ósamrýmanlegt við 2. gr. stjskr. Tillaga hans var samþykkt með ríkjandi meirihluta í 

neðri deild þingsins en var aftur á móti felld í efri deild þingsins.43 

                                                 
39 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 10-11. 
40 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12. 
41 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12-13. 
42 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12. 
43 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 16. 



15 

Lýðveldisstjórnarskráin var flestum Íslendingum ofarlega í huga og snéri 

hugmyndabaráttan í þjóðfélaginu ekki að því hvort hér skyldi ríkja lýðræði, þar sem 

þjóðin var sammála um að Ísland skyldi vera lýðveldi með þjóðkjörinn forseta. 

Deiluefnið sneri að stjórnskipuninni og hvernig hugtakið lýðræði ætti að vera 

túlkað. Þegar öllu er á botninn hvolft kaus þjóðin að samfélagið ætti hlutdeild í 

ákvarðanatökunni, hvort sem það kæmi fram í kjörnum fulltrúum eða með 

málskotsrétti forseta til þjóðarinnar.44 Deilur sem slíkar voru tíðar þegar Íslendingar 

börðust fyrir rétti sínum og almenningur var valdalítill í upphafi en með 

tíðarandanum þróuðust málin á annan veg. Á tímabili sjálfstæðisstjórnmála mátti 

greina að Íslendingar sýndu samstöðu og uppskáru loks eigin stjórnarskrá árið 1874. 

Allt frá sjálfstæðisbaráttu Íslendinga til dagsins í dag hafa aðstæður Íslendinga tekið 

örum breytingum og gefur sagan skýra mynd af þróun íslenskrar stjórnskipunar. 

Almenningur barðist af ástríðu fyrir þátttöku og skref fyrir skref stigu þeir í átt að 

lýðveldi, með þjóðkjörinn forseta. 

1.3 Áhrif og myndun stjórnmálaflokka 

Stjórnmálaflokkar hafa margvísleg áhrif á samfélagið þegar átakalínur myndast og 

jafnframt endurspeglar flokkakerfi samspil stjórnmálaflokka, ríkisvalds og 

samfélags. Daglegt líf fólks verður oft á tíðum fyrir beinum áhrifum 

stjórnmálaflokka þar sem ítök þeirra eru víðtæk. Yfirráð ríkisvalds auka mjög við 

áhrif flokka á daglegt líf en aftur á móti má ekki telja það sjálfgefið að athafnir 

ríkisvaldsins mótist af stjórnmálaflokkum. Þeir hafa áhrif á umhverfi og 

kringumstæður en í reynd mótast þeir einnig af hinu sama. Stjórnmálafræðingurinn 

Svanur Kristjánsson hefur gefið út margar greinar og ritverk um stjórnmálaflokka 

þar sem hann kemur bæði inn á kosti þeirra og galla. Hann bendir glöggt á að með 

því að skoða sögu íslenskra stjórnmálaflokka sjáum við á skýran máta hvernig 

Íslendingar sköpuðu sér eigin örlög.45  

Stjórnmálaflokkar spiluðu stórt hlutverk við myndun þjóðríkis í byrjun 

aldarinnar og mátti strax greina samspil á milli flokkanna og samfélagsins. 

Flokkakerfið mótaðist á árunum 1916-1942 og út frá því myndaðist 

fjórflokkakerfið. Greina mátti samsvörun á milli fylgi flokka og stéttarskiptingar þar 

sem átök um efnahagsleg gæði komu fram í fjórflokkakerfinu.  

                                                 
44 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 27-28. 
45 Svanur Kristjánsson. Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 178-180. 
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Stjórnmálaflokkarnir áttu stóran þátt í að móta skipulag um átök ásamt einingu 

þjóðríkis og styrkur þeirra efldist í stéttarátökum. Samsíða uxu fjórflokkarnir ásamt 

ríkisvaldinu og ríkisafskipti voru talin þáttur í breytingunum sem áttu sér stað.46 

Einsleitni og fámenni þjóðarinnar gerði það að verkum að áhrif flokkanna í 

þjóðfélaginu voru mikil og ítök þeirra víðtæk.47 Eðli þeirra var byggt á skipulagi 

fjöldaflokka en þó byggðist skipulag þeirra í reynd ekki á skipulögðum heildum. 

Samkvæmt skilgreiningu Duergers þá mætti segja að íslenskir stjórnmálaflokkar 

hafi verið í eðli sínu fjöldaflokkar en byggðir á skipulagi kjarnaflokka.48 

Aðdragandi lýðveldisstofnunarinnar og reynsla af ríkistjóranum átti veigamikinn 

þátt í því að móta afstöðu stjórnmálaflokkanna. Í kjölfar stjórnarslita árið 1942 

reyndist ekki unnt að mynda nýja meirihlutastjórn og skipaði Sveinn Björnsson 

utanþingsstjórn sama ár. Deilur voru á milli Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins þar sem þungar ásakanir voru bornar upp á forystumenn 

Sjálfstæðisflokksins.49 Sveinn sýndi mikinn eldmóð með því að mynda 

utanþingsstjórn gegn vilja foringja stjórnmálaflokkanna og var ákvörðun hans 

umdeild á þeim tímum. Hann taldi stjórnmálamönnum borin sú skylda að mynda 

nýja stjórn sem einkenndist af þátttöku allra flokkanna og var einkar stoltur er ný 

ríkistjórn hafði verið mynduð. Þá ánægju var aftur á móti ekki að finna allstaðar í 

samfélaginu og reiði mátti einkum greina hjá Sjálfstæðismönnum.50 Margir 

landsmenn höfðu slæma reynslu af miklu valdi stjórnmálaflokkanna en töldu 

reynsluna af Sveini Björnssyni góða. Frammistaða hans í embætti ríkistjóra aflaði 

honum virðingu hjá þorra þjóðarinnar og tillögur um þjóðkjörinn forseta fengu 

aukinn styrk.51  

Svanur Kristjánsson bendir á að mikilvægi stjórnmálaflokka snúi ekki aðeins að 

því hvað þeir gera, heldur jafnframt hvað þeir gera ekki. Einnig telur hann upp kosti 

stjórnmálaflokka sem eru skipulagðar heildir. Kjósendum er veittur sá kostur að 

kjósa samkvæmt þeirri hugmyndarfræði og stefnu er þeir aðhyllast. Flokkar sem 

byggja á sterkri skipulagðri heild skapa tengsl á milli ráðamanna og kjósenda, þar 

sem kjörnum fulltrúum ber að fara eftir stefnu flokksins. Kosningum er þar með 

veitt lýðræðslegt yfirbragð þar sem tengsl ráðamanna og almennings skipta sköpum. 

                                                 
46 Svanur Kristjánsson. Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 179-180. 
47 Þeir höfðu ítök í fyritækjum, hagsmunasamtökum, ríkisvaldi, fjölmiðlum og efnahagslífi. 
48 Svanur Kristjánsson. Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 181. 
49 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 17.  
50 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 296-299. 
51 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 42-43. 
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Fyrstu áratugir tuttugustu aldarinnar einkenndust af miklum breytingum á sviði 

stjórnskipunar, kosningarréttur varð almennur og tekið var að kjósa til 

löggjafarstofnunar.52 Stjórnmálaflokkar urðu strax áhrifavaldar í mótun um framtíð 

Íslands, tilurð þeirra sameinaði og efldi landsmenn í baráttu líðandi stundar. 

Málefnin voru mörg og þáttaka mismikil en allir landsmenn voru á sama meiði með 

að kappsmál væri að Ísland yrði lýðræðisríki. 

1.4 Almenningur sem virkur þáttakandi í mótun lýðveldisins Ísland  

Árið 1848, er Friðrik VII afsalaði sér einveldi, var send bænaskrá sem bar upp þá 

bón að sérstakur fundur yrði haldinn, þar sem landsmönnum væri kleift að fjalla um 

stjórnskipun landsins. Samkvæmt Sigurði Líndal var þessi fundur upphaf Íslendinga 

í sjálfstæðisbaráttunni og markaði mikilvæg tímamót í sögu Íslendinga.53 

Sjálfstæðisstjórnmálum Íslands má skipta í tvö tímabil, hið fyrra hófst árið 1845-

1874 og hið síðara tók við 1874-1918. Grundvallarviðhorf til sambands Íslands og 

Danmerkur voru andstæð og orsökuðu deilu sem glöggt mátti greina á fyrra 

tímabilinu. Þó birtust þau einnig í átakalínum á síðari hluta sjálfstæðistímabilsins og 

ágreiningur sá var lengi vel megindeilan um stjórnskipunarstöðu Íslands. Samskipti 

pólitískra forystumanna og fjöldans þróuðust í átt að beinu lýðræði með 

Þingvallarfundunum sem mörkuðu þáttaskil í stjórnmálum á Íslandi.54 

Þingvallarfundirnir tóku á málefnum sjálfstæðisstjórnmálanna en vert er að taka 

fram að almenningur tók ekki þátt í fundunum. Bænaskrár spiluðu stórt hlutverk í 

þátttöku almennings í þjóðlífinu og sendu stundum nokkur þúsund landsmanna 

undirskriftalista til Alþingis. Í bænaskránum var ýmist lýst yfir stuðningi við 

sjálfstæðiskröfur forystumanna, beðið um réttindabætur, óskað eftir jafnrétti kvenna 

og karla ásamt hinum ýmsu málefnum sem vörðuðu hag þjóðarinnar.55  

Með þáttöku þjóðarinnar reyndust Þingvallarfundirnir mjög mikilvægir fyrir 

fólkið og sigur hlaust að lokum í sambandsmálinu.56 Eftir að Friðrik VII afsalaði sér 

einveldi og Þingvallafundirnir sameinuðu krafta alþýðunnar, steig íslenska þjóðin 

stórt skref í átt að beinu lýðræði. Almenningur, konur jafnt sem karlar, gátu tjáð 

                                                 
52 Svanur Kristjánsson. Frá flokksræði til persónustjórnmála, bls. 181. 
53 Sigurður Líndal, ,,Þjóðfundurinn 1851“, bls. 172.  
54 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 52-54. 
55 Ólafur Ragnar Grímsson og Þorbjörn Broddason. Íslenska Þjóðfélagið: félagsgerð og stjórnkerfi, 
bls. 103-111. 
56 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 54-55. 
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óskir sínar ásamt því að vera þátttakendur og áhrifavaldar í stjórnmálum.57 Líkt og 

fram kom að ofan veittu bænaskrár almenningi tækifæri til þáttöku í málefnum 

líðandi stundar án þess að vera með kosningarétt. Bænaskrárnar juku mátt 

almennings til að vera virkir þátttakendur í stjórnmálum og með þeim lagði 

almenningur meðal annars fram kröfuna um sjálfstæði Íslands, samþykktarlögin, 

áfengislöggjöfina og aukin réttindi kvenna. Valdakerfið á Íslandi tók breytingum 

hægt og rólega sem færðu Íslendingum loks löggjafarvald er fyrsta stjórnarskrá 

Íslendinga var gefin út.58 Kosningaréttur var mjög takmarkaður til að byrja með en 

með þróun Íslands í átt að auknu lýðræði varð kosningaréttur almennur árið 1915.59  

Með fyrstu stjórnarskrá Íslendinga árið 1874 fékk Alþingi löggjafarvald, en fyrir 

þann tíma höfðu þingmenn kost á því að leggja tilmæli til konungs. Tilmæli þessi 

voru gjarnan í formi bænaskrár.60 Áfengislögin og samþykktarlögin voru með 

merkilegri frumvörpum sem síðar komu til með að verða að lögum. Í báðum 

þessum málum kom þátttaka við sögu og almenningur tók virkan þátt í að berjast 

fyrir því málefni er var þeim hjartans mál. Hin ýmsu samtök voru stofnuð á þessum 

tíma og almenningur reyndi að hafa áhrif í samfélaginu með lýðræðislegum 

aðferðum. Þau samtök sem létu hvað mest af sér kveða voru bindindissamtök og 

kvenfélög sem voru bæði talin vera mjög virk. Konur og bindindismenn reyndust 

mjög kraftmiklir hópar og dugnaður þeirra skilaði þeim árangri að lokum. 

Almenningur lét í sér heyra með undirritun bænaskráa og þegar kosningarréttur 

varð almennur endurspeglaði útkoma kosninga í flestum tilvikum vilja 

almennings.61 Árið 1874 var hluti skilyrða fulltrúalýðræðis uppfyllt með tilkomu 

löggjafarvalds Alþingis og að hluta með tilkomu þingræðis.62  

Lögmæti einkenndi Alþingi allt frá upphafi sjálfstæðisstjórnmála og Íslendingar 

voru stoltir af löggjafarsamkundu sinni. Þeir töldu sig eiga eitt elsta þjóðþing í 

heimi sem bar merki fortíðar Íslands og endurreisn Alþingis var almennt talinn 

merkur áfangi í sjálfstæðisbaráttunni.63 Taka má undir með Svani Kristjánssyni með 

því að rekja uppruna lýðveldisstofnunarinnar að hér hafi myndast þingræði í kjölfar 

flókins samspils allra aðstæðna. Að öllu undan gengnu hefði þó verið talið að 

                                                 
57 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 52-53.  
58 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 83-85. 
59 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 33-34. 
60 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 53. 
61 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 52-57. 
62 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið,  bls. 141. 
63 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 39.  
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málavextir færu öðruvísi þar sem forsetaþingræði féll jafnframt vel að hugmyndum 

Íslendinga. Reynsla fólksins af Sveini Björnssyni skipaði þar stóran sess.64  

1.5 Sveinn Björnsson – Aðkoma hans að hinum ýmsu málefnum Íslands 

„Líf og Starf Sveins Björnssonar er samofið sögu íslensku þjóðarinnar, og hún er aðeins lítill þráður 
í vefstól heimsviðburða“.65 

Líkt og fram hefur komið fæddist Sveinn Björnsson í Kaupmannahöfn árið 1881. 

Foreldrar hans voru Björn Jónsson og Elísabet Sveinsdóttir. Stjórnmálaáhugann átti 

Sveinn ekki langt að sækja þar sem faðir hans var ritstjóri og stjórnmálamaður.66 

Sveinn var alinn upp við pótilík og lét sig ungur að aldri skipta málefni líðandi 

stundar. Námsfús var hann og útskrifaðist með stúdentspróf frá Latínuskólanum 

árið 1900 og lögfræðipróf úr Hafnarskólanum árið 1907. Snemma mátti greina að 

Sveinn hafði atorku föður sins og stefndi hátt í framtíðinni, hann unni sér best með 

nóg fyrir stafni og metnaðurinn leyndi sér ekki. Hann nam lögfræði til sex ára í 

Kaupmannahöfn og fluttist til Íslands að því loknu ásamt eiginkonu sinni Georgíu. 

Ekki bar svo á að Sveinn hefði miklar mætur á Danakonungi og má segja að hann 

hafi verið lýðveldissinnaður maður.67 

Þann 1. desember árið 1918 átti sér stað sögulegur atburður sem markaði ákveðin 

tímamót í lífi og starfi Sveins Björnssonar. Í sambandslögunum kom fram, að ef 

Ísland stofnaði dómstól í landinu þá yrði dómsvaldið í höndum þess en lægi ekki 

lengur hjá Danmörku. Strax var hafist handa að stofna Hæstarétt Íslands, þar í 

farabroddi voru Sveinn Björnsson og Eggert Classen fyrstu íslensku 

hæstaréttarlögmennirnir.68 Dugnaður Sveins kom víða fram og sat hann í 

bæjarstjórn til fjölda ára ásamt því að gegna stöðu forseta bæjarstjórnar til tveggja 

ára. Þátttaka hans í stjórnmálum og félagsstörfum leiddi til þess að hann var valinn 

fyrsti sendiherra Íslands árið 1920 og fór hann með það starf í tuttugu ár.69 

Sveinn Björnsson tók þátt í mótun íslenska lýðveldisins og spilaði veigamikil 

hlutverk í sögu Íslands. Þann 17. maí 1941 samþykkti Alþingi fjórar tillögur 70 sem 

komu til með að breyta framtíð Íslands og mörkuðu tímamót í stjórnskipun 

                                                 
64 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 43.  
65 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 258. 
66 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 25.  
67 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 140. 
68 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 222-223.  
69 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 222-223. 
70 Tillögur þessar lutu að sambandslitum Íslands við Danmörku , stofnun lýðveldis á Íslandi  ásamt 
því að kosinn yrði ríkisstjóri til eins árs í senn.  



20 

Íslendinga. Í kjölfar lýðveldisstofnunar fór Sveinn með konungsvaldið tímabundið 

árin 1941-1944 og gengdi loks embætti forseta Íslands árið 1944.71 Stjórnmál voru 

sem ólgandi sjór á þeim tímum er Sveinn sat við störf ríkisstjóra og margar stjórnir  

myndaðar. Þar fór hann með krefjandi völd og þar sem ekki náðist samstaða á 

meðal flokka árið 1942 myndaði hann utanþingsstjórn. Svanur Kristjánsson bendir 

glöggt á að tilurð forsetaþingræðis hér á landi megi rekja til lögmætiskreppu 

stjórnmálaflokkanna og Alþingis. Stjórnarkreppan og sundurlyndi flokkanna varð til 

þess að Alþingi missti trúverðugleika gagnvart almenningi. Líkt og áður hefur verið 

nefnt var Sveinn talin standa sig vel í starfi ríkistjóra af stórum hluta þjóðarinnar og 

naut hann mikillar virðingar.72  

Sveinn Björnsson helgaði mestum hluta ævinnar í störf í þágu Íslands og var 

æðsti valdhafi Íslands við óvenjulegar aðstæður. Hann greip tækifærið til þess að 

koma sjálfum sér á framfæri og festi forsetaembættið á hárréttum tíma. Drifinn 

áfram af pólitískum metnaði, slyngur og bar þess til sönnunar glæstan 

stjórnmálaferil að baki. Almenningur trúði á hann og virti, slík reynsla sannfærði 

landann að forseti ætti að vera þjóðkjörinn og valdamikill.73 

1.6 Þróunin í heild sinni  

Frá byrjun tímabils sjálfstæðisstjórnmála sýndi þjóðin mikinn styrk með því að 

sameinast sem heild í baráttunni til sjálfstæðis. Kosningaréttur varð rýmri og þeir 

sem ekki höfðu rétt til að kjósa unnu markvisst að því að vera virkir í stjórnmálum á 

annan máta. Bæði tímabil sjálfstæðissjórnmálanna einkenndust af markvissri þróun 

í átt að lýðræði þar sem almenningur hlaut með tíðarandanum meiri réttindi til 

þátttöku í stjórnmálum og hafði aukin áhrif á ákvarðanatöku þingsins. 

Áfengislöggjöfin og samþykktarlögin voru samþykkt með vilja almennings í 

farabroddi og mátti af því leiða að valdakerfið sem ríkti á þessum tíma væri að 

breytast.74 Ritstjórar blaðanna voru áhrifamiklir og komu sínum hugsjónum á 

framfæri með pólitískri blaðamennsku. Jafnframt jukust fyrirgreiðslustjórnmál og 

greina mátti þróun í átt að pólitísku kerfi sem einkenndist af fyrirgreiðslu 

stjórnmálamanna, bæði inn á Alþingi og í ríkisstjórn.75  

                                                 
71 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson- Ævisaga, bls. 280.  
72 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 37. 
73 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 42. 
74 Svanur Kristjánsson. ,,Ísland á leið til lýðræðis: Áfengislöggjöfin 1887-1909“, bls. 83-88. 
75 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 9. 
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Er Ísland varð fullvalda, var líkt og þau málefni er lutu að sambandi Íslands og 

Danmerkur hefðu farið í dvala og lítið bar á þeim í stjórnmálum. Aftur á móti komu 

þau aftur á dagskrá árið 1928 og greina mátti að margt benti til þess að Íslendingar 

kæmu til með að segja upp sambandslagasamningnum við Dani.76Heimskreppan 

sveif sem þungt ský yfir allar þjóðir heimsins og hafði einnig mikil áhrif á hið 

íslenska þjóðfélag. Á árum þessum geisaði síðari heimstyrjöldin þar sem mannsföll 

voru gífurlega mikil og ítrekað var brotið á grundvallarmannréttindum.77 

Utanaðkomandi áhrif voru sem byr undir vængi Íslendinga til að taka af skarið og 

slíta sambandinu við Danmörku eftir að landið hafði verið hernumið af Þjóðverjum. 

Almenningur á Íslandi var valdalítill í upphafi en með tíðarandanum þróuðust málin 

í aðra átt, samspil aðstæðna og áhrifamanna færðu íslenska landann skref fyrir skref 

í átt að lýðveldi með þjóðkjörinn forseta.78  

 

 

 

                                                 
76 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 28-29. 
77 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson. Kaflar úr þjóðarrétti, bls. 155. 
78 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 11.  
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2 Stjórnskipuleg staða forseta Íslands  

2.1 Almennt um Forseta Íslands 

Þann 17. júní árið 1944, er stjórnarskrá lýðveldisins tók gildi og Íslendingar höfðu 

slitið sambandinu við Dani, leit embætti forseta Íslands dagsins ljós. Stjórnarskrá 

Íslands hefur að geyma ákvæði um æðstu stjórn og skipulag ríkisins, þar sem forseti 

Íslands er þjóðhöfðingi og æðstur embættismanna ríkisins.79 Deilt hefur verið um 

hvert valdsvið og hver stjórnskipuleg staða forseta Íslands eigi að vera. Ekki hefur 

þótt nógu ljóst hvort að forsetaembættið feli í sér tiltekið stjórnskipulegt hlutverk 

eða eigi að vera eitthvers konar táknræn tignarstaða.80 Menn hafa verið á sama máli 

hvað það varðar að forseti sé þjóðarleiðtogi og sameiningartákn þjóðarinnar. Þar 

með lýtur deiluefnið að mestu leiti að því hver landsstjórnarvöld forseta eigi að 

vera.  

Forseti Íslands á hlutdeild í lagasetningu og fer með löggjafarvald ásamt Alþingi. 

Hann er aðalhandhafi framkvæmdarvaldsins og æðsti embættismaður íslenska 

ríkisins. Þrátt fyrir að forseti teljist embættismaður þá nýtur hann þeirrar sérstöðu að 

vera eini þjóðkjörni embættismaður ríkisins, sbr. 3. gr. og 5. gr. stjórnarskrárinnar.81 

Umboð forseta kemur þar af leiðandi beint frá öllum kosningarbærum mönnum í 

landinu og er hann kosinn beinum, leynilegum kosningum. Skilyrði kosningarréttar 

til Alþingis má sjá hinum ýmsu greinum stjórnarskrárinnar ásamt því að í lögum nr. 

36/1945 um framboð og kjör forseta Íslands eru reglur sem lúta að því efni.82 

Tiltekin kjörgengisskilyrði skulu uppfyllt til þess að einstaklingur sé hæfur til 

forsetaframboðs. Forsetaefni skal bjóða sig fram og af 4. gr. stjskr. má greina hvaða 

kjörgengisskilyrði honum ber að uppfylla. Skilyrðin eru tæmandi talin þar sem 

hvergi er minnst á það hverrar trúar forseti skuli vera né krafist þess að forseti fari 

með sérþekkingu. Talið hefur verið óviðeigandi að setja skilyrði um menntun en 

ætla má að sá sem kosinn er til forsetaembættis hljóti að fullnæga almennum 

menntunarkröfum sem leiða má af hlutarins eðli.83 Forseta er skylt að vinna eið eða 

                                                 
79 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 31-33. 
80 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls.  425. 
81 3.gr. stjskr. Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn og 5. gr. stjskr. Forseti skal kjörinn beinum, 
leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli 
minnst 1500 kosningarbærra manna og mest 3000. Sá, sem flest fær atkvæði, ef fleiri en einn eru í 
kjöri, er rétt kjörinn forseti. Ef aðeins einn maður er í kjöri, þá er hann rétt kjörinn án 
atkvæðagreiðslu.  
82 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls.  462-427. 
83 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 124-126. 
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drengskaparheit að stjórnarskránni áður en hann tekur við embætti og gerð eru tvö 

samhljóða frumrit af eið þessum. Frumritin skulu geymd hjá Þjóðskjalasafni og 

Alþingi.84 

Forseta Íslands er í orði kveðnu fengin mikil völd í stjórnarskránni og er hann 

nefndur í mörgum ákvæðum. Í stjórnarskrá Íslands er starf og hlutverk forseta 

ákveðið og nýtur forsetaembættið stjórnarskrárverndar. Af því leiðir að stöðu 

forseta verður aðeins breytt með stjórnarskrárbreytingu en ekki með almennum 

lögum. Í öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar eru völd forseta takmörkuð og má þar 

glöggt greina að forseti getur lítt beitt völdum sínum nema með atbeina ráðherra. Af 

stjórnarvenjum hér á landi má álykta svo að vald forseta sé í reynd ekki mikið og 

hlutverk hans í löggjöf aðeins formsatriði.85  

Störf forseta eru marvísleg samkvæmt stjórnarskrá Íslands en vald forsetans er 

meðal annars takmarkað með 11., 13. og 19. grein stjórnarskrárinnar. Raunveruleg 

völd forseta má greina í þeim efnum að hann hefur heimild til þess að láta það hjá 

líða að undirrita eða að synja ákvörðunum Alþingis eða ráðherra ásamt því að geta 

við ákveðnar aðstæður haft áhrif við myndun ríkisstjórna.86 Það er ekki langt aftur 

að líta til þess að hægt sé að greina slík völd forseta.87 Benda ber á þær aðstæður er 

komu upp sem eftirfari bankahrunsins á Íslandi þar sem stjórnarkreppa fylgdi í 

kjölfar erfiðra aðstæðna. Mikil umræða átti sér þá stað um hvert vald forseta væri til 

þingrofs, sbr 24. gr stjórnarskránnar.88 Fræðimenn eru ekki allir á sama meiði hvað 

þessi efni varðar. Björg Thorarensen, Sigurður Líndal og Ólafur Jóhannesson telja 

að ekki verði forseti Íslands þvingaður til þess að undirrita ákvarðanir ráðherra. En 

aftur á móti telur Þór Villhjálmsson að slík neitun forseta væri eins konar markleysa 

þar sem aðkoma forseta að framkvæmdarvaldinu sé aðeins formlegs eðlis.89   

Forseti Íslands er bæði handhafi löggjafarvalds ásamt Alþingi og handhafi 

framkvæmdarvalds. Með það í huga er mikilvægt, þegar um vald forseta er að ræða, 

að líta til hvorrar greinar ríkisvaldsins, hann er starfandi fyrir.90 Að þessu sögðu má 

                                                 
84 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 130.  
85 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 123. 
86 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 428. 
87 Sbr. 24. gr. stjskr. sem felur í sér: Forseti lýðveldisins getur rofið Alþingi, og skal þá stofnað til 
nýrra kosninga, [áður en 45 dagar eru liðinir frá því gert var kunnugt um þingrofið], enda komi 
Alþingi saman eigi síðar en [10 vikum] eftir, að það var rofið. 
88 Þorbjörn Þórðarson. ,,Forsetinn útvíkkar vald sitt“. Sótt þann 01.03.2009 af  
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1266350 
89 Björg Thorarenssen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls 6.  
90 Sbr. 2. gr. laga nr. 33/1944. 
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greina að forseti er í hlutverki löggjafa þegar hann synjar lögum staðfestingar 

samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar en aftur á móti í hlutverki 

framkvæmdarvaldsins þegar hann rýfur þing samkvæmt 24. gr. stjskr. Ekki er hægt 

að álykta sjálfkrafa að forseti hafi þingrofsrétt þrátt fyrir að hann hafi málskotsrétt 

sem handhafi löggjafarvalds. Þingrofsheimild skal beita á skynsamlegan máta og 

henni skulu settar skorður til að henni sé eigi beitt að geðþótta þess sem með valdið 

fer hverju sinni. 24. gr. stjskr. er ekki bundin neinum skilyrðum en við beitingu 

hennar er almennt talið að liggja þurfi fyrir málefnanleg rök ef ekki er um að ræða 

skyldu til þingrofs.91 

Framkvæmdarvald forseta er takmarkað á skýrari máta í stjórnarskránni en 

löggjafarvaldið.92 Sigurður Líndal prófessor telur að þjóðkjör forseta sé til marks 

um það hann gegni því hlutverki sem leiða megi af stjórnskipunarlögunum.93 

Afstaða almennings kemur fram í leynilegri kosningu og þjóðkjörinn forseti eykur 

við lýðræði. Hlutverk forseta Íslands sem er margbrotið og kemur fram í hinum 

ýmsu störfum. Hann er þjóðarleiðtogi, sameiningartákn og fyrirsvarsmaður íslensku 

þjóðarinnar.  

2.2 Forseti Íslands sem handhafi löggjafarvaldsins  

Löggjafarvaldið er í höndum forseta Íslands og Alþingi samkvæmt 2. grein 

stjórnarskrárinnar. Misjafnt er að hvaða marki þing deila lögjafarvaldi sínu með 

öðrum og í flestum tilvikum er það aðalhandhafi löggjafarvalds.94 2. gr. 

stjórnarskrárinnar hljóðar svo:  

„Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt 
stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með 
dómsvaldið“. 95 

Við setningu stjórnarskrárinnar voru ekki gerðar meiri breytingar en 

nauðsynlegar þóttu til þesss að stofna lýðveldi, enda var annað ekki leyfilegt.96 

Forseti fer með hin ýmsu hlutverk sem handhafi löggjafarvaldsins og við túlkun 

ákvæðanna er nauðsynlegt að hafa hugsunina á bakvið stjórnarskrána og 

                                                 
91 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 256-257.                                                                                                                              
92 Önundur Páll Ragnarsson. ,,Sá sem segir „nei“ fær í reynd sitt fram“.  Sótt þann 03.02.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1266394 
93 Sigurður Líndal. ,,Forseti Íslands og synjunarvald hans“, bls. 204. 
94 Stjórnskipunarþróun í Evrópu. Sérfræðinefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, bls. 19-20. 
95 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
96 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 35-36. 
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uppbyggingu hennar að leiðarljósi. Aðdragandi lýðveldisstjórnarskrár Íslands sýnir 

merka þróun á sviði stjórnmála þar sem stjórnarfar Íslendinga var í stöðugri mótun. 

 Bæði forseti og Alþingi geta átt frumkvæði að lagasetningu og hefur sú verið 

raunin allt frá árinu 1874 þegar stjórnarskráin var sett. Ráðherrar eru þó þeir sem í 

reynd hafa úrslitavald um það hvaða frumvörp lögð eru fram að hálfu stjórnarinnar. 

Forseta er heimilt að láta leggja fram frumvarp til laga ásamt öðrum samþykktum.97 

Lagafrumvarp er samþykkt eftir þrjár umræður hjá Alþingi, sbr. 44. gr. stjskr. og 

þegar það hefur verið endanlega samþykkt er það ekki lengur í höndum þingsins. 

Hlutdeild forseta í löggjafarvaldi kemur á meðal annars fram í því að undirritunar 

hans er krafist til þess að frumvarp verði að lögum, sbr. 26. gr. stjskr.98 Ráðherra er 

skylt að leggja frumvarp fyrir forseta til staðfestingar og þegar forseti synjar 

lagafrumvarpi staðfestingar má ætla að hann sé að beita því löggjafarvaldi sem 

honum er falið í 26. gr. stjskr.99  

Þrátt fyrir að forseti sé ábyrgðarlaus af stjórnarframkvæmdum öllum líkt og 

greina má af 11. gr. stjskr. á það ekki við um hlutdeild hans í lagasetningu. Af 13. 

gr. stjskr. má greina að forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt og hefur verið 

umdeilt hvort að með því sé átt við að ráðherra hafi þar með hlutdeild í 

löggjafarvaldi forseta. Samkvæmt 19. gr. stjskr. öðlast löggjafarmál gildi við 

undirritun ráðherra ásamt forseta. Forseti hefur þó heimild til þess að synja lögum 

staðfestingar, sbr 26. gr. stjskr. og er ekkert að finna í lögum sem skyldar hann til 

þess að samþykkja frumvarp. Atbeini ráðherra er ekki þörf er forseti synjar lögum 

staðfestingar, enda ef sú væri raunin væri 2. gr. og 26. gr. stjskr. óskýrar og 

villandi.100 

Ábyrgð synjunar liggur hjá forseta Íslands og getur synjun haft afdrifaríkar 

afleiðingar, stjórnarkreppa gæti fylgt í kjölfarið eða hún leitt til ágreinings við 

ráðherra. En aftur á móti þá er það í samræmi við þjóðkjör forseta að hann fari með 

sjálfstæðar heimildir sem slíkar því hann sækir umboð sitt beint til þjóðarinnar.101  

2.3 Forseti Íslands sem aðalhandhafi framkvæmdarvaldsins 

Yfirstjórn stjórnmálaefna ríkissins eru í höndum forseta og ríkisstjórnar, byggist 

skipulag framkvæmdarvaldsins á stjórnarskránni. Forseti er æðsti handhafi 

                                                 
97 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 298-299. 
98 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 429. 
99 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 298-302. 
100 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 428. 
101 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 428-430. 
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framkvæmdarvaldsins að formi til og lætur hann ráðherra framvæma vald sitt, sbr. 

13. gr. stjskr. Breyttar aðstæður frá tilurð stjórnarskrárinnar árið 1874 og forsaga 

hinna eldri ákvæða gefa vísbendingu um að ekki fáist afdráttarlaus svör um eðli og 

inntak framkvæmdarvaldsins.102 Líkt og fram hefur komið þá er sumt orðalag og 

inntak einstakra ákvæða stjórnarskrárinnar orðið úrelt eða hefur breyst með árunum. 

Helstu verkefni framkvæmdarvaldsins eru talin upp í II. kafla stjórnarskrárinnar en 

jafnframt ber að líta til sögulegs bakgrunnar ákvæðanna ásamt þeirra venja sem 

skapast hafa um hlutverk og störf forseta.103 

Ef meðferð framkvæmdarvaldsins er skoðuð á ítarlegan máta má greina að 

raunverulegt vald margra ákvæða er í höndum ráðherra en ekki forseta. Með því er 

við átt að ákvæðið segir til um hver afmörkunin er á meðferð valdsins, þar er lagður 

grunnur að þeim skilningi að völd forseta sem handhafa framkvæmdarvalds séu 

formlegs eðlis. Hér ber að vitna aftur í einstaka greinar stjórnarskrárinnar, sbr 13. 

gr. en samkvæmt henni lætur forseti ráðherra framkvæma vald sitt og samkvæmt 

19. gr. kemur fram að undirskrift forseta veiti stjórnarathöfnum gildi þegar ráðherra 

ritar undir þau með honum. Forseti er ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum en ráðherrar 

bera aftur á móti bæði lagalega og pólitíska ábyrgð, sbr. 14. gr. stjskr.104 Aðskilja 

má pólitíska og lagalega ábyrgð ráðherra, hin pólitíska ábyrgð felur á meðal annars í 

sér að þar sem þingræði er við lýði gildir sú megin stefna að ráðherrar bera ábyrð á 

verkum ríkistjórnarinnar.105 Lagaleg ábyrgð ráðherra byggir á öðru eðli og ræðst af 

refsiverðu athæfi. Ráðherraábyrgð var lögfest 19. febrúar árið 1963, sbr. lög nr. 

4/1963.106 Að öllu þessu virtu má greina að raunverulegt vald liggur í reynd hjá 

ráðherra og taka þeir einnig ábyrgð á stjórnarathöfnum öllum.  

Leiða má af stjórnarskránni að forseti geti ekki átt frumkvæði þeirra athafna sem 

stjórnarskráin telur þurfa atbeina beggja handhafa framkvæmdarvaldsins, sbr. 19. 

gr. Forseti gæti því til að mynda ekki upp á sitt einsdæmi kallað saman þing og 

undirritað milliríkjasamninga. Atbeini ráðherra væri nauðsynleg til að slík ákvörðun 

teldist lögmæt. Annað mál er þó hvað varðar áhrif þess ef forseti neitar að undirrita 

                                                 
102 Forsetinn gerir samninga við önnur ríki skv. 21. gr. stjskr., hann skipar ráðherra og veitir þeim 
lausn skv. 15.gr. og frestar fundum Alþingis skv 22. og 23. gr. Hann getur rofið Alþingi skv. 24.gr., 
leggur fram lagafrumvörp skv. 25.gr. og gefur einnig út bráðabirgðalög skv. 28. gr. 
103 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdavalds, bls. 1-4.  
104 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
105 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 170-171. 
106 Lagasafn 2007. Lög um ráðherraábyrgð, bls. 261-262. 
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tilteknar ákvaðanir ráðherra þar sem undirritun hans væri áskilin og afleiðingarnar 

mun óljósari.107  

Útgáfa bráðabirgðalaga er eitt af hlutverkum forseta og eru skiptar skoðanir á 

meðal fræðimanna um hvort forseti sé með því að beita framkvæmdarvaldi sínu eða 

löggjafarvaldi. Leiða má af 2. gr. stjórnarskrárinnar. Eðli þeirrar ákvörðunar að setja 

bráðabirgðalög og sögulegt yfirlit heimilda til slíkra aðgerða bendir til þess að 

forseti sé við þau störf í hempu framkvæmdarvaldshafa.108 Heimild til útgáfu 

bráðbirgðalaga er að finna í 28. gr. stjskr. en sú heimild á við þegar brýn nauðsyn er 

á og Alþingi er ekki að störfum. Ráðherra gerir tillögu um slík lög þegar þing situr 

ekki og er það á ábyrgð forseta að taka ákvörðun um útgáfu þeirra. Mat forseta á því 

hvað teljist brýn nauðsyn hefur almennt verið rúmt túlkuð og telji hann eigi að svo 

sé er honum heimilt að synja erindinu. Forseti fer með óskorðað vald yfir því hvort 

að bráðabirgðalög séu gefin út eður ei. Samþykki hann útgáfu laganna ber honum 

að staðfesta lagafrumvarpið og ráðherra undirritar það með honum.109  

 Líkt og nafnið bendir til er bráðabirgðalögum ekki ætlað að hafa varanlegt gildi. 

Hinum almenna löggjafa ber að jafnan að taka afstöðu til þeirra um leið og Alþingi 

kemur aftur saman á ný.110 Skýra ber 28. gr. stjskr. með hliðsjón af öðrum ákvæðum 

stjskr. Íslands og þeim stjórnskipunarvenjum er myndast hafa í gegnum árin. 

Hlutverk forseta við útgáfu bráðabirgðalaga er formlegs eðlis og nauðsynlegt. 

Margsinnis hafa verið útgefin bráðabirgðalög sem glöggt má greina að yllu usla í 

samfélaginu og voru umdeilanleg. 111 Telja má að þetta sé ein vísbending þess efnis 

að ekki er ákjósanlegt að forseti Íslands sé upphafsmaður að ádeilum, viðriðinn í 

pólitísk átök og baráttu í heimi stjórnmála. Þjóðkjörnir fulltrúar á Alþingi eru betur 

til þess fallnir að sjá um málefni sem slík. Um allt annað mál væri ef forseti væri 

kjörinn út frá pólitískri afstöðu sinni, þar sem þjóðin myndi gefa sér það fyrirfram 

við forsetakjör hvernig tiltekinn forseti væri líklegur til að beita valdi sínu. Líkt og 

þjóðin veit um það bil hver stefna ríkisstjórnar er að hverju sinni, þar sem 

stjórnmálaflokkar eru kosnir á Alþingi út frá stefnu sinni á lýðræðislegan máta. 

2.4 Þrískipting ríkisvalds 

                                                 
107 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 5-6. 
108 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 4. 
109 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði, bls. 98. 
110 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 319. 
111 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 309-320. 
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Á Íslandi má greina áhrif frá kenningu Montesquieu um þrískiptingu ríkisvaldsins 

og hefur sú kenning jafnframt haft mikil áhrif á stjórnskipun um allan heim. Líkt og 

fram kemur í 2. gr. íslensku stjórnarskrárinnar þá er ríkisvaldið þrískipt hér á landi 

og forseti felur ráðherra vald sitt, sbr. 1. mgr. 13. gr. stjórnarskrárinnar.112 Vísað er 

til þess í kaflanum hér að ofan að stjórnarskráin er megin réttarheimild 

stjórnskipunarréttarins og víkur til hliðar almennum lögum, ásamt réttlægri 

réttarheimildum sem fara gegn henni. Íslenskum stjórnvöldum ber að fara að settum 

lögum og það er í reynd megin undirstaða íslenskrar stjórnskipunar. Ákvarðanir 

stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum ásamt því að þær mega ekki brjóta í bága 

við sett lög. Sú háttsemi byggist á lögmætisreglunni, en sú regla lýtur bæði að formi 

og heimild.113 Samkvæmt rótgróinni stjórnskipunarvenju hefur löggjafinn heimild 

til þess að framselja vald til stjórnvalda og stjórnvöld heimild til að setja almennar 

réttarreglur, þessar heimildir er ekki að finna í stjórnarskránni.114  

Ríkisvaldið er greint í þrjá þætti og sjá má augljósa valdgreiningu í íslenskri 

stjórnskipun. Þó er vert að hafa í huga að hér á landi er valdgreiningin ekki alger og 

ekki er búið að fela hverjum aðila sinn þátt í ríkisvaldinu. Íslenska stjórnarskráin 

byggir á þrígreiningu ríkisvaldsins en aftur á móti ríkir ekki jafnræði á milli 

aðalhandhafa ríkisins. Dómendur fara með dómsvaldið, Alþingi og forseti með 

löggjafaravaldið og forseti ásamt öðrum stjórnvöldum með framkvæmdarvaldið.115 

Hugmyndin á bakvið kenninguna um þrískiptingu ríkisvaldsins er að allar 

greinarnar geta haft áhrif á hvor aðra, en þó að engin þeirra ríki yfir hinum í 

stjórnskipulaginu. Valdajafnvægi ber að finna í  stjórnskipun ríkja og ber greinunum 

að koma í veg fyrir ofríki einstakra greina. Íslensk stjórnskipun er ekki alfarið 

byggð á kenningu Montesquieu þar sem ekki hefur verið skipt niður hver þáttur 

aðila er í ríkisvaldinu.116 Ekki verður um það deilt að Alþingi sé valdamesta 

stofnunin þar sem hún er aðalhandhafi löggjafarvaldsins ásamt því að hafa mikil 

afskipti af því hvernig málum framkvæmdarvaldsins er háttað. Þingræðisvenjan og 

fjárstjórnarvald þingsins veitir því einnig aukin völd og aukin ítök meðal 

aðalhandhafa ríkisvaldsins. Þrátt fyrir að fram komi í 2. gr. stjskr. að forseti fari 

með framkvæmdarvaldið ásamt öðrum stjórnvöldum má glöggt greina af öðrum 

                                                 
112 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 25-26. 
113 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már 
Mattíasson. Um lög og rétt, bls. 102-103. 
114 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði, bls. 122. 
115 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 26-27. 
116 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 26. 
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stjórnarskrárákvæðum og venjum að Alþingi hefur einnig ítök og áhrif  innan 

framkvæmdarvaldsins.117 

Réttarreglur eru settar af hinum almenna löggjafa sem mótar verksvið 

framkvæmdavaldsins og dómsvaldsins. Fyrimæli löggjafans eru að því sögðu 

bindandi fyrir hinar tvær greinar ríkisvaldsins og ber þeim að fara að settum 

lögum.118 Aftur á móti er ljóst að þrátt fyrir að þrískipting ríkisvaldsins eigi að vera 

gildandi renna greinarnar stundum saman og hefur það bæði talist áhyggjuefni og 

orsakað deilur á meðal fræðimanna. Sýnilegri mörk eru talin á milli dóms og 

löggjafarvalds en á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds.119 Sú vitneskja ætti 

ekki að koma á óvart þar sem forseti Íslands fer með framkvæmdarvald og á 

hlutdeild í löggjafarvaldi. Líkt og Björg bendir á í grein sinni „Vald forseta sem 

handhafa framkvæmdarvalds“ þá greinir fræðimönnum oft á um fyrir hvaða grein 

ríkisvaldsins forseti er starfandi þegar hann gefur út bráðabirgðalög.120 Heimildir til 

valdframsals og endurskoðun dómstóla hafa einnig verið álitaefni sem 

fræðimönnum greinir á um en að þeim verður ekki vikið í ritgerð þessari. 

Þar sem bæði Alþingi og forseti Íslands sækja vald og umboð til þjóðarinnar 

hefur almenningur kost á því að vera þáttakandi skipulaginu sem ríkir á Íslandi. 

Lýðræðið endurspeglast með því að kjósendur leggja veginn fyrir Alþingi með 

atkvæði sínu. Af 33. gr. stjskr. má greina hverjir hafa kosningarétt og eru nánari 

reglur um alþingiskosingar að finna í lögum nr. 24/2000. Ekki má gleyma að í 

ákveðnum tilvikum taka kjósendur einnig þátt í löggjafarstarfsemi ríkisvaldsins, sbr. 

2. mgr. 79. gr og 26. gr stjskr. Nánar verður vikið að ferlinu sem fylgir í kjölfar þess 

að forseti synjar lagafrumvarpi staðfestingar síðar. Af ákvæðinu má þó greina að 

samkvæmt orðanna hljóðan skal leggja lagafrumvarpið eins fljótt og kostur er undir 

atkvæði allra kosningarbærra manna.121 Að öllu að ofan virtu mætti álykta að þegar 

lagður er skilningur í 2. gr. stjskr. sé einkar mikilvægt að líta til annarra 

stjórnarskrárávæða líkt og 28. gr., 26. gr. og 2. mgr. 79. gr. 

2.5 Þingræði  

Á 18. öld hóf að myndast sú venja að neðri deild þingsins stjórnaði því hverjir 

mynduðu ríkisstjórn. Þetta fyrirkomulag á upptök sín í Englandi og dreifðust þessir 

                                                 
117 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 185, 322-325. 
118 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 294. 
119 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 295.  
120 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 4. 
121 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
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stjórnarhættir víðsvegar um heim. Þróun þingræðis er ekki sú sama í hverju og einu 

landi heldur hefur þingræði þróast á mismunandi máta. Þingræði má finna í öllum 

Norðurlöndunum í dag sem er afrakstur harðrar baráttu við konungsvald.122 Oftast 

hefur þingræði myndast án beinnar lagasetningar og er það meðal annars ekki 

lögfest hér á landi. Þingræðisreglan byggir á fastmótaðri venju ásamt því að eiga sér 

stoð í 1. gr. stjórnarskrárinnar. Aftur á móti hefur það verið umdeilt að orðalagið 

„þingbundin“ lögfesti í reynd ekki þingræðisregluna þó svo að stjórnskipunin 

einkennist af henni.123 Þingræði veitir þjóðþinginu sterka möguleika til að vera 

áhrifavaldur í stefnumótun og stjórnarframkvæmdum ásamt því að ákveða forystu 

framkvæmdarvaldsins.124 Almennt er talið að í þingræðishugtakinu felist sú regla að 

ríkisstjórnin geti ekki setið í óþökk þjóðþingsins. Það felur í sér að 

vantraustsyfirlýsing þjóðþingsins nægir til þess að ríkistjórn sé þess skyldug að 

segja af sér.125 Staðfestingaratkvæðagreiðsla í þinginu er ekki nauðsynleg til þess að 

tryggja að ríkistjórn sitji ekki í óþökk þjóðþingsins. Þingræði á Íslandi felur það í 

sér að á meðan þingið lýsir ekki yfir vantrausti á ríkisstjórnina er hún talin njóta 

stuðnings þingsins.126 

Hér að ofan kom fram að á Íslandi er ekki hrein þrískipting ríkisvalds heldur 

spilar löggjafarvaldið inn á svið framkvæmdarvaldsins. Við stjórnarmyndun er 

forseti Íslands skuldbundinn þingræðireglunni og fer Alþingi með úrslitavald sem 

ákvarðar hverjir sitja í ríkisstjórn.127 Af skýlausum orðum Þórðar Bogasonar á 

þáttur forseta Íslands við setningu laga aðeins að vera formlegur og telur hann 

þingræðisregluna vera mikilvæga til að veita vísbendingu um meðferð pólitísks 

valds á Íslandi. Hann bendir réttilega á að Alþingi sé samkoma þjóðkjörinna fulltrúa 

og stjórnskipuleg staða alþingis sé sú að vera aðalhandhafi löggjafarvaldsins.128 

Þorsteinn Pálson tekur höstulega til orða í grein sinni „Af öðrum Kögunarhóli“ þar 

sem fram kemur að með því að fela forseta vald sem hann verður ei dreginn til 

ábyrgðar fyrir gagnvart Alþingi sé brotið gegn þingræðisreglunni. Afrakstur þess að 

skipta framkvæmdarvaldinu þannig að aðeins hluti sé ekki háður þingræðisreglunni 

getur leitt til óþarfa árekstra og óskilvirkni. Þorsteinn bendir á að þegar ágreiningur 

                                                 
122 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 27-28. 
123 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 143.  
124 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 155. 
125 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 27-28. 
126 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 44. 
127 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 6. 
128 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu... “, bls. 557-558. 
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skapast um staðfestingu laga þá veikist sá grundvöllur sem þingræðisreglan byggir 

á ásamt því að óvissa myndast. Í kjölfar synjunar forseta á hinu svonefnda 

„fjölmiðlafrumvarpi“ töldu margir borgarar að með synjun sinni hefði forseti í starfi 

framkvæmdarvaldshafa veitt þingræðinu aðför.129 Ólafur Ragnar Grímsson var í 

brennidepli eftir synjunina og í kjölfarið kom skýrt fram að túlkunin á 26. gr. stjskr. 

er flókin og pólitísk.  

                                                 
129 Þorsteinn Pálsson. „Af öðrum kögunarhól“, bls. 573-574. 
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3 Sögulegur uppruni og inntak 26. greinar 

Árið 1994 mátti greina að ágreiningur væri um hvernig túlka bæri inntak 26. gr. 

stjórnarskrárinnar.130 Í köflunum hér að ofan hefur verið gerð grein fyrir þróun 

stjórnarskrárinnar og hverjir voru áhrifavaldar í samfélaginu þegar stjórnarfar 

Íslendinga var í mótun. Hlutverk allra landsmanna hvort sem þeir voru almennir 

borgarar, stjórnmálamenn eða háttsettir embættismenn áttu sinn þátt í því að Ísland 

varð lýðræðisríki 1944. Verður hér farið ögn dýpra í þróun 26. gr. stjskr. sem veitir 

innsýn í það hver hafi verið hugsun löggjafans varðandi ákvæðið.   

Löggjafarvaldið var í höndum Alþingis allt frá því það var stofnað árið 930 þar 

til Gamli sáttmálinn var undirritaður árið 1264. Aftur á móti hafa þjóðhöfðingi og 

Alþingi deilt löggjafarvaldinu síðan þá, að mestum tíma. Endurreisn Alþingis fylgdi 

í kjölfar þjóðfélagsbreytinga sem höfðu átt sér stað víða í Evrópu og árið 1874 fór 

Alþingi með takmarkað löggjafarvald. Til að byrja með var Alþingi aðeins 

aðalhandhafi löggjafarvalds í hinum svonefndu sérmálum Íslands. Stuttu síðar hlaut 

Alþingi óskert löggjafarvald þegar Ísland varð frjálst og fullvalda ríki þann 1. 

desember 1918.131 Íslenskur stjórnskipunarréttur hefur mótast út frá dönskum 

stjórnskipunarrétti og er sú þróun mikilvæg þegar kryfja á uppruna íslenskrar 

stjórnskipunar. Með það að leiðarljósi væri eðlilegast að skoða stjórnarskrárákvæðin 

um forsetann út frá þeirri staðreynd að Ísland var eitt sinn hluti af konungsríki 

Danmerkur.132 Ríkjandi venjur hófu að myndast áður en Ísland varð lýðveldi og má 

líta svo á að óskrifuð regla hafi verið í gildi um meðferð þjóðhöfðingja á 

neitunarvaldi sínu. Frá árinu 1918 til 1940 var engu lagafrumvarpi sem hafði hlotið 

samþykki Alþingis neitað staðfestingar.133 Þegar lýðveldisstjórnarskráin tók gildi 

17. júní árið 1944 hafði aftur á móti óskertu neitunarvaldi konungs verið breytt í 

synjunarvald forseta. Miklar umræður áttu sér stað um hlutverk og stöðu 

þjóðkjörins forseta og mátti af því greina að orðalags breytingarnar voru meira en 

innantóm orð.134 Þrátt fyrir að synjunarvald forseta sé ólíkt neiturnarvaldi konungs 

að formi til þá skapaðist einnig sú venja að því væri ekki beitt.135 Það var ekki fyrr 

                                                 
130 Árið 1994 birti Þór Vilhjálmsson grein sína ,,Synjunarvald forseta“, í afmælisriti til heiðurs Gauki 
Jörundssyni sextugum, bls. 609-636. 
131 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu... “, bls. 557-558. 
132 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 6-7. 
133 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu... “, bls. 560.  
134 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 6-7. 
135 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
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en 2. júní  árið 2004 að forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson synjaði að staðfesta 

lagafrumvarp í fyrsta skipti.136 

Tvær meginbreytingar voru gerðar á stjórnarskrá Íslands árið 1944 þar sem 

lýðræðislegir stjórnarhættir voru samþykktir. Ísland varð að lýðveldi sem breytti þó 

ekki miklu hvað meðferð á löggjafarvaldi varðaði. Staða þjóðhöfðingja Íslands 

hafði áður gengið í erfðir en við stofnun lýðveldisins þótti við hæfi að æðsti maður 

ríkisins væri kosinn af þegnum sínum.137 Staða Íslands sem þingræðisríki hélst 

óbreytt og má segja að megin efnisbreytingin hafi verið sú að forseti kom í stað 

konungs. Ein róttæk breyting á stjórnarskrá var gerð til að takmarka völd forseta 

með því að breyta valdsviði hans. Í konungsdæmum hafði neitunarvald almennt 

verið algjört en þegar lýðveldisstjórnarskráin var samin var niðurstaðan sú að veita 

forseta Íslands málskotsrétt til íslensku þjóðarinnar. Alþingismenn og ráðherrar, 

sem voru þáttakendur í umræðum á Alþingi þegar fallað var um þessi mál, vildu 

hvorki veita forseta algjört né frestandi synjunarvald.138  

Ekki var talið fært að veita forseta algjört synjunarvald líkt og konungur hafði 

farið með samkvæmt stjórnarskránni ,,um hin sérstöku mál íslands“ frá 1874. Þar 

sagði samkvæmt 1. mgr. 10 gr. um synjunarvald konungs:  

,,Samþykkis konungs þarf til þess , að nokkur ályktun Alþingis geti fengið lagagildi... Hafi konungur 
ekki staðfest eitthvert lagafrumvarp, sem Alþingi hefur fallist á, á undan næsta reglulegu Alþingi, er 
það fallið niður“.139 

Samkvæmt fræðimanninum Birni Þórðarsyni var það hinn danski Íslandsráðherra 

sem tók ákvaðanir um synjun staðfestingu lagafrumvarpa á þessum tíma en ekki 

konungur líkt og gera mátti ráð fyrir. Sú venja hafði myndast að formlegur 

konungsúrskurður skýrði frá synjun staðfestingar og með honum fylgdi greinagerð 

ráðgjafans sem útskýrði ástæður þess að hann hafði ráðlagt konungi synjun um 

staðfestingu. Níutíu og einu lagafrumvarpi var synjað staðfestingar fram að árinu 

1904.140 Aftur á móti er forseta veittur í 26. gr. stjórnarskrárinnar, réttur að synja 

lagafrumvörpum staðfestingar og leggja þau undir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þó ber að 

nefna að frumvarpið öðlast gildi þegar í stað, þrátt fyrir synjun forseta en að sama 

skapi fellur það úr gildi ef það fær ekki meirihluta við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Þar 

                                                 
136 Morgunblaðið. ,,Forsetinn synjar lögum staðfestingar“. Sótt þann 04.03.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=801597  
137 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu..., “, bls. 612. 
138 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu..., “, bls. 612. 
139 Þór Vilhjálmsson. „Synjunarvald forsetans“, bls. 612. 
140 Þór Vilhjálmsson. „Synjunarvald forsetans“, bls. 613. 
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með átti almenningur að fá möguleika á hlutdeild í endanlegri ákvörðun um framtíð 

laganna.141  

26. gr. stjórnarskrá Íslands:  

Ef Alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal það lagt fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar 
eigi síðar en tveim vikum eftir að það var samþykkt, og veitir staðfestingin því lagagildi. Nú 
synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það þó engu að síður lagagildi, en leggja skal 
það þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar 
eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin falla úr gildi, ef samþykkis er synjað, en ella 
halda þau gildi sínu.142 

Í athugasemdum við 26. grein stjórnarskráfrumvarpsins frá árinu 1944 kemur fram 

frekari lýsing og stuðningur innihalds ákvæðisins: 

Ekki hefur þótt fært að veita forseta algert synjunarvald, eins og konungur hefur haft.Forseta er  
fenginn réttur til að skjóta lagafrumvörpum Alþingis undir alþjóðaatkvæði. Er þess þó að gæta, 
að frumvarpið öðlast lagagildi þegar í stað, þó að forseti taki slíka ákvörðun, en fellur þá úr gildi 
aftur, ef það fær ekki meiri hluta við atkvæðagreiðsluna. Ákvörðun um slíka staðfestingarsynjun 
eða málskot til þjóðaratkvæðis tekur forseti án þess að atbeini ráðherra þurfi að koma til. En ef 
mál er mikilvægt, gæti daglega af synjuninni leitt slíkt ósamkomulag milli forseta og ráðherra, að 
til ráðherraskipta eða annarra aðgerða Alþingis kæmi.

143
 

Túlkun um inntak ákvæðisins þykir mjög flókin og hefur verið deiluefni margra 

fræðimanna. Hér verður ekki tekin skýr afstaða til þess hver er talin fara með rétt 

mál, heldur verður í næstu köflum farið í gegnum kenningar og rökstuðning þeirra 

fræðimanna sem hafa fjallað sem mest um þessi málefni. Greinagerðir með 

lagafrumvörpum eru mikilvæg lögskýringargögn við túlkun lagaákvæða.  Huga ber 

að því að athugasemdir við 26. gr. þykja skýrorðaðar enda er ekki um það deilt, 

aftur á móti er greint um hver sé réttmæt túlkun á 26. gr. stjórnarskrárinnar.144  

                                                 
141 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu... “, bls. 566.  
142 Lagasafn 2007. Stjórnlög, bls. 1-5.  
143 Þór Vilhjálmsson. „Synjunarvald forsetans“, bls. 612. 
144 Sigurður Líndal. ,,Forseti Íslands og synjunarvald hans“, bls. 205-206. 
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4 Kenningar fræðimanna 

Um langt skeið hafa deilur um forsetavald átt sér stað og leiðir það af þeirri 

staðreynd að stjórnskipun Íslands er ekki nógu skýr í öllum greinum. Fjölmargir 

fræðimenn hafa látið efni 26. gr. stjórnarskrárinnar til sín taka og má þar einkum 

nefna Sigurð Líndal, Þór Vilhjálmsson, Þórð Bogason, Gunnar Schram, Eirík 

Tómasson og Ólaf Jóhannesson. Þar sem ákvæðið er umdeilt enn þann dag í dag eru 

nöfn og efni stjórnmálamanna, lögfræðinga og stjórnspekinga sem ritað hafa um 26. 

gr. stjskr. að aukast jafnt og þétt. Í ritgerð þessari hefur verið farið ítarlega yfir sögu 

26. gr. stjskr., uppruna lýðveldisstjórnarskrárinnar og umbreytinganna frá 

konungsveldi í lýðveldi. Hlutverk forseta sem handhafa löggjafarvalds og 

framkvæmdarvalds hefur verið rakið þar sem greina má að samkvæmt orðanna 

hljóðan eru forseta falin mikil völd í stjórnarskránni en í reynd eru þau að mestu 

leyti formlegs eðlis.145 Stjórnmálamönnum hér á landi hefur almennt verið veitt 

mikið svigrúm til þess að túlka stjórnskipunarreglur og þótti það sýna sig vel í 

kjölfar þess að synjunarvaldi var beitt í fyrsta sinn. Um undantekningartilvik var að 

ræða þegar Ólafur Ragnar Grímsson ákvað að staðfesta ekki lagafrumvarp nr. 

48/2004 um eignarhald á fjölmiðlum, þar sem að með því var vikið frá áralangri 

venju sem ríkt hafði hér á landi. Fræðimaðurinn Þórður Bogason telur að ef forseti 

ætli að beita synjunarvaldi sínu og láti þjóðina dæma um framtíð frumvarpsins þurfi 

að liggja að baki þeirri ákvörðun málefnaleg rök. Leiðir það meðal annars af 

þingræðisreglunni sem hefur verið við lýði á Íslandi frá árinu 1904.146  

Ágreiningur hefur verið um hvernig túlka beri inntak 26. gr. stjskr. og hvaða 

lögskýring sé best til þess fallin að beita. Þrátt fyrir að fræðimennirnir séu sammála 

að eitthverju leiti þá virðist megin ágreiningurinn snúast um hvert hlutverk forseta 

eigi að vera. Á meðan sumir telja forseta Íslands aðeins vera táknræna tignarstöðu 

eru aðrir sem eru þess hugar að forseti fari með persónulegt synjunarvald. Réttilega 

væri hægt að skipta fræðimönnum sem hafa látið 26. gr. til sín taka í tvo hópa og 

verður nánar vikið að þeim síðar. Deila þessi snýr ekki aðeins að 26. grein þar sem 

sýnilega má greina að ef inntak greinarinnar er túlkað sem svo að forseti fari ekki 

með vald það sem fram kemur í ákvæðinu, þá er brýn þörf á að stjórnarskrá Íslands 

verði breytt hið skjótasta.  

                                                 
145 Gunnar Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 131. 
146 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu...“, bls. 559-561. 
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Óhætt er að segja að síðastliðin ár hafi umræða þess efnis að þörf sé á að breyta 

ýmsum ákvæðum stjórnarskránnar aukist töluvert, sum þeirra þykja óljós eða/og 

brjóta í bága við önnur ákvæði. Eftir að Ólafur Ragnar Grímsson beitti 

synjunarvaldi samkvæmt 26. gr. þann 2. júní árið 2004 var ljóst að þjóðkjörið þing 

og forseti voru ekki sammála hvað fjölmiðlalöggjöf varðaði og olli löggjöf þessi 

mikilum deilum innan þjóðfélagsins.147 Þrátt fyrir það má ekki gleyma að túlkun á 

inntaki 26. gr. hefur áður verið deiluefni innan þjóðarinnar og margar þær greinar 

sem höfundar vitna í voru ritaðar áður en synjunarvaldi var beitt hér á landi í fyrsta 

sinn. Með fyrrgreint í huga er vert að líta til þess að þegar ákvörðun Ólafs Ragnars 

að synja fjölmiðlafrumvarpinu staðfestingu var tilkynnt opinberlega beindist athygli 

margra sem voru henni ósammála að því hvort 26. gr. bryti í bága við aðrar greinar 

stjórnarskráarinnar. Mótun og þróun stjórnmála á Íslandi ásamt uppruna 

lýðveldisstjórnarskrárinnar veitir okkur innsýn í hver tilgangur stjórnarskrárgjafans  

hafi verið með ákvæðinu.  

Margir fræðimenn ítrekuðu að skýra bæri 26. greinina samkvæmt orðanna 

hljóðan ásamt því að það væri áhrifaríkt að rekja sögu Íslands. Sigurður Líndal 

fyrverandi prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, Þór Vilhjálmsson fyrrverandi 

hæstarréttardómari og Þórður Bogason lögmaður hafa allir ritað greinar í beinum 

tengslum við persónulegt synjunarvald forseta. Þar sem verulega mikil umfjöllun 

hefur verið um 26.gr stjskr og persónulegt synjunarvald forseta verður farið ítarlega 

yfir síðarnefnt sjónarmið í næsta kafla. 

Greinin ,,Stofnun Lýðveldis- nýsköpun Lýðræðis“ eftir Svan Kristjánsson birtist í 

Skírni árið 2002. Þar tekur Svanur undir sjónarmið Sigurðar Líndal og telur að með 

því að rekja sögu Íslands megi greina hver tilgangur stjórnarskrárgjafans hafi verið 

með 26. gr stjórnarskrárinnar. Svanur nálgast efnið út frá sögu Íslands og tilurð 

lýðveldisstjórnarskrárinnar, hann bendir glöggt á að vilji þorra þjóðarinnar hafi 

verið sá að forseti væri þjóðkjörinn.148 Samkvæmt hugmyndum Svans er ávallt 

víxlverkan í stjórnmálum á milli hagsmuna, reynslu og hugmynda einstaklinga, 

samtaka og hópa. Valdastaða stjórnmálaflokkanna hafði áhrif á afstöðu þeirra til 

stjórnskipunar og lýðræðishugmyndirnar sem ríktu í landinu mótuðust á meðal 

annars af ólíkum hagsmunum almennings.149  

                                                 
147 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 339. 
148 Svanur Kristjánsson. „Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12-13. 
149 Svanur Kristjánsson. „Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 26. 
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Áður hefur verið greint frá því að kosin var milliþingnefnd  22. maí 1942 sem fór 

með það verkefni að gera breytingartillögur á stjórnskipunarlögum ríkisins. 

Staðfesting forseta á lagafrumvarpi sem Alþingi hafði samþykkt var talin æskileg en 

þó yrði frumvarpið eigi að síður að lögum skyldi hann synja því staðfestingar. 

Framtíð frumvarpsins kæmi til með að velta á þjóðinni þar sem í kjölfar synjunar 

væri haldin þjóðaratkvæðagreiðsla. Niðurstaða þjóðaratkvæðargreiðslu skyldi því 

veita lokasvar um hver framvinda frumvarpsins yrði, lögin skyldu halda gildi sínu 

ef eigi væri samþykkis synjað.150 Nefndin var einróma en ein breytingartillaga var 

gerð þess efnis að forseti yrði þjóðkjörinn. Svanur rekur tilurð forsetaembættisins 

þar sem hann kemst að þeirri niðurstöðu að skýra megi þróun stjórnskipunar á þann 

veg að almenningur hafi viljað forseta sem færi ekki með minna vald en konungur 

hafði farið með áður.151  

Töluvert hefur borið á að fræðimenn telji forseta valdalítinn og að staða hans sé 

einungis tákræn tignarstaða. Ólafur Jóhannesson er þess hugar að staða forseta sé 

eins konar öryggisventill í stjórnkerfi Íslands. Þar af leiðandi er mögulegt að við 

óvenjulegar aðstæður geti hann huganlega beitt því valdi sem hann hefur formlega 

samkvæmt stjórnarskránni í ríkara mæli.152 Eiríkur Tómasson prófessor og 

deildarforseti lagadeildar er honum sammála en sjónarmið þeirra eru aftur á móti 

ekki öll hin sömu. Það að túlka lög getur verið vandasamt og þá sérstaklega þegar til 

álita koma fleiri en einn skýringarkostur á tilteknu ákvæði. Eiríkur vísar til þess að 

beita skuli þeim aðferðum sem eru viðurkenndar í lögfræði þegar túlka á 

stjórnarskrárákvæði ásamt því að gæta að séreðli stjórnskipunarréttar sem 

fræðigreinar.153 

Ólafur Jóhannesson var einn þeirra fræðmanna sem talinn er hafa sett fram á 

hvaða sjónarmiðum beri að byggja við skýringu stjórnarskránnar. Varðandi 26. gr. 

stjskr. bendir hann að synji forseti frumvarpi staðfestingar á sér stað ferli þar sem 

val meirihluta kjósenda endurspeglast í niðurstöðu þess.154 Þau sjónarmið sem 

eðlilegt er að líta til þegar skýra á stjórnarskrárákvæði eru í megindráttum af 

þrennum toga. Mikilvægt er að einstök stjórnarskrá ákvæði séu skýrð með hliðsjón 

af þeim meginreglum sem grundvöllur stjórnskipuninnar er byggður á. Eiríkur 

                                                 
150 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12-13. 
151 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldis- nýsköpun lýðræðis“, bls. 12. 
152 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 130.  
153 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 335-337. 
154 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 300. 
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bendir á að Ísland er lýðræðisríki og hér á landi skuli viðhafðir lýðræðislegir 

stjórnarhættir. Ríkisvaldinu er skipt á milli valdhafa og ber stjórnarformið hér 

einkenni kenningar fræðimannsins Montesquie um þrískiptingu ríkisvalds. 

Samkvæmt eðli málsins má  áætla að sterkt komi til greina þegar skýra á 

stjórnarskrá að velja þann kost sem mestar líkur eru á að komi í veg fyrir átök innan 

þjóðarinnar ásamt því að stuðla að réttaröryggi. Handhöfum ríkisvaldsins ber að fá 

hæfilegt svigrúm til starfa sinna og er það einnig almennt viðurkennt varðandi 

athafnir ríkisstjórnar og þjóðkjörnins þings.155 Þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem 

einkennast af samskiptum handhafa ríkisvaldsins er oft erfitt að skýra þar sem þau 

mótast í sumum tilfellum af pólitískum viðhorfum. Út um allan heim er pólitísk 

togstreita þáttur í málefnum líðandi stundar. Ísland er ekki sér á báti hvað þessi efni 

varðar og þegar skýra á stjórnlög ber að forðast að byggja túlkun sína á 

flokkapólitík.156 

Eiríkur Tómasson telur að afdráttarlaust orðalag 26. gr. og 2. gr. hafi leitt til þess 

að í stjórnskipunarrétti hér á landi er viðtekið viðhorf að forseti fari í reynd með 

synjunarvald og hafi heimild til þess að neita að undirrita lagafrumvarp án atbeina 

ráðherra. Hann telur það einnig styðja undir viðhorf sitt að í umræðum á Alþingi um 

frumvarpið og athugasemdum með frumvarpinu til stjórnskipunarlaga má greina 

vilja stjórnarskrágjafans.157  

4.1 Geta vanhæfissjónarmið komið til álita um forseta Íslands?   

Í kjölfar þess að umræður hófust að forseti hyggðist nýta heimild sína til þess að 

synja lögum staðfestingar skv. 26. gr. stjskr. kviknuðu deilur um hæfi forseta til 

slíkrar ákvörðunartöku. Áður en vikið verður að þeim umræðum sem átt hafa sér 

stað um hvort vanhæfissjónarmið geti komið til álita um forseta Íslands ber að vísa 

til þess að mikilvægt er að greina á milli hvorrar greinar ríkisvaldsins forseti er 

starfandi fyrir. Stjórnsýslulögin taka til stjórnsýslu ríkis og sveitafélaga og gilda 

þegar taka á ákvörðun um rétt eða skyldur manna, sbr. 1. gr. laga nr. 37/1993.158  En 

aftur á móti þegar um er að ræða verksvið löggjafans þá gilda lög um þinsköp 

Alþingis, sbr. lög nr, 55/1991.159 Því telja höfundar það ljóst að við staðfestingu 

laga skv. 26. gr. sé forseti að beita löggjafarvaldi sínu og geti þar af leiðandi ekki 

                                                 
155 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 335. 
156 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 336. 
157 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 334. 
158 Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin, bls. 19. 
159 Lagasafn 2007. Lög þingsköp Alþingis, bls 91-99. 
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talist vanhæfur í skilningi stjórnsýslulaga. Ekki fer á milli mála að ráðherra ber 

skylda að bera lagafrumvarpið undir forseta innan 14 daga. Aftur á móti greindi 

mönnum á hvort að vanhæfissjónarmið gætu komið til álita um forsetann en Davíð 

Oddson benti þó á að ráðherrann beri alla stjórnskipulega ábyrgð staðfesti forseti 

Íslands tillögu hans, sbr. 11. gr. og 13. gr. stjskr. Engu máli skiptir hvaða málefni 

lagafrumvarpið tengist eða hvort að forseti hafi áður tjáð sig um málið.160 

Jón Steinar Gunnlaugsson lögfræðingur telur það aftur á móti að í íslenskri 

stjórnskipan sé grunnregla að handhafi stjórnvalds geti orðið vanhæfur við töku 

ákvörðunar um meðferð þess valds sem honum er veitt. Annars gæti svo farið að 

valdhafi misbeiti valdi í þágu nákominna ættingja eða eigin hagsmuna. Hann bendir 

einnig á að það mætti telja svo að reglur um vanhæfi forseta við ákvörðun þess efnis 

að synja lögum staðfestingar standi nær vanhæfisreglum um alþingismenn en 

vanhæfisreglum þeim sem greina má í stjórnsýslulögum Íslands nr 60/1993.161 

Meginreglan er sú að þingmenn eru virkir þátttakendur í atkvæðagreiðslu um öll 

málefni, sama hvers eðlis þau eru. Samkvæmt þingskaparlögum nr. 55/1991 er ein 

undantekning frá þeirri reglu og má þar greina að alþingismönnum er ekki heimilt 

að greiða atkvæði með fjárveitingu til síns sjálfs, sbr 4. mgr. 64. gr. laga nr. 

35/1991.162 Þrátt fyrir að umrætt atvik sé ekki bundið við ofangreinda reglu má ætla 

svo að hún gildi um hliðstæð tilvik.163 

Eiríkur Tómasson og Björg Thorarensen deila sömu skoðunum og Jón Steinar 

hvað varðar að eðlilegt megi teljast að um vanhæfi forseta gildi sömu reglur og um 

alþingismenn. Það sjónarmið byggja þau á að því að ekki er um að ræða þátttöku 

forseta sem handhafa framkvæmdarvalds heldur þátttöku forseta í lagasetningu.164 

Eiríkur greinir frá því að hann hafi í reynd aldrei vitað til þess að að álitamál hafi 

áður risið upp vegna hæfis forseta til að staðfesta lagafrumvarp. Þegar forseti 

Íslands staðfesti frumvarp nr. 84/2000 um afnám lagaákvæða um skattfrelsi 

forsetans voru engar athugasemdir gerðar varðandi hæfi hans, þrátt fyrir að efni 

                                                 
160 Davíð Oddson. ,,Um vanhæfi“. Sótt þann 01.04. 2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798529  
161 Jón Steinar Gunnlaugsson. ,,Verður forseti aldrei vanhæfur“. Sótt þann 02.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798698 
162 Lagasafn. Lög um þingsköp Alþingis, bls. 91-99. 
163 Jón Steinar Gunnlaugsson. „Verður forseti aldrei vanhæfur“. Sótt þann 02.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798698  
164 Eiríkur Tómasson. „Vanhæfur stundum,  en stundum ekki?“. Sótt þann 02.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798693  
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laganna vörðuðu hann sjálfan. Vert er að taka fram að Davíð Oddson undirritaði 

lögin með forseta þar sem hann gegndi starfi ráðherra á þeim tíma.165  

Morgunblaðið birti margar greinar um hæfi forseta í maí árið 2004 og af lestri 

þeirra er augljóst að Eiríkur Tómasson og Davíð Oddson eru á öndverðum meiði 

hvað þessi efni varðar. Eiríkur telur ekki skipta máli hvort um sé að ræða að forseti 

synji frumvarpi staðfestingar eða hann staðfesti lagafrumvarp sem hlotið hefur 

samþykkt Alþingis, þegar álitamál skapast um hæfi forseta til meðferðar máls 

samkvæmt 26. gr.166 

 Í grein sinni „Um vanhæfi“ greinir Davíð Oddson frá því að hann telur forseta 

Íslands aldrei geta orðið vanhæfan við staðfestingu lagafrumvarps heldur rísi 

spurningin um vanhæfi aðeins þegar hann beitir synjunarvaldi skv. 26. gr. 

Samkvæmt Davíð Oddsyni skiptir þjóðkjör forseta ekki skipta máli enda megi 

greina í stjórnarskrá Íslands að í fjarveru forseta er ætlað að handhafar 

forsetavaldsins geta farið með öll störf forseta.167 Í 8. gr. stjskr. kemur fram að geti 

forseti ekki gegnt störfum sínum fari forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti 

hæstaréttar saman með valdið.168 Þá kæmi sú spurning til álita hvort að þeir fari 

einnig með sama synjunarvald og forsetinn, Davíð telur slíkt fjarstæðu þar sem 

lagafrumvörp fengju ekki öll sambærilega meðferð. Að öllu virtu telur Davíð 

forseta ekki fara með persónulegt synjunarvald og vísar í orð169 Vigdísar 

Finnbogadóttur. Orð hennar snertu við þjóðfélaginu og voru talin sýna mikla 

tilfinningu fyrir þeirri virðingu og samspili sem ríkja ber á meðal handhafa 

ríkisvaldsins.170 

Jón Steinar Gunnlaugsson tekur undir með öðrum fræðimönnum að sjónarmiðin 

sem fram hafa komið til stuðnings þess að forseti geti geti ei verið talinn vanhæfur 

vegna starfa sinna séu í sjálfu sér fullgild. Aftur á móti ef forseta sé heimilt að synja 

                                                 
165 Eiríkur Tómasson. „Vanhæfur stundum,  en stundum ekki?“. Sótt þann 02.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798693 
166 Eiríkur Tómasson. „Vanhæfur stundum,  en stundum ekki?“. Sótt þann 02.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798693 
167 Davíð Oddson. ,,Þjóðkjör færir forseta ekki frekari vald“. Sótt þann 01.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798568  
168 Lagasafn. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
169 Orð Vigdísar birtust í grein Þór Vilhjálmsson „Synjunarvald forseta“, bls. 610. ,,Frá stofnun 
lýðveldis á Íslandi hefur embætti forseta Íslands verið í mótun. Þar hefur jafnt og þétt styrkst sá 
meginþáttur embættisins að vera óháð og hafið yfir flokkapólitík og flokkadrætti, en um leið 
samnefnari fyrir íslenska þjóðmenningu, mennta- og menningarstefnu Íslendinga, tákn sameiningar 
en ekki sundrungar. Glöggt vitni um það eðli embættisins er að enginn forseti hefur gripið fram fyrir 
hendur á lýðræðislega kjörnu Alþingi sem tekið hefur ákvarðanir sínar með lögmætum hætti.“ 
170 Þór Vilhjálmsson. ,,Synjunarvald forsetans“, bls 635-636. 
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lagafrumvörpum staðfestingar án nokkurs atbeina ráðherra þá telur hann forseta 

ábyrgan fyrir þeirri ákvörðun. Það teldist varla réttmætt að draga ráðherra til 

ábyrgðar vegna synjunar forseta á frumvarpi því sem ráðherra hafði áður óskað eftir 

að yrði samþykkt.171 

Mikið var vísað í orð Ólafs Jóhannessonar fyrrum prófessor og forsætisráðherra 

sem  hann nefnir í bók sinni Stjórnskipun Íslands að forseti verði aldrei vanhæfur af 

stjórnarathöfnum.172 Áælta má að sjónarmið hans hafi byggst á þeirri staðreynd að 

forseti er ábyrgðarlaus af stjórnarframkvæmdum öllum þar sem ábyrgðin liggur í 

höndum ráðherra. Davíð Oddson telur þó að það gefi auga leið að Ólafur hafi ekki 

reiknað með að forseti myndi víkja frá hefðinni og nýta sér heimild til synjunar 

lagafrumvarps skv 26. gr. stjskr. Hann styður þá fullyrðingu með því að hvergi í 

bók Ólafs nefnist hann á hugsanlega undantekningu frá þeirri meginreglu er ríkt 

hafði í fjölda ára.173 Samkvæmt Páli Hreinssyni prófessor við lagadeild Háskóla 

Íslands taldi Ólafur Jóhannesson engar óskráðar hæfisreglur gilda um forsetann. 

Páll telur að engar fræðigreinar fjalli um hvernær forseti teljist hæfur ásamt þvi að 

enga gildandi lagareglu sem tekur til forseta við synjun lagafrumvarpa sé fyrir að 

finna.174 

Vísað hefur verið í rit virtra fræðimanna hér að ofan og bersýnilega má greina að 

sumir þeirra telja að forseti fari með persónulegt synjunarvald samkvæmt 26. gr. 

stjskr. Í athugasemdum við frumvarpið kemur hið sama viðhorf fram hjá nefndinni 

sem undirbjó stjórnarskrárfrumvarpið. Margir telja það styrkja umrætt sjónarmið 

verulega þrátt fyrir að stjórnarskráin hafi ekki að geyma neina undantekningu frá 

11. gr. stjskr. Skýr stjórnarskrárákvæði eru ávallt rétthærri en slíkar skýringar þrátt 

fyrir að þær sú hjálplegar við lögskýringar.175 Vísað hefur einnig verið til þess að 

þrátt fyrir að efni 26. gr. mætti túlka á þann veg að forseti fari með persónulegt 

synjunarvald þá teldist það aför að þingræðinu sem hér á landi ríkir að beita 

                                                 
171 Jón Steinar Gunnlaugsson. ,,Verður forseti aldrei vanhæfur“. Sótt þann 02.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798698 
172Morgunblaðið. ,,Skiptar skoðanir um hæfi forseta Íslands“. Sótt þann 01.04.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798161  
173 Davíð Oddson. ,,Um vanhæfi“ . Sótt þann 01.04. 2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798529  
174 Morgunblaðið. ,,Skiptar skoðanir um hæfi forseta Íslands“. Sótt þann 01.04.2009 á 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798161  
175 Davíð Oddson. ,,Um vanhæfi“ . Sótt þann 01.04. 2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798529 
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ákvæðinu. Hafa ber í huga að þingræðisreglan hefur verið virt á Íslandi svo 

áratugum skiptir.176 

4.2 Sjónarmið við túlkun stjórnarskránnar 

Endurskoðun stjórnarskránnar er mörgum fræðimönnum ofarlega í huga og ekki síst 

á umrótartímum þar sem forseti er knúinn til ákvarðanatöku sem hefur áhrif á 

þjóðina í heild sinni. Björg Thorarenssen hefur vísað til þess að tími sé kominn til 

breytinga og hefur ýmist setið í nefndum og ritað greinar hvað breytingarnar varðar. 

Þar sem til stendur að endurskoða stjórnarskrá Íslands skal áhersla lögð á að 

ákvæðin séu skýr og samspil löggjafar- og framkvæmdarvalds vel skilgreint. 

Skýlaus orð Bjargar gefa til kynna að eðlilegt sé að gera þá grundvallarkröfu að 

ákvæðin í II. kafla stjórnarskránnar sýni án nokkurs vafa hver fer með valdið í 

reynd.177 Þórður Bogason og Birgir Ármannson lögfræðingar taka báðir undir með 

Björgu og telja að ekki verði flúið að endurskoða stjórnarskránna í heild sinni. 

Hvaða sjónarmið ber að leggja til grundvallar þegar 26. gr. stjskr er túlkuð og 

hver fer með réttmætt vald til að túlka ákvæðið? Þessari spurningu er ekki 

auðsvarað en þó má almennt telja að lögð séu til grundvallar þau viðhorf 

stjórnarskrárgjafans sem voru ráðandi við setningu ákvæðisins. Þegar skýra á 

stjórnarskrárákvæði ber að hafa undirliggjandi gildi stjórnskipunar að leiðarljósi 

ásamt því að í markmiðum og tilgangi stjórnarskrárgjafans með settu ákvæði eru 

veigamikil sjónarmið að finna. Almenn samstaða virðist ríkja um að 

forsetaembættið eigi að vera yfir stjórnmál hafin. Til þess að endurskoðun 

stjórnarskrárinnar sé sem skilvirkust ber að gaumgæfa vel og tryggja að hið 

sögulega samhengi sé ljóst. Uppruna forsetaembættisins og hvaða hlutverki því var 

ætlað skal skoða á ítarlegan máta. Hugmyndin á bak við persónulegt synjunarvald 

forseta var að hafa hemil á neitunarvaldi konungs en 60 árum síðar hefur túlkunin á 

ákvæðinu orðið eins konar aðferð til að hafa umsjón með ákvörðunum Alþingis.178  

                                                 
176 Davíð Oddson. „Um vanhæfi“. Sótt þann 01.04. 2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=798529 
177 Björg Thorarensen. Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds, bls. 8. 
178 Jón Kristjánsson. „Málþing um forsetaembættið í sögulegu ljósi“, bls. 1. Sótt þann 03.04.2009 af 
http://www.stjornarskra.is/Stjornarskra_Frettir/nr/2266  
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5 Persónulegt synjunarvald 

Mörg ákvæði í II. kafla stjórnarskrárinnar, um forseta og meðferð 

framkvæmdavalds, eru óskýr og draga ekki upp rétta mynd af raunveruleikanum. 

Þessi ákvæði verða að vera lesin í samhengi hvert við annað og skýrð í ljósi ýmissa 

venjuhelgaðra reglna sem hafa með tímanum öðlast stjórnarskrárvarða stöðu. Dæmi 

um slíkt er þingræðisreglan en hún er hvergi orðuð í stjórnarskránni. Einnig á þetta 

til að mynda við um valdheimildir forseta og ráðherra. 

Skiptar skoðanir voru uppi um persónulegan rétt forseta Íslands til að neita að 

skrifa undir hin svokölluðu fjölmiðlalög, líkt og áður hefur verið getið, en sú 

staðreynd að Alþingi var kallað saman í kjölfar synjunarinnar til að semja 

lagafrumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslu er viðurkenning á synjunarvaldi 

forsetans.179 

Nefnd er skipuð var af forsætisráðherra til að endurskoða stjórnarskránna, en 

síðar verður vikið nánað að þeirri nefnd, gaf frá sér skýrslu árið 2007 og taldi 

ástæðu til þess að skýra betur hlutverk forseta Íslands í stjórnskipuninni og valdsvið 

hans. Í núgildandi stjórnarskrá er texti ákvæða á þessu sviði fáorður og veitir litla 

vísbendingu um þær venjuhelguðu reglur. Flestir nefndarmenn voru sammála um að 

mikilvægt væri að stjórnarskráin mælti skýrt fyrir um það hvenær forseti þyrfti 

atbeina ráðherra til embættisverka og hvenær ekki. Aðrir nefndarmenn vildu sjá 

breytingar á eðli forsetaembættisins og töldu embættið hafa of mikil völd miðað 

hvað ákvæði stjórnarskrárinnar mæltu fyrir um vegna þess að hann er kosinn með 

beinni kosningu af þjóðinni. Ein leiðin sem sumir nefndarmenn vilja fara er að auka 

hlutverk forseta og fela honum til að mynda réttindi og skyldur þingforseta. Hann 

yrði með því móti óháður bæði stjórn og stjórnarandstöðu sem gæti aukið jafnvægið 

á Alþingi milli fylkinga. Þar með fengi forsetinn veigamikið hlutverk án þess að 

blandast inn í hefðbundin pólitísk átök.180 

Fræðimenn eru talsvert ósammála um hvernig embætti forseta Íslands skuli vera 

háttað. Sumir eru þeirrar skoðunar að hann eigi aðeins að þjóna táknrænu hlutverki 

sem sameiningartákn þjóðarinnar og líta svo á að þátttaka hans í stjórn ríkisins sé 

formsatriði.181 Aðrir halda því fram að þótt hlutverk hans sé táknrænt og formlegt 

                                                 
179 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 155. 
180 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla,  bls. 12-13. 
181 Sigurður Líndal. „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands,“ bls. 425-426. 
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geti forseti við ákveðnar aðstæður haft önnur og meiri áhrif en að vera eingöngu 

sameiningartákn.  

Í stjórnarskránni er forseta í orði kveðnu fengið mikið vald, en það vald er síðan 

takmarkað samkvæmt venjum og öðrum ákvæðum stjskr. líkt og áður hefur verið 

getið.182 Hann tekur þátt í löggjafarstarfi með staðfestingu laga og útgáfu þeirra.183 

Oftast nær lýkur lagasetningarferlinu með því að forseti staðfesti tiltekið 

lagafrumvarp. Ef hann aftur á móti neitar staðfestingu, öðlast frumvarpið lagagildi 

til bráðabirgða. Lagasetningaferlinu lýkur hins vegar ekki endanlega fyrr en úrslit 

þjóðaratkvæðagreiðslu liggja fyrir.184 Með undirskrift forseta á staðfestingu 

frumvarps öðlast þau gildi sem lög. Samkvæmt stjórnarskránni ber forseta engin 

skylda til að undirrita lagafrumvörp og ljóst að ekki er nauðsynlegt að ráðherra 

staðfesti þá ákvörðun forseta að staðfesta lagafrumvörp. Ef málum væri þannig 

háttað væri 2. gr. stjskr. í raun villandi og 26. gr. hennar merkingarlaus. Sigurður 

Líndal telur að forseti Íslands hafi því sem annar handhafi löggjafarvaldsins 

sjálfstæðar heimildir og er sem slíkur ekki háður atbeina ráðherra og er þetta í fullu 

samræmi við að forseti sæki umboð sitt beint til þjóðarinnar.185 

Á meðan konungsstjórn var við lýði á Íslandi hafði konungur algert neitunarvald 

og réð því upp á eigin dæmi hvort hann staðfesti lagafrumvörp eður ei. Ef hann 

neitaði staðfestingu var hið sama lagafrumvarp þá úr sögunni á því þingi. Á tímabili 

1875-1904 voru lagasynjanir konungs töluvert algengar. Síðasta synjun konungs átti 

sér stað 30. nóvember 1914 og fram að stofnun lýðveldis beitti hann ekki 

synjunarvaldi sínu. Með lýðveldisstjórnarskránni nr. 33/1944 var síðan gerð sú 

breyting á þessu fyrirkomulagi sem kveðið er á í 26. gr. stjskr. Hafa ber hér í huga 

að samkvæmt því ákvæði hefur forseti ekki neitunarvald, hvorki algert eða 

frestandi. Hann getur þó synjað lagafrumvarpi staðfestingar en án atbeina ráðherra 

og sú synjun merkið þá aðeins að forseti geti skotið frumvarpi til 

þjóðaratkvæðisgreiðslu. Þannig er ljóst að synjun forseta Íslands á staðfestingu 

lagafrumvarps hefur ekki sömu merkingu og synjunarvald konungs hafði.186  

Beint þjóðkjör forsetans hefur þótt haldgóð rök fyrir því að forseti geti notfært 

sér 26. gr. stjórnarskrárinnar, sérstaklega með það í huga að forseti sé með sterkara 

                                                 
182 Sigurður Líndal. „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands,“ bls. 426. 
183 Gunnar. G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 130. 
184 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 337. 
185 Sigurður Líndal. „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands,“ bls. 428. 
186 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
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umboð frá þjóðinni en þingmenn Alþingis þar sem hann er kosinn beinni kosningu 

óháð kjördæmum og framboðslistum. Auk þessa er hann kosinn á sínum eigin 

forsendum og stefnum sem þjóðinni eru gerðar kunnugar en ekki á forsendum 

stjórnmálaflokks. Kjör forsetans er því í gegnum beint lýðræði. Í gegnum þjóðkjör 

verður forsetinn óháður þinginu og þar með í raun færari um að hafa synjunarvald í 

einhverju formi en annars. Sé hann þingkjörinn er hann háður Alþingi um stöðu sína 

og þar með ólíklegra að hann beiti slíku valdi vegna eigin hagsmuna. 

Fræðimenn eru ekki á sama máli með túlkun 26. gr. stjskr. og snýst sá 

ágreiningur fyrst og fremst um hvort forseti hafi persónulegt synjunarvald gagnvart 

lögum án þess að atbeina ráðherra þurfi að koma til. Vísað var til þess í kaflanum að 

ofan að síðustu ár hafa einkum þeir Sigurður Líndal, Þórður Bogason og Þór 

Vilhjálmsson ritað um efnið.  

Sigurður Líndal hefur verið ötull undanfarin ár að tjá sig um túlkun 26. gr. stjskr. 

og hefur hann ritað m.a. tvær greinar um synjunarvald forseta. Sú fyrri birtist í 

Skírni árið 1992 og ber nafnið „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, þar er 

niðurstaða Sigurðar að forseti þurfi að vísu atbeina ráðherra til flestra beinna 

athafna, en lagasynjanir séu aftur á móti honum heimilar að stjórnlögum. Hann telur 

að ákvæði 13. gr. stjórnarskrárinnar nái ekki til umræddra lagasynjana.187 Sigurður 

Líndal greinir á milli hlutverks forseta sem handhafi löggjafarvalds og sem handhafi 

framkvæmdarvalds. Samkvæmt 2. gr. stjskr. fara forseti Íslands og Alþingi saman 

með löggjafarvaldið og hlutverki forseta í löggjafarstarfi er nánar lýst í 19. gr. 26. 

gr. og 28. gr. Þar má greina að forseti ritar undir lagafrumvörp til að þau öðlist gildi 

og einnig hefur hann heimild til þess að gefa út bráðabirgðalög þegar þess gerist 

þörf.188 Engin lagaleg úrræði eru til þess að þvinga forseta til þess að samþykkja 

lagafrumvarp og sækir hann heimild sína til synjunar í 26. gr. stjskr. Sigurður 

Líndal er þeirrar skoðunar að tvær greinar stjórnarskránnar virðist til þess fallnar að 

draga úr valdi forseta og ber að líta til þeirra við mat á hlutverki forseta innan 

löggjafarvaldsins. Fyrst bendir hann á að samkvæmt 11. gr. er forseti Íslands er 

ábyrgðarlaus af stjórnarframkvæmdum öllum og í 13. gr. komi fram að forseti láti 

ráðherra framkvæmavald sitt.189 Út frá orðalagi 13. gr. hefur það verið umdeilt 

hvort að ákvæðið veiti ráðherrum hlutdeild í löggjafarvaldi forseta. Samkvæmt 

                                                 
187 Sigurður Líndal. „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 426. 
188 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 427-428. 
189 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 427-428. 
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Sigurðurði Líndal kemur skýrt fram í 2. gr. stjskr. að Alþingi og forseti fari saman 

með löggjafarvaldið. Einnig greinir hann frá því að að forseti þurfi ekki samþykki 

alþingis til að synja lagafrumvarpi undirritunar enda væri 26. gr. markleysa ef svo 

bæri við ásamt því að 2. gr væri mjög villandi.190  

Hann telur einnig að þjóðkjör forseta sé til marks um að hann gegni í reynd því 

stjórnskipulega hlutverki sem finna megi stoð fyrir í stjórnlögum. Það sé í fyllsta 

samræmi við hlutverk forseta sem þjóðarleiðtoga og sameingingarafls að standa 

vörð um stjórnskipunarlögin. Þessi túlkun Sigurðar Líndal á synjunarvaldi forseta er 

í samræmi við skoðanir fræðimannanna Einars Arnórssonar, Gunnars G. Schram og 

Ólafs Jóhannessonar.191 Hannes Hólsteinn Gissurason prófessor í stjórnmálafræði 

segir í þessum efnum:  

Þjóðkjör þingsins er annars konar en þjóðkjör forseta því þingmenn eru beinlínis kjörnir til að 
leysa úr slíkum málum. Forsetinn er hins vega ekki kjörinn til að leysa úr slíkum málum og því 
síður til að vera stjórnlagadómstóll. Hann er kjörinn vegna þess að menn telja að hann eigi að 
vera sameiningartákn þjóðarinnar og staða hans sé táknræn tignarstaða.192 

Þór Vilhjálmsson er hins vegar á öndverðu meiði við túlkun Sigurðar Líndal, en í 

grein sinni „Synjunarvald forseta“ sem birtist í afmælisriti Gauks Jörundssonar 

1994, hann telur að að styðjast eigi við samanburðarskýringu á ákvæðum 11. gr. og 

26. gr. stjskr. Hann telur það einnig ljóst af orðum 13. gr. stjsk. og áratugalangri 

framkvæmd, að forsetanum sé ekki persónulega ætlað að fara með það vald, sem 

honum er falið í hinum ýmsu ákvæðum stjórnarskrárinnar, öðrum en 26. gr. stjskr. 

Að því sögðu geti forseti ekki beitt synjunarvaldi nema samkvæmt ákvörðun 

ráðherra. Til stuðnings máli sínu vísar Þór til viðtekinna skýringarhátta, sem er að 

þessi myndi niðurstaða vera ef 26. gr. stjskr. væri skýrð á sama hátt og önnur 

ákvæði stjórnarskrárinnar um valdheimildir forseta.193 Vert er þó að taka fram að 

Þórður Bogason tekur undir með Þór Vilhjálmssyni að hluta, þótt rökstuðningur 

hins fyrrnefnda sé annar. Þórður kýs að nálgast viðfangsefnið út frá stjórnskipulegri 

stöðu Alþingis sem aðalhandhafi löggjafarvalds í stað þess að einblína á forseta 

Íslands sem handhafa löggjafarvalds. Þórður vísar til þess að áður fyrr hafi almennt 

synjunarvald konunga verið algjört en þrátt fyrir það hafi konungur Danmerkur 

aldrei beitt synjunarvaldi sínu á Íslandi sínu frá árinu 1874.  Er Ísland var lýðveldi 

                                                 
190 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“, bls. 428. 
191 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu...“, bls. 556. 
192 Morgunblaðið. „Óvissa ríkir um synjunarvald forseta, málstofa lagadeildar um stjórnskipulega 
stöðu forseta Íslands“. Sótt þann 05.04.2009 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=648640  
193 Þór Vilhjálmsson. „Synjunarvald forseta“, bls. 611-623. 
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árið 1944 hélst meðferð löggjafarvaldsins óbreytt en þó var gerð efnisbreyting þar 

sem forseti kom í stað konungs.194 Líkt og greint hefur verið frá var forseta veitt 

frestandi synjunarvald. 

 Telur Þórður að túlkun 26. gr. sé mun flóknari en leiði beint af orðanna hljóðan 

og leggur áherslu á að í nær heila öld hafi sú venja gilt að samskipti Alþingis og 

þjóðhöfðingjans að vald hans sé einungis formlegt. Það helgist af þingræðisreglunni 

sú venja og sé það í raun bein afleiðing hennar að forseti hafi ekki persónulegt 

synjunarvald að hans mati. Persónulegt synjunarvald forseta sé því aðeins að 

nafninu til og aðkoma hans að lagasetningu aðeins formlegs eðlis.195  

Þar sem lýðræði ríkir líkt og á Íslandi telur Þórður þingræðisregluna veita 

vísbendingu um hvernig samskiptum þjóðþings og þjóðhöfðingja skuli háttað við 

staðfestingu á lögum þeim sem þjóðþing hefur samþykkt. Hann tekur skýrt fram að 

þingræðisreglan skipti miklu máli í umfjöllun um synjunarvald forseta, þó svo að 

hún snúi fyrst og fremst að framkvæmdavaldinu en ekki löggjafarvaldi, þar sem af 

henni leiði að grundvallarreglunni um þrískiptingu ríkisvalds sé ekki fylgt 

bókstaflega. Með því móti hafi þingræðisreglan leitt af sér aðra stjórnskipunarvenju 

sem sé sú, að forseti hafi ekki persónulegt synjunarvald þrátt fyrir ákvæði 

stjórnarskrár þar um. Þessu til stuðnings vísar hann til þess að í þingræðisríki 

jafngildi neitun þjóðhöfðingja á staðfestingu laga, á ábyrgð ráðherra, í raun því að 

verið sé að fara gegn meirihluta Alþingis. Hann telur að það sé eini handhafi 

löggjafarvalds að réttri túlkun stjórnskipunarlaga.196 Það leiði af stjórnarskrá og 

stjórnskipunarvenjum að þátttaka forseta Íslands í löggjafarvaldinu sé einungis 

formleg. Þórður á við að ef stjórnarskráin sé túlkuð þannig að forseti hafi ekki 

persónulegt synjunarvald, fáist rökrétt samhengi í stjórnskipunina. Þórður vitnar í 

viðtal frá 1968 við Bjarna Benediktsson fyrrverandi forsætisráðherra máli sínu til 

stuðnings. Í því viðtali leit Bjarni svo á að 26. gr. stjskr. væri einungis 

öryggisákvæði, og væri umdeilanlegt hvort það væri æskilegt að hafa slíkt ákvæði í 

stjórnarskrá lýðveldis Íslands. Bjarni lýsir þeirri skoðun að staðfesting 

þjóðhöfðingjans á gerðum þjóðþingsins væri eingöngu formsatriði og í raun ætti 

ekki að beita þessu ákvæði þar sem þingræði væri viðhaft.197 

                                                 
194 Þórður Bogason. ,,Og ég staðfest þau með samþykki mínu...“, bls. 565-566. 
195 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu...“, bls. 556-581. 
196 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu...“, bls. 559-561. 
197 Þórður Bogason. „Og ég staðfesti þau með samþykki mínu...“, bls. 578. 
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Sigurður Líndal ritaði grein árið 2004 um synjunarvald forseta Íslands, þar svarar 

hann þeim Þór og Þórði. Í þeirri grein leggur hann mikla áherslu að greina verði á 

milli hlutverks forseta sem handhafa framkvæmdarvalds og sem handhafa 

löggjafarvalds. Forseti hefur frjálst val á milli staðfestingar eða synjunar en 

undantekning er að forseta er skylt að staðfesta stjórnlagafrumvarp þegar það hefur 

verið samþykkt öðru sinni, sbr. 1. mgr. 79. gr. stjskr. Þessi heimild forseta komi 

skýrt fram í 26. gr. að hans mati, en með því að synja lagafrumvarpi staðfestingar 

skjóti hann þannig máli til þjóðarinnar. Sigurður Líndal telur að nauðsynlegt sé að 

greina á milli þeirra stjórnarathafna sem sem forseta sé heimilt að neita að staðfesta 

og svo þeirra sem lög mæla fyrir um að honum beri að staðfesta, hvað hlutdeild 

hans í framkvæmdarvaldi varðar. Synjun forseta á stjórnarathöfnum þeim, sem 

lögskylt er að staðfesta er einfaldlega stjórnarskrárbrot.198 

Hvað synjunarvaldið sem hugsanlega atlögu að þingræði varðar, bendir Sigurður 

á að synjunarvaldið sé fengið forseta í stjórnarskránni þannig og 

stjórnarskrárgjafinn 1944 hafi búið svo um hnútana en ekki forseti. Þingræði snerti 

tengsl þings við framkvæmdavaldið en ekki almennt stöðu þingsins innan 

stjórnskipunar. Hæpið sé að ráða af ákvæðinu að hún feli í sér brot gegn 

þingræðisreglunni, þar sem í krafti stöðu sinnar sem annar handhafi löggjafarvalds 

hafi forseti Íslands heimild til að synja lögum staðfestingar.199 Stuðningsmenn 

synjunarvaldsins bentu iðulega á það í kjölfar synjunar fjölmiðlalaganna að 

synjunin efldi lýðræði og gæti því ekki verið neikvæð þar sem við byggjum í 

lýðræðisríki. Andstæðingar synjunarvaldsins mótmæltu þessum rökum því hér væri 

þingræði og það með bryti neitunarvald og þar með bryti synjunarvald á því 

stjórnarfyrirkomulagi.    

Gerum ráð fyrir að forseti geti réttilega notfært sér synjunarréttinn á grundvelli 

þess að hann sé þjóðkjörinn og hafi þar með umboð þjóðarinnar. En þá vakna 

spurningar um þau ákvæði stjórnarskrárinnar að forseti láti ráðherra framkvæma 

vald sitt. Í fjarveru forseta sinna forseti Alþingis, forsætirsráðherra og forseti 

hæstarétttar störfum hans. Athyglisvert er að einn þeirra, forseti hæstaréttar, er ekki 

þjóðkjörinn og hinir tveir eru ekki kosnir beinni kosningu eins og forsetinn. Er þá 

hægt að segja að í fjarveru forsetans geti þeir synjað lögum staðfestingar og tekið 

sér þannig víðtækara vald? Davíð Þór Björgvinsson segir í þessum efnum að 

                                                 
198 Sigurður Líndal. „forseti Íslands og synjunarvald hans“, bls. 209-216. 
199 Sigurður Líndal. „forseti Íslands og synjunarvald hans“, bls. 218-234. 
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ákvæðið mæli í raun fyrir um rétt ráðherra til að vísa frumvarpi til 

þjóðaratkvæðagreiðslu, enda er það ráðherra sem axlar hina pólitísku ábyrgð. Ef svo 

ólíklega vildi til að forsetinn undirritaði ekki lagafrumvörp væri sú synjun 

þýðingarlaus og lögin tækju gildi allt að einu með undirritun ráðherra, án þess að 

þjóðaratvæðagreiðsla færi fram.200 

Ábyrgðarleysi forseta hefur verið ein helsta röksemd gegn því að hann geti beitt 

26. gr. stjórnarskrárinnar. Í 1. mgr. 11. gr. stjórnarskrárinnar segir:  

„Forseti lýðveldisins er ábyrðarlaus á stjórnarathöfnum. Svo er og um þá, er störfum hans gegna“ 

Ráðherra beri hins vegar ábyrgðina þar sem hann undirriti lögin líka. Þar sem 

forseti getur ekki verið látinn sæta ábyrgð er eðlilegra að hann hafi ekki persónulegt 

synjunarvald heldur ef einhver ætti að hafa slíkt vald væri það þá ráðherra eins og 

segir í 1. mgr. 14. gr.: 

 „Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarathöfnum öllum“ 

Einnig hefur verið bent á 1. mgr. 13. gr. stjórnarskrárinnar þar sem segir: 

„Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt“ 

Af þessu öllu mætti því leiða að önnur ákvæði, sem mæla fyrir um vald forseta, 

hafi almennt verið skýrð þannig að atbeina forsetans sé aðeins formlegur. Hið 

raunverulega vald sé hjá ráðherra, ekki forseta. Þegar eitt stjórnarskrá ákvæði 

gengur í berhögg við annað kemur upp vafi hvort ákvæðið vegi hærra að metum eða 

hreinlega hvað sé til ráða við úrlausn vandans. Hvaða túlkun á ákvæðum 

stjórnarskrárinnar skal byggja á og hver eru sjónarmiðin sem styðja það val? 

Aðferðir lögskýringa eru sem eins konar „verkfæri“ fræðimannsins og verður hér 

gerð nánari grein fyrir lögskýringarferlinu í heild sinni. 

                                                 
200 Davíð Þór Björgvinsson, ,,Synjunarvald forseta“. Sótt þann 15.01.2009 af 
http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=650179  



50 

6 Lögskýringar  

6.1 Hvað er lögskýring? 

Lögskýring er sú aðgerð að skýra sett lög og telja höfundar hana mikilvæga við 

túlkun inntaks 26. greinar stjórnarskrár Íslands. Þegar rætt er um sett lög er átt við 

samþykkt lagafrumvörp frá Alþingi. Oft er talað um settan rétt í þrengri merkingu 

og settan rétt í rýmri merkingu og er þar átt við að settur réttur greinist í 

megindráttum niður í stjórnarskrá, almenn lög og almenn stjórnsýslu fyrirmæli.201 

Lagaákvæði eru einkar mikilvæg réttarheimild og í flestum tilvikum er byggt á 

þeim. Þess er vert að minnast að  stjórnarskrárákvæði eru öðrum lögum æðri. Tilvist 

lagaákvæðis endurspeglast í texta þess og þegar ágreiningsefni koma upp um túlkun 

ber að beita svo kallaðri lögskýringarfræði. Þegar réttarheimildir eru túlkaðar verður 

að hafa í huga að tengls eru á milli þeirra forsenda sem búa að baki 

réttarheimildarhugtakinu og hins vegar þeirra sjónarmiða sem byggt er á.202  

Sá er túlkar lagaákvæði ber ekki að leggja sjálfstætt mat á hvort sú efnisregla 

sem beitt er sé siðferðislega rétt. Það að túlka lagaákvæði er því aðferðafræðilegt 

viðfangsefni þar sem texti lagaákvæðisins er merkingarfræðilegur rammi þess og að 

jafnaði grundvöllur túlkunar. Merking lagaákvæðis er lítil sem engin ef aðkomu 

túlkanda ber ekki að og blási hann ekki lífi í ritaðann texta. Þegar deilur myndast 

um túlkun á lagaákvæði skal kanna skipulega hvaða röksemdir hvor túlkun hefur að 

geyma.203 Lagaákvæði hefur að geyma texta sem kemur á framfæri viljafstöðu um 

háttsemi manna ásamt því hvers konar skipulag skuli ríkja í samfélaginu. Texti 

lagaákvæðis hefur verið búinn til af ásettu ráði og þar með verður túlkunin að eiga 

sér stað út frá orðum, hugtökum og orðatiltækjum í ákvæðinu.204 

Þegar ákvarða á hina lögfræðilegu merkingu ákvæðisins er oft talað um skýringu 

á efni lagareglunnar. Fræðimenn greina gjarnan á milli skýringar og heimfærslu 

lögskýringar. Algengt er að fræðimenn séu á öndverðum meiði með hvað inntak 

lagaákvæðis felur í sér og þá hvernig túlka megi þau fyrimæli er fram koma.205 Líkt 

og vísað var til í kaflanum um persónulegt synjunarvald hér að ofan hefur 26. gr. 

verið umdeild allt frá því Þór Vilhjálmsson birti grein sína ,,Synjunarvald forseta“ 

                                                 
201 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 13.  
202 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 20-22. 
203 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 26-27. 
204 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 59. 
205 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 14-15. 
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árið 1994.206 Ólíkar nálganir og lögskýringarkenningar rökstyðja þar af leiðandi 

hvers vegna hver og einn fræðimaður hefur myndað sér tiltekið sjónarhorn. 

Fræðimennirnir byggja á meðal annars sjónarmið sitt á sögulegum grunni eða 

textafræðilegri skýringu. Í fræðilegri umfjöllun er heimfærsla mat á því hvort 

heimfæra megi tiltekin atvik eða háttsemi undir lagareglu og hvort hún taki til 

staðreynda málsins.207 Þegar lögfræðilegt ágreiningsefni er til meðferðar hjá 

dómsstólum má segja að skýring og heimfærsla renni saman. Dómari skýrir 

lagaákvæði að því marki hvort það taki til tiltekinna atvika eða staðreynda sem fyrir 

liggja, það er hvort lagaregla taki til tiltekinna atvika. Þegar um skýringu er að ræða 

hefur það í sumum tilfellum talist eiga við að taka mið af afleiðingum tiltekinnar 

niðurstöðu þegar valkostirnir eru fleiri en einn í því efni.208 Með öllu að ofangreindu 

að leiðarljósi má glöggt sjá að með heildarmati á lagaákvæði getur 

lögskýringaraðferð reynst hjálpleg til þess að leysa úr deiluefni er varðar túlkun á 

ákvæðinu. 

6.2 Lögskýringakenningar 

6.2.1 Almennt um lögskýringakenningar 

Lögskýringarkenningar eru heimspekilegar kenningar um lög og rétt sem lagðar eru 

fram af fræðimönnum og réttarheimspekingum. Inntaki þeirra er ekki ætlað að lýsa 

aðferðum við daglega réttarframkvæmd heldur er einblínt á hvaða sjónarmið sé best 

til þess fallið að skýra lög. Umdeilanlegt er hvaða sjónarmið sé eðlilegast að notast 

við og er það álitamál hvers og eins fræðimanns út frá forsendum heimspekilegra 

kenninga. Algengt er að lögskýringarkenningar séu greindar í hlutrænar og 

hugrænar lögskýringarkenningar en þó ber að taka fram að í lögfræðilegri umræðu 

hafa hugtök þessi ekki skýra merkingu. Með mikilli einföldun má segja að hlutræn 

lögskýringarkenning byggi á staðreyndum en hugræn aftur á móti á því að fylgja 

eigi þeim kosti sem samræmist vilja löggjafans og tilgangi.209 Það eru þessar 

kenningar sem ráða ferðinni þegar metið er hvernig sett lög eru skýrð.210 

Lögskýringarkenningar móta lögskýringar íslenskra dómstóla, er það mörgum 

vandkvæðum bundið að ætla að fullyrða að ein þeirra hafi ráðandi áhrif fremur en 

                                                 
206 Þór Vilhjálmsson. „Synjunarvald forseta“, bls. 611-623. 
207 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 14. 
208 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 15.  
209 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 38. 
210 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 22. 
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önnur við lagaframkvæmd. Bæði hefur það sýnt sig í dómaframkvæmd að, til þess 

að vikið sé frá skýru orðalagi ákvæðis þurfi að liggja fyrir gild rök og einnig má 

leiða af mörgum dómsúrlausnum að byggt hafi verið á löggjafarvilja.211 

6.2.2 Hlutlægar lögskýringarkenningar 

Hlutlægar lögskýringarkenningar leggja áherlsu á að túlka lagaákvæði sem líkast 

orðanna hljóðan, lögskýring skal huga að lögunum sjálfum eins og þau koma fyrir. 

Að meginatriðum eru þessar kenningar tvenns konar. Sú fyrri einkennist af því að 

leitast er við að skýra lagaákvæði í samræmi við orðalag þess og sú síðari byggir á 

því að hugur löggjafans á ekki að hafa áhrif á lögskýringu. Áherslan er þar lögð á að 

lagaákvæði sé skýrt með hliðsjón þess að það feli í sér farsæla, sanngjarna og 

eðlilega reglu út frá almennum mælikvörðum.212  

Áhersla á orðalag lagaákvæða er mikil í hlutlægum kenningum og er megin 

áhersla lögð á lagatextann sjálfan. Lagatextann ber að skýra á þann máta sem best 

samræmist orðalagi lagaákvæðisins og þau ber að skýra á þann hátt sem þau birtast 

fyrir borgurunum. Eftir að sett lög hafa verið formlega birt er réttaröryggi borgarans 

best tryggt með því að lagaákvæði sé skýrt í samræmi við orðalag þess.213 Leitast er 

eftir að skýra lagaákvæði svo að það feli í sér farsæla, sanngjarna og hallkvæma 

reglu. Kröfur sem slíkar er þó ekki ávallt einfalt að uppfylla, fyrst ber að nefna að 

krafa um að regla sé eðlileg þykir oft óljós þar sem engin skilgreining er á hvað 

orðið eðlilegt felur í sér. Með öðrum orðum má því segja að farið sé fram á að 

lagaákvæði sé skýrt með hliðsjón að þeim markmiðum sem ná átti með 

lagasetningunni og að orðalag lagatextans sé ótvírætt. Til að tryggja að hæfilegt 

tillit sé tekið til ólíkra hagsmunahópa og stuðla að jafnræði við val á 

lögskýringarleið þarf að uppfylla almennar kröfur um sanngirni. Reglu ber að vera 

skilvirk, hentug og haganleg í framkvæmd til að krafan um hallkvæmni teljist 

uppfyllt við val á lögskýringarleið.214 

6.2.3 Huglægar lögskýringarkenningar 

Huglægar lögskýringarkenningar einblína á að við skýringu á lagaákvæði skuli vilji 

og tilgangur löggjafans hafður að leiðarljósi ásamt því að ráða vali á 

lögskýringarleið. Samkvæmt þessum kenningum ber löggjafanum að setja reglur og 
                                                 
211 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 45.  
212 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 39.  
213 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 42-43. 
214 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 43. 
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litið er svo á að sett lög séu í eðli sínu fyrirmæli eða boð löggjafans. Tekið skal mið 

af vilja löggjafans þegar upp koma álitamál við skýringu á lagaákvæðum. Efni 

ákvæðisins skal því skýrt og beitt í samræmi við tilgang löggjafans. Þess ber þó að 

geta að ekki er ávallt mögulegt að koma vilja löggjafans skýrt og skilmerkilega á 

framfæri í lagatextanum sjálfum.215  

Segja má að huglægar lögskýringarkenningar sem leggja áherslu á 

löggjafarviljann fylgi vilja og tilgangi löggjafans eftir þegar valin er 

lögskýringarleið. Hinar ýmsu röksemdir eru fyrir því að áhersla á vilja og tilgang 

löggjafans skuli ráða við val á lögskýringu og spila heimspekilegar röksemdir þar 

stórt hlutverk. Þær byggjast á því að sett lög séu í reynd viljayfirlýsingar og 

handhafi löggjafarvaldsins sé fullfær til að meta tilgang og vilja þegar lagasetning á 

sér stað. Markmið lögskýringarinnar þykir að sama skapi vel skilgreint og vilji eða 

tilgangur löggjafans mjög áþreifanlegur mælikvarði. Einnig þykir það meira í anda 

lýðræðis að skýra sett lög með hugmyndir lýðræðiskjörna fulltrúa í huga, þar sem 

þeir voru kjörnir af þjóðinni til að fara með löggjafarvaldið.216  

Grunnregluna um lýðræði má setja fram sem rök þess að túlka eigi lagaákvæði á 

þann veg að það endurspegli vilja meirihluta þeirra sem eru kosnir fulltrúar 

samfélagsins. Með þá reglu að leiðarljósi mætti segja að annars kostar yrði vikið frá 

því lýðræðisfyrirkomulagi sem samfélagið hefur valið með því að líta framhjá 

upplýsingum sem hefðu að geyma viljayfirlýsingu meirihlutans.217 

Mótrökin sem fram hafa komið gegn huglægum kenningum eru þó nokkur, þar 

sem ekki er hægt að ætlast til að þeir sem setja lög geti séð fyrir öll þau atvik og 

tilfelli sem lífið hefur í för með sér. Upp geta komið tilvik sem löggjafinn hafði ekki 

hugsað út í við lagasetningu og við þær aðstæður eru lögin á engan hátt fullkomin. 

Vandamál sem oftast berast á yfirborðið við lögskýringar, er í flestum tilvikum þar 

sem löggjafinn hefur ekki tekið skýra og beina afstöðu.218 Einnig verður að hafa í 

huga að erfitt getur reynst að einblína á einn löggjafarvilja í ríki þar sem þingmenn 

eru lýðræðislega kjörnir líkt og á Íslandi.219 Á Alþingi sitja 63 þingmenn með ólíkar 

stjórnmálaskoðanir og skilningur hvers og eins á einstök lagaákvæði getur verið 

ólíkur. Þar að auki er stöðug uppstokkun á þingmönnum og slík endurnýjun hefur 

                                                 
215 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 38-39. 
216 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 39-40. 
217 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 118-119. 
218 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 40. 
219 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 40-41. 
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það í för með sér að sérhver þingmaður er misvel að sér í einstökum málum.220 

Jafnframt hefur verið bent á að löggjafarviljann megi best greina af texta 

lagaákvæðis og með því að veita heimild til lögskýringar sé verið að víkja frá 

lagaákvæðinu sjálfu sem er birt form lýðræðislegrar ákvörðunartöku löggjafans.221 

Til að réttaröryggi sé tryggt ætti óbreyttur borgari í raun að geta sjálfur kynnt sér 

efni laganna og skilið það svo sem mætti teljast eðlilegt af orðalagi þess. Takmörk 

eru þó einnig fyrir því að hversu miklu leiti vilji og tilgangur löggjafans beri að ráða 

við lögskýringu. Byggjast þær takmarkanir á því að þrátt fyrir að orð séu margræð 

þá hafa þau ákveðið merkingarsvið sem er óháð vilja löggjafans.222 

6.3 Lögskýringarsjónarmið 

6.3.1 Almennt um lögskýringarsjónarmið og nánar um ferli lögskýringar 

Þau sjónarmið sem ráða vali á lögskýringarleið í einstökum tilfellum nefnast 

lögskýringarsjónarmið. Þau byggjast á meðal annars á því hvaða atriði teljast 

mikilvæg og hvað kjarni þeirra röksemda hefur að geyma. Þar af leiðandi má einnig 

greina tilefni til fræðilegra hugleiðinga í lögskýringarsjónarmiðum líkt og hjá 

lögskýringarkenningum. Við lagaframkvæmd koma ólík sjónarmið fram sem lögð 

eru til grundvallar við lögskýringu. Fræðimenn fara ólíkar leiðir hvað varðar 

flokkun á lögskýringarsjónarmiðum og er það álitamál sem hver og einn tekst á 

við.223 Flestir þeirra fræðimanna sem nefndir hafa verið í ritgerð þessari og hafa 

ritað um inntak 26. gr. stjskr. hafa vísað til sögulegrar skýringar, bæði til að hrekja 

þá merkingu sem má leiða af orðanna hljóðan og til þess að styðja hana. Kaflarnir  

hér að ofan gefa skýra mynd af sýn nokkurra fræðimanna og á hvaða sjónarmiðum 

þeir byggja við rökstuðning á túlkun ákvæðisins. 

Lagaákvæði eiga sér öll forsögu sem ýmist kemur sýnilega fram eða má greina 

við nánari athugun. Sagan getur einnig verið óáþreifanleg þar sem áralöng þróun í 

samfélaginu hefur mótað hana, svo sem á sviði siðferðis og stjórnmála. Almennt er 

viðurkennt að upplýsingar um forsögu lagaákvæðis geti haft þýðingu þegar greina á 

hvaða merking sé í því fólgin. Samfélagslegar aðstæður og tilefni að lagasetningu 

geta fallist undir að vera andlag túlkunar ásamt því að vísa til þeirra forsenda sem 

                                                 
220 Birgir Ármannsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Munnleg heimild, viðtal tekið 10. júní. 2008.  
221 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 125.  
222 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 41-42. 
223 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 102-103. 
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löggjöfin var byggð á.224 Réttarsöguleg þróun ákvæðis getur bæði stutt þá skýringu 

sem má leiða af texta ákvæðis og jafnan hnigið í aðra átt við val á lögskýringarleið. 

Textaskýring er í raun aðferð þar sem texti lagaákvæðis er túlkaður og sjálfur 

textinn er merkingarfræðilegur rammi ákvæðisins.225 

6.3.2 Skýring á 26. grein með vísan til orða og textafræðilegra atriða 

Sá kostur sem talinn er í bestu samræmi við orðanna hjóðan er valinn í flestum 

tilvikum og er þar af leiðandi algengt sjónarmið við lögskýringu. Rökin sem þar 

liggja að baki eru þau að sú lögskýringarleið sé í samræmi við orðalag ákvæðisins. 

Það lögskýringarsjónarmið sem felst í áherslu á orðanna hljóðan getur verið 

vandkvæðum bundið. Formlega birtur lagatexti er bindandi eftir að hafa fengið þá 

meðferð sem ber að framfylgja við setningu laga. Lög og stjórnlög mæla fyrir um 

hver sú meðferð skal vera og ber að gæta þess að merking einstakra orða ásamt 

orðalagi lagatexta sé vel ígrundað. Ljóst er að skýring í samræmi við orðanna 

hljóðan leysir ekki úr öllum álitamálum, slíkt grundvallarviðmið við lögskýringu er 

ekki ávallt fullnægjandi.226 Að þessu framansögðu brýna höfundar að sem fyrr er 

ekki ætlunin að taka neina afstöðu hér, en gefur það auga leið að ef 26. gr. er ein og 

sér túlkuð samkvæmt orðanna hljóðan fer forseti Íslands með persónulegt 

synjunarvald.227 Aftur á móti leysir sú túlkun ekki úr öllum álitamálum sem 

myndast hafa við túlkun á inntaki greinarinnar. 

Með því að líta til orðalags 26. gr. og ígrunda út frá textaskýringu, hvort það sé 

skylt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu er forseti hefur synjað lögum staðfestingar, þá 

má á skýran máta greina niðurstöðuna. Í textaskýringu 26. gr. kemur fram að það sé 

fortakslaust skylt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu þegar forseti Íslands og 

þjóðkjörið þing eru á öndverðu meiði við lagasetningu. Stjórnarskrárgjafinn færir 

þar með lagasetningarvaldið til þjóðarinnar og líkur ferli tiltekinna laga þegar 

niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu liggur fyrir.228 Í ákvæðinu sjálfu er ekkert sem 

kveður á um að Alþingi hafi heimild til að breyta lögunum né fella þau úr gildi og 

með því koma í veg fyrir að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram. Samkvæmt 

                                                 
224 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 155-156.  
225 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 59. 
226 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 104. 
227 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 130-131. 
228 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
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ábendingum fræðimanna ber að túlka stjórnarskrárákvæði á þann máta að þau 

orsaki sem minnstan vafa.229  

Orðalag 26. gr. veldur í raun og veru ekki svo miklum vafa og þykir því 

greinilegt að ef túlka beri ákvæðið samkvæmt orðanna hljóðan hefur forseti 

persónulegt synjunarvald. Honum ber einnig sú skylda að efna til 

þjóðaratkvæðagreiðslu ef hann synjar lögum staðfestingar sem Alþingi hefur 

samþykkt. 

6.3.3 Skýring á 26. grein með vísan til atvika sem varða tilurð lagasetningar 
og sögulegan bakgrunn 

Þeir atburðir sem urðu aflvaki þess að lög voru sett ásamt þeim þjóðlífsþörfum sem 

þeim var ætlað að uppfyllla eru nefnd tilefni laga. Tiltekin atvik sem varða 

sögulegan bakgrunn sem og tilurð lagasetningarinnar eru oft á tíðum notuð þegar 

velja á lögskýringarkost. Orð sem forsendur, ástæður, forsaga og tilefni eru meðal 

annars notuð um slík atvik.230 Forsaga lagaákvæðis er stundum notuð til skýringar 

og er þá vísað til sögulegs bakgrunns í mjög víðum skilningi, en í dómsúrlausnum 

er aftur á móti notast við þrengri skilning. Þegar kanna á forsögu lagaákvæðis er 

litið til eldri laga og má greina að einhverju leyti hver stefnan er af þeim breytingum 

sem nýju lögin gera ráð fyrir. Tilefni getur myndast til að endurskoða fyrri skýringu 

ef smávægilegar breytingar á orðalagi eiga sér stað en haldist lögin óbreytt eru líkur 

á að skýringin sé sú sama.231  

Þegar meta á gildi löggjafarviljans þá er ómögulegt að fullyrða að vilji lögjafans 

komi að öllu leyti fram. Nefnir Ármann Snævarr í bók sinni Almenn Lögfræði að, 

eftir að lög eru sett geti einstaka þingmenn gert grein fyrir hver var aflvaki þess 

ákvæðis, en samkvæmt skýlausum orðum Ármanns koma yfirlýsingar sem slíkar 

ekki að sama gagni og ef þeim hefði verið varpað fram við meðferð á Alþingi.232 

Sögulegur bakgrunnur 26. gr. stjórnarskránnar er rakinn hér að ofan, þar sem fram 

kemur að þegar Ísland varð lýðræðisríki árið 1944 þá var það bundið í 

stjórnarskránna að forseti Íslands hefði málskotsrétt til þjóðarinnar. Áður hafi 

konungur farið með völd þessi en þó í öðru formi, þar sem hann hafði óskorðað 

synjunarvald. Greina má að sú venja hafi myndast frá árinu 1914 að hvorki 

konungur né forseti nýtti sér heimild þá er þeir fóru með skv. stjskr. til þess að synja 
                                                 
229 Hróbjartur Jónatansson. Umsögn til allsherjarnefndar, erindi nr. 130/2621 bls. 4.  
230 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 106. 
231 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 108-109. 
232 Ármann Snævarr. Almenn lögfræði, bls. 401. 
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lögum staðfestingar.233 Með því að staðfesta ekki hið svonefnda fjölmiðlafrumvarp 

skapaði Ólafur Ragnar Grímsson fyrsta fordæmi þess að synjunarvaldi samkvæmt 

26. gr. stjskr. hefði verið beitt af forseta á Íslandi. Þetta var merkur atburður í sögu 

stjórnskipunar Íslands þar sem brugðið var frá venju sem áður hafði ríkt í marga 

áratugi.234 Hér lýtur því að þeirri deilu hvaða lögskýringarkenning sé best til þess 

fallin að túlka inntak 26. gr.  

Betur verður vikið hlutverki og valdsviði Alþingis í kaflanum hér að neðan en 

þar sitja kjörnir fulltrúar samfélgasins. Þegar ákvarða á hvaða farvegur sé 

stjórnskipulega réttur synji forseti lögum staðfestingar, er mikilvægt að rekja hvaða 

störf og hlutverk Alþingi fer með á Íslandi. 

 

                                                 
233 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
234 Morgunblaðið. ,,Forsetinn staðfestir ekki fjölmiðlalögin“. Sótt þann 02.02.2009 á 
http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2004/06/02/forsetinn_stadfestir_ekki_fjolmidlalogin/ 
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7 Alþingi 

7.1 Almennt um Alþingi 

Alþingi Íslendinga var stofnað árið 930 á Þingvöllum og á sér því djúpar rætur í 

sögu þjóðarinnar og sjálfstæðisbaráttu. Alþingi er valdamikil stofnun þjóðfélagsins 

og meginstoð stjórnskipunar. Alþingi Íslendinga er samkoma þjóðkjörinna fulltrúa, 

63 talsins og eru þeir kosnir leynilegum hlutbundnum kosningum til 4 ára, sbr. 31. 

gr. stjsk.235 Alþingi setur lög og forseti Íslands eða handhafar forsetavalds staðfesta 

með undirritun sinni, má því segja að Alþingi sé aðalhandhafi löggjafarvalds ásamt 

því að eiga mikinn þátt í meðferð framkvæmdarvaldsins.236 Segja má að Alþingi 

ráði einnig miklu um stjórnarstefnur og meginstefnur í stjórnarframkvæmdum á 

grundvelli þingræðisreglunnar. 

Stjórnarskrá lýðveldis Íslands er sú réttarheimild sem er grundvöllur 

stjórnskipunar á Íslandi, hún er sett með vandaðri hætti sbr. 79. gr. og er æðst 

réttarheimilda.  Samkvæmt 2. gr. hennar þar sem fjallað er almennt um megindrætti 

íslenskrar stjórnskipunar, er tekið fram að Alþingi og forseti Íslands deili með sér 

lagasetningarvaldinu. Hins vegar leiðir það af öðrum stjórnarskrárákvæðum að 

Alþingi sé aðalhandhafi löggjafarvalds en forsetinn gegnir hlutverkinu formlega 

séð. Með löggjöf leggur Alþingi grunninn að öðrum þáttum ríkisvaldsins og er því 

undirstaða framkvæmdarvalds og dómsvalds.237 

Stjórnarskráin ásamt lögum um þingsköp nr. 35/1991 mótar starfsumhverfi 

Alþingis. Sem meginstoð stjórnskipunar sækir Alþingi vald sitt frá 

stjórnarskránni.238 Meginmarkmið breytinga á þingskaparlögum árið 1991 var að 

styrkja stöðu þingsins auk þess að tryggja sjálfstæði þess, sem síðar varð raunin.  Í 

lögum um þingsköp er starfsemi þingsins nánar útfærð ásamt því eru ýmsar 

verklagsreglur eins og til að mynda hvernig fundahöld og atkvæðagreiðslur fara 

fram, hvernig fyrirspurnum er háttað o.s.frv.  

7.2 Stofnun Alþingis og sögulegt yfirlit 

Alþingi kom saman sem ráðgefandi fulltrúaþing þann 1. júlí 1845 eftir að hið forna 

Alþingi hafði legið niðri í næstum því hálfa öld. Fyrsti fundurinn var haldinn í 

                                                 
235 Gunnar. G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 185. 
236 Gunnar. G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 185-188. 
237 Gunnar. G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 185. 
238 Þorsteinn Magnússon. Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds, bls. 
210.  
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latínuskólahúsinu nýja allt fram til ársins 1879.239 Hið nýja Alþingi hafði í raun ekki 

mikil úrslitavöld en reyndist jafnframt mikilvægt þegar kom að leið Íslendinga til 

sjálfstæðis.240 Önnur lögmál giltu um hið nýja þing og er stundum talað um 

svokallaða endurreisn Alþingis. Alþingi hið forna var lagt niður árið 1800 eftir 870 

ára starfsemi og er nefnt elsta stofnun þjóðarinnar. Árið 1848 afsalaði Friðrik VII 

sér einveldi og gaf út það loforð að Íslendingar fengju að ræða um stjórnmálaefni 

Íslands sjálfir á sérstökum fundum áður en ákvarðanir yrðu teknar í þeim málum.241  

Samkvæmt tilskipan konungs samdi Alþingi kosningalög fyrir fundinn árið 1849 

og stóð til að halda þjóðfund ári síðar en tafðist það vegna Slesvíkurmálsins. 

Frestun fundsins reyndist síðar óþörf og haldinn var fundur árið 1850. Þingið hafði 

allt frumkvæði er viðkom setningu kosningalaganna og var kosningarétturinn rýmri 

en tíðkaðist í hinum almennu kosningalögum. Þetta stafaði af því að Páll Melsted 

konungsfulltrúi varð of seinn til þings og í kjölfar samþykkti stjórnin óbreyttar 

tillögur þingsins. Tveir þjóðfundarmenn voru kosnir fyrir hvert kjördæmi og voru 

þeir fjörutíu alls, sex þeirra voru konungskjörnir. Yfirvöld lögðu bann við að 

þjóðfundur skyldi haldinn 1851 og munu fyrirmælin hafa komið frá Trampe 

stiftamtmanni. Þrátt fyrir bannið var þjóðfundurinn haldinn og þar komu miklar 

kröfur fram sem tók fjölda áratuga að fá fullnægt. Lög er nefnd hafa verið stöðulög 

voru sett á fót þann 2. janúar 1871, fólu þau í sér stöðu Íslands gagnvart danska 

ríkinu. Með staðfestingu stöðulaganna varð Ísland hluti Danaveldis sem ekki var 

hægt að aðskilja en þó með sérstök landsréttindi sem fólu í sér ýmis sérmál. Sett var 

stjórnarskrá um sérstök málefni Íslands þann 5. janúar 1874 sem vísuðu í að 

Íslendingar færu sjálfir með löggjafarvaldið og ákveðið fjárforræði. Áður hefði 

Alþingi sent konungi bænaskrár en gat nú sett lög og fjárlög af sjálfsdáðum, þó 

öðluðust lögin ekki gildi án þess skilyrðis að konungur hefði samþykkt lögin.242 

Með Þingvallarfundunum svokölluðu átti að ná til fólksins og út frá því móta 

stefnu sem notuð yrði til að þrýsta á Alþingi að framfylgja ályktunum fjöldans. 

Kosningarétturinn á Íslandi var afar takmarkaður þar til loka 19. aldarinnar og 

kosningakerfin þróuðust í átt að auknu valdi Íslendinga. Kosningaétturinn einn og 

sér tryggði þó ekki lýðræði því atkvæðin vógu ekki jafnt, rýmkun kosningaréttar 

                                                 
239 Heimir Þorleifsson. Frá einveldi til lýðveldis: Íslandssaga eftir 1830, bls. 27.  
240 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson. Uppruni ?útímans. Reykjavík: Mál og Menning, bls. 
108-109. 
241 Heimir Þorleifsson. (1986). Frá einveldi til lýðveldis: Íslandssaga eftir 1830, bls. 29-31.  
242 Heimir Þorleifsson.  Frá einveldi til lýðveldis: Íslandssaga eftir 1830, bls. 46-48.  
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þurfti ekki að vera áhyggjuefni á meðal þeirra sem fóru með völd. 

Kjördæmisskipanin tryggði dreifbýlinu yfirburðastöðu á móti þéttbýlinu.243 

7.3 Starfsemi Alþingis og lagasetningarvald 

Starfsemi Alþingis skarast oft inn á svið framkvæmdavaldins, þar sem hlutverk 

þingsins felst ekki einungis í lagasetningu. Þingið fer meðal annars með 

fjárstjórnarvaldið, skattlagningarvaldið og eftirlit með athöfnum framkvæmdavalds 

sem leiða má af ákvæðum stjórnarskrár. Þessi áhrif handhafa löggjafarvalds á 

framkvæmdavaldið ræðst að mestu af þingræðisreglunni líkt og áður hefur komið 

fram, en reglan felur það í sér að þeir einir geta setið í ríkisstjórn sem meirihluti 

Alþingis vill styðja eða að í hið minnsta þol í embætti.244 Þar sem sami aðilinn fer 

með pólitíska stjórn beggja valdþáttanna er óumfrýjanlegt að uppi sé sú staða hér á 

landi að samspil verði á milli löggjafar- og framkvæmdavalds.245 Þrígreiningin er 

hins vegar hornsteinn íslenskrar stjórnskipunar og er því nauðsynlegt að finna hinn 

gullna meðalveg samþættingar ásamt því að þrígreiningin sé í háveigum höfð.  

Í stjórnarskrá eru fyrirmæli hvernig lagasetningu skuli háttað. Réttinn til að flytja 

frumvörp til laga hafa alþingismenn og ráðherrar, sbr. 38. gr. og 55. gr. stjskr. en 

einnig getur forseti lýðveldisins látið leggja fyrir Alþingi lagafrumvörp, sbr. 25. gr. 

stjskr. Lagafrumvarp þarf að vera rætt í þrjár umferðir á Alþingi svo hægt sé að 

samþykkja það, sbr. 44. gr. stjskr. og 14. gr. stjórnskipunarlaga. Ef lagafrumvarp er 

samþykkt er ráðherra skylt að bera það upp fyrir forseta Íslands til staðfestingar. 

Forseti getur staðfest lagafrumvarpið eða beitt fyrir sig 26. gr. stjórnarskrár og 

synjað stafestingu, en það öðlast engu að síður lagagildi. Lagafrumvarpi sem synjað 

er af forseta til staðfestingar skal bera undir þjóðaratkvæði svo fljótt sem kostur 

er.246 Til samræmis réttarríkishugmyndina þarf svo að birta lög, en ákvæði um slíkt 

er að finna í 27. gr. stjskr. Segja má að lög séu sett með lýðræðislegum hætti, þar 

sem hugtakið lýðræði felur í sér að þingið er kjörið af þjóðinni sem og handhafar 

framkvæmdavalds, og veitir þjóðin sitt umboð til starfsins.247  

                                                 
243 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 38. 
244 Gunnar. G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
245 Friðrik Björnsson. „Tvískipt ríkisvald“, bls. 4. 
246 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði, bls. 97. 
247 Gunnar. G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 188. 
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7.4 Afleiðing synjunar forseta Íslands skv. 26. grein stjórnarskrár 

Synjunarvald forseta hefur verið nefnt málskotsréttur, því þegar forseti synjar 

lögum staðfestingar, hlýtur það samt sem áður lagagildi, en þó tímabundið. 

Frambúðargildi þess er háð samþykki í þjóðaratkvæðagreiðslu allra kosningabærra 

manna í landinu, sem hafa með þessu hlotið lagasetningarvaldið. Í kjölfar synjunar 

forsetans sumarið 2004 reis upp ágreiningur um það hvort Alþingi geti breytt 

lagafrumvarpi sem það hefur áður samþykkt, og öðlast lagagildi þrátt fyrir synjun 

forseta, áður en það er borið undir þjóðaratkvæði til synjunar eða samþykktar. 

Alþingi felldi úr gildi fjölmiðlalögin og samþykkti nýtt lagafrumvarp, afleiðing þess 

var sú að ekkert varð úr þjóðaratkvæðagreiðslu. Forseti staðfesti nýja 

lagafrumvarpið sem varð að lögum nr. 107/2004.  

Þessi sögulok að Alþingi felldi úr gildi fjölmiðlalögin og samþykkti nýtt 

lagafrumvarp áður en til þjóðaratkvæðagreiðslu kæmi var mikið gagnrýnt. 

Sérstaklega af þeirri ástæðu að það kæmi niður á þeim sem vildu staðfesta lögin í 

samræmi við upphaflegan vilja Alþingis.248 Með þessu væri látið undan kröfum 

þeirra sem eru mótfallnir lögunum, en stuðningsmenn laganna voru sviptir 

stjórnarskrárvörðum löggjafarvaldsrétti sínum til að samþykkja lögin.249  

Sigurður Líndal greindi frá því í umsögn sinni til allsherjarnefndar í kjölfar 

málsins og taldi að, ef Alþingi hefði alltaf möguleika á því að fella frumvarpið úr 

gildi áður en það færi fyrir þjóðaratkvæði myndu þessi varnaráhrif öryggisventilsins 

minnka til muna. Einnig verður að hafa það í huga að ef Alþingi er heimilt að fella 

lög úr gildi eftir að forseti synjar þeim staðfestingar gæti það allt eins sett lögin á 

ný. Þannig gæti mögulega myndast þrátefli Alþingis og forseta.250 

Ágreiningurinn sem upp reis snérist meðal annars að því, að ef Alþingi hefði 

vald til að afturkalla synjuð lög og sniðganga þjóðaratkvæðagreiðslu yrðu að vera til 

um slíkt vald skýr ákvæði. Eiríkur Tómasson telur, að þinginu sé heimilt að 

afturkalla lög. Alþingi hefur víðtækan rétt til að setja lög, breyta lögum og fella þau 

úr gildi. Að hans sögn væri með því að fella lögin úr gildi væri verið að hverfa aftur 

til fyrra réttarástands sem ríkti áður en hin synjuðu lög tóku í gildi. Með þessu er 

því ekki gengið inn á verksvið hins handhafa löggjafans, þ.e. forseta. Hins vegar að 

eftir að fyrra réttarástand hefur raknað við getur Alþingi látið málið taka til sín að 

                                                 
248 Eiríkur Tómasson. Umsögn til allsherjarnefndar, erindi nr. 130/2624, bls. 4. 
249 Hróbjartur Jónatansson. Umsögn til allsherjarnefndar, erindi nr. 130/2621, bls. 4. 
250 Sigurður Líndal. Umsögn til allsherjarnefndar, erindi nr. 130/2630, bls. 3. 
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nýju. Eiríkur telur það aftur á móti ekki samræmast stjórnarskrá að Alþingi geri 

hvort tveggja í senn, þ.e.a.s. fella lög sem synjað hefur verið staðfestingar úr gildi 

og samþykkja ný lög um leið. Rakni eldra réttarástand ekki við er þingið að ganga á 

rétt forseta til að synja lögum staðfestingar og rétt þjóðarinnar til 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Með þessu móti er Alþingi að færa út valdmörk sín 

gagnvart hinum handhafa löggjafarvalds, forseta Íslands. Þar sem 

lagasetningarferlið þarf að fá að byrja að nýju, eftir niðurfellingu eldri laganna. 

Eiríkur telur að ýmislegt mæli þó með því að Alþingi geti fellt lög úr gildi sem 

forseti hefur synjað, þá verði að hafa það í huga að með því er í raun gengið á 

stjórnarskrárbundinn rétt þjóðarinnar til að taka afstöðu til laganna. Ef forseti synjar 

lögum staðfestingar, má telja það lýðræðislegustu aðferðina til að knýja fram 

endanlega niðurstöðu, að þjóðin eigi síðasta orðið.251  

Ekkert ákvæði er í stjórnarskránni sem takmarkar valdheimildir Alþingis með 

almennum og jákvæðum hætti fyrir utan 2. gr. stjskr. þar sem mælt er fyrir um að 

dómsvaldið sé í höndum dómara, löggjafarvaldið í höndum Alþingis og forseta og 

með framkvæmdarvaldið fari forseti og önnur stjórnvöld. Að meginreglu getur því 

Alþingi ekki hlutast til um störf hinna handhafa ríkisvaldsins. Ýmis rök hafa verið 

færð fyrir því að Alþingi sé allra stofnana valdamest og að völd þess takmarkist 

einungis af ákvæðum stjórnarskrár. Meginreglan er sú að Alþingi getur sett lög um 

hvaðeina sem rúmast innan ramma stjórnarskrárinnar, þar á meðal fella almenn lög 

úr gildi með lagasetningu. Það telst undantekning þegar lagasetningarheimildir 

Alþingis eru takmarkaðar, en samkvæmt viðurkenndum sjónarmiðum við 

lögskýringu á undantekningum frá meginreglum, ber að túlka þröngt.252 

Samkvæmt stjórnarskrá eru störf forseta margvísleg, en af orðalagi ákvæða 

hennar má ætla að völd forseta séu mikil. Við nánari skoðun kemur þó í ljós að völd 

hans eru takmörkuð, þá sérstaklega af 13. gr. og 14. gr. stjskr. en samkvæmt þeim 

lætur forseti ráðherra framkvæma vald sitt, og bera ráðherrar ábyrgð á 

stjórnarathöfnum öllum. Með þessu orðalagi má ætla að hlutverk forseta í 

framkvæmdavaldinu sé takmörkað og völd hans gagnvart framkvæmdavaldinu sé 

einungis formlegs eðlis. Hins vegar er ekki að finna sambærileg ákvæði sem 

takmarka hlutdeild forseta í löggjafarvaldinu. Í 19. gr. stjskr. er fjallað um hlutverk 

forsetans, þar sem segir að undirskrift forseta undir löggjafarmál eða stjórnarerindi 

                                                 
251 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 342-344. 
252 Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 105. 
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veiti þeim gildi, er ráðherra undirritar með honum. Meðundirritun ráðherra veitir 

ráðherra þó ekki hlutdeilt í löggjafarvaldinu heldur ábyrgist ráðherra með þessu alla 

stjórnarframkvæmd sem lýtur að setningu laga.253  

Ólafur Jóhannesson telur í bók sinni Stjórnskipun Íslands að forseti hafi 

takmarkað vald til jákvæðra athafna og ákvarðana nema með atbeina ráðherra. Hins 

vegar gegni öðru máli um synjanir. Forseta er heimilt að neita að samþykkja eða 

staðfesta stjórnarathafnir eða lög, án þess að atbeina ráðherra þurfti til.254 Að þessu 

sögðu má áætla að heimild forseta til þátttöku í löggjafarvaldinu sé ekki takmarkað 

með sama hætti og gert er með þátttöku hans í framkvæmdavaldinu.  

Við synjun forseta á staðfestingu laga fer af stað ákveðið ferli. Samkvæmt 

synjuninni eiga örlög hins umdeilda lagafrumvarp að vera á valdi þjóðarinnar. 

Alþingi og forseti hafa því ekki lengur forræði yfir frumvarpinu og útkljá þessir 

aðilar ekki málið heldur vísa því þjóðarinnar, þ.e. uppsprettu fulltrúavaldsins. 255 Í 

skamma stund fær þjóðin þannig í hendur það löggjafarvald sem hún hefur annars 

framselt til þjóðkjörinna fulltrúa sinna. 

                                                 
253 Sigurður Líndal. „Forseti Íslands og synjunarvald hans,“ bls. 209. 
254 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 129. 
255 Eiríkur Tómasson. „Hvernig ber að skýra fyrirmæli 2. gr. stjsk.“, bls. 337-342. 
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8 Þjóðaratkvæðagreiðslur 

8.1 Almennt um þjóðaratkvæðagreiðslur 

Mikil umfjöllun hefur verið undanfarin ár um beint lýðræði í formi 

þjóðaratkvæðagreiðslu sem leið til að styrkja og efla lýðræðið. Í 

nútímalýðræðisríkjum sprettur allt vald frá þjóðinni. Hér á landi ber að sjá 

lýðræðisskipan út frá íslenskri stjórnskipan, kjósendur velja alþingismenn og 

sveitarstjórnarmenn með reglulegu millibili ásamt því að kjósa forseta í beinum 

kosningum. Stjórnarskráin hefur að geyma fá ákvæði um efni sem leggja þarf fyrir 

þjóðina til úrskurðar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allsherjaratkvæðagreiðsla er 

löggjafarmál og í tveimur tilvikum er hún stjórnarskrárbundin. Annars vegar er um 

að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um lagafrumvarp varðandi breytingar á kirkjuskipan 

ríkisins, sbr. 2. mgr. 79. gr. stjskr. og hins vegar lög sem forseti hefur synjað 

staðfestingar skv. 26. gr. stjskr.256 

Réttur almennings til þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi er oftast nær 

stjórnarskrárvarinn í nýlegum stjórnarskrám. Stjórnarskrár í nútíma lýðræðisríkjum 

bera vott um skilning á að í lýðræðislegum rétti felist víðtækari réttur en einungis 

réttur til að taka þátt í kosningum, til að mynda réttur til upplýsinga. Með því móti 

öðlast almenningur betri forsendur til að mynda sér skoðun á aðgerðum 

stjórnvalda.257 

Í stjórnarskránni eru hin ýmsu einkenni lýðræðis en þó er hvergi að finna ákvæði 

sem inniheldur lýðræðisyfirlýsingu líkt og í stjórnarskrám sumra lýðræðisríkja. Ein 

grundvallarforsenda stjórnskipun Íslands er að þjóðin býr við fulltrúalýðræði en í 

því felst að löggjafarsamkoman er kjörin með reglulegu millibili. Grunnhugsun 

lýðræðis er því sú að hið pólitíska vald komi frá þjóðinni.258 Í stjórnskipulegri 

umræðu eru þjóðaratkvæðagreiðslur oft nefndar sem leið til að efla beint lýðræði. 

Með þeim hætti gefst borgurum landsins tækifæri til þess að taka milliliðalaust þátt 

í pólitískri ákvarðanatöku. Það er sýn flestra að þetta form á milliliðalausu lýðræði 

hafi sínar takmarkanir í flóknu samfélagi nútímans og víðs vegar eru 

þjóðaratkvæðagreiðslur annað hvort ekki viðhafðar eða aðeins haldnar við sérstök 

tækifæri sem aðhald. 

                                                 
256 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
257 Stjórnskipunarþróun í Evrópu. Sérfræðinefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, bls. 11. 
258 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 29. 
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Þjóðaratkvæðagreiðslur eru ekki viðhafðar í mörgum löndum, en sums staðar 

einungis við ákveðin tilefni sem varnagli við fulltrúalýðræðið. Í sumum löndum er 

ákveðið í stjórnarskrá að almenn atkvæðagreiðsla skuli fara fram við tilteknar 

aðstæður, en tilurð og tilhögun slíkra atkvæðagreiðslna getur verið með ýmsum 

hætti. Ef ekki er ákveðið að atkvæðagreiðsla skuli fara fram við tilteknar aðstæður 

er þó oftast nær að finna heimild til þeirra, t.d. þannig að ákveðnum aðilum, 

ákveðnum fjölda þingmanna eða kjósenda, er heimilt að krefjast 

þjóðaratkvæðagreiðslu um nánar tilgreind lög eða lagafrumvörp.259 

Breytilegt er, eftir stjórnarskrám, hvaða kröfur eru gerðar til kosningaþátttöku og 

afls atkvæða. Stundum er sá háttur viðhafður að nái lagafrumvarp ekki ákveðnu 

atkvæðamagni, hvort sem það er einfaldur eða aukinn meirihluti og hvort sem hann 

sé miðaður við heildartölu atkvæðisbærra manna eða greidd atkvæði, er tiltekið 

frumvarp niðurfellt. Hins vegar ef um staðfest lög er að ræða, sem borin eru undir 

þjóðaratkvæði, er gildistöku þeirra oftast nær frestað þar til úrslit 

þjóðaratkvæðagreiðslu liggja fyrir.260 

Þjóðaratkvæðagreiðslur má flokka eftir ýmsum leiðum, til að mynda eftir efni 

þeirra en þar er einkum kosið um stjórnarskrá, sett lög, aðild að alþjóðasamningum 

eða önnur tiktekin málefni. Vert er að taka fram að misjafnt er hvort 

þjóðaratkvæðagreiðslur eru bindandi eða einungis ráðgefandi álit þjóðarinnar. 

Flokka má einnig þjóðaratkvæðagreiðslur eftir því hvernig hún á sér stað. Í sumum 

tilvikum eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekki haldnar nema að frumkvæði stjórnvalda. 

Sjálfkrafa þjóðaratkvæðagreiðslur eru haldnar þegar skylt er að efna til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekinn texta, til að mynda eftir að hann hefur verið 

samþykktur á þingi. Hins vegar eru þjóðaratkvæðagreiðslur að frumkvæði kjósenda 

afar fátíðar, þetta „þjóðarfrumkvæði“ hefur þróast hvað einna mest í Sviss. Tærasta 

form lýðræðis er beint lýðræði, þar sem almenningur fær sjálfur að ráða 

sameiginlegum málum til lykta án milligöngu kjörinna fulltrúa.261 

8.2 Þjóðaratkvæðagreiðslur fyrir gildistöku Stjórnarskrár lýðveldis Íslands 
nr. 33/1944 

Á þeim tíma er Ísland var konungsríki með þingbundna stjórn voru lagafrumvörp 

borin undir þjóðaratkvæði fimm sinnum, en aldrei á lýðveldistímum. Þessar 

                                                 
259 Skýrsla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjsk., bls. 13. 
260 Skýrsla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjsk., bls. 13.  
261 Stjórnskipunarþróun í Evrópu. Sérfræðinefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, bls. 11-12. 
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þjóðaratkvæðagreiðslur voru efndar vegna fyrirmæla í stjórnlögum eða til þess að 

kanna afstöðu til þjóðarinnar til einstakra málefna.262 

Fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram árið 1908, eftir að Alþingi samþykkti 

ályktun að bera undir þjóðaratkvæði hvort lögleiða skyldi bann gegn aðflutningi 

áfengra drykkja. Áfengisbannið var samþykkt með 60% greiddra atkvæða, en alls 

tóku 71,5% kosningabærra manna þátt í atkvæðagreiðslunni. Árið 1916 fór fram 

atkvæðagreiðsla samhliða alþingiskosningum um hvort lögbjóða ætti skylduvinnu 

allra heilbrigðra karlmanna á aldrinum 17-25 ára í allt að þriggja mánaða tíma í eitt 

skipti. Um 49% atkvæðisbærra manna tóku þátt og voru 80,2% andvíg en 7,2%  

samþykk og var því tillagan um skylduvinnu felld. Um sambandslögin var kosið 

árið 1918 en skv. 2. mgr. 21. gr. stjórnskipunarlaga nr. 12/1915 var kveðið á um að 

ef Alþingi samþykkti breytingu á sambandinu milli Íslands og Danmerkur skyldi 

leggja það undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar. Ekki voru gerðar sérstakar kröfur um afl atkvæða eða kosningaþátttöku, 

43,8% atkvæðisbærra manna tóku þátt og samþykktu 90,9% af þeim dansk-íslensku 

sambandslögin en 7,3% voru andvíg. Fjórða þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram árið 

1933 en þá var lagt í þjóðaratkvæði tillaga um afnám áfengisbanns. 

Kosningaþátttakan var 45,3% atkvæðisbærra manna og var tillagan samþykkt með 

57,7% greiddra atkvæða en 42,3% voru andvíg.263 

Árið 1944 var kosið um lýðveldisstjórnarskrána en í þeirri kosningu var tekin 

bindandi afstaða til tveggja spurninga. Í fyrri spurningunni var kallað eftir afstöðu 

til þingsályktunar um að sambandslagasamningurinn væri „niður fallinn“. Í síðari 

spurningunni var beðið um afstöðu til nýju stjórnarskrárinnar. Sú kosning fór fram 

eftir ákvæðum, þar sem gert var ráð fyrir að meirihluti manna á kjörskrá þyrfti til 

samþykktar. Kosingaþátttakan var 98,4% atkvæðisbærra manna og var hin nýja 

stjórnarskrá samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta, eða 97,4% atkvæða á móti 

0,5% sem voru á móti. 95% samþykktu svo lögin en 1,5,% voru andvíg þeim.264 

Þessar þjóðaratkvæðagreiðslur gefa okkur takmarkaða leiðbeiningu um það hvernig 

allsherjaratkvæðagreiðsla skuli vera framkvæmd í dag, sökum breyttra 

þjóðfélgashátta auk þess sem flestar þeirra voru einungis ráðgefandi um ákveðin 
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málefni. Eftir lýðveldisstofnun hefur þjóðaratkvæðagreiðsla aldrei átt sér stað, hvort 

sem það er eftir ákvörðun Alþingis eða samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar.265 

8.3 Tilhögun þjóðaratkvæðagreiðsla eftir lýðveldisstofnun 

Skýringar við 26. gr. frumvarpsins til lýðveldisstjórnarskrár, sem var svo seinna 

samþykkt í megindráttum óbreytt, en þar sagði:  

Ekki hefur þótt fært að veita forseta algert synjunarvald, eins og konungur hefur haft. Forseta er 
einungis fenginn réttur til að synja lagafrumvörpum Alþingis og bera undir þjóðaratkvæði. Er 
þess þó að gæta, að frumvarpið öðlist lagagildi þegar í stað, þó að forseti taki slíka ákvörðun, en 
fellur það úr gildi aftur, ef það fær ekki meiri hluta við atkvæðagreiðsluna. Ákvörðun um slíka 
staðfestingarsynjun eða málskot til þjóðaratkvæðis tekur forseti, án þess að atbeini ráðherra þurfi 
að koma til. En ef mál er mikilvægt, gæti daglega af synjuninni leitt slíkt ósamkomulag milli 
forseta og ráðherra, að til ráðherraskipta eða annarra aðgerða Alþingis kæmi.

266 

Hér á landi eru engin lög, fordæmi eða reglur sem liggja fyrir um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslu.267 Þegar forseti Íslands synjaði staðfestingu laga um 

eignarhald á fjölmiðlum nr. 48/2004 þann 2. júní 2004 var sá skilningur staðfestur í 

verki að forseti hefði umrætt synjunarvald. Hins vegar risu upp ýmis ágreiningsefni, 

þar á meðal ágreiningur um framhaldið eftir synjunina, það er að segja hvernig 

staðið yrði að þjóðaratkvæðagreiðslu. Í kjölfar þessa var skipaður starfshópur 

ríkisstjórnarinnar, sem falið var að undirbúa lagasetningu um tilhögun varðandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu.  

Hlutverk starfshópsins var meðal annars að taka afstöðu til þess hvort og hvaða 

skilyrði eðlilegt væri að setja um þátttöku og afl atkvæða í hinni væntanlegu 

þjóðaratkvæðagreiðslu en ágreiningur hafði ríkt milli ríkisstjórnarflokkanna um 

hvaða skilyrði um þátttöku skyldi lögfesta. Starfshópurinn skilaði af sér skýrslu og 

taldi það koma til álita að í fyrirhuguð lög yrði tekin upp hófleg og málefnaleg krafa 

um lágmarksþátttöku, það var því óumdeilt meðal starfshópsins að binda mætti 

atkvæðagreiðsluna skilyrðum.268 Uppi voru hins vegar vísbendingar um að 

fjölmiðlafrumvarpið yrði ekki samþykkt í allsherjaratvæðagreiðslu og fór Alþingi 

frekar þá leið að fella frumvarpið endanlega úr gildi. 

Eitt af verkefnum fyrrgreinds starfshóps eða nefndar var einnig að taka afstöðu 

til þess hvort nauðsynlegt væri að setja sérstök lög um þjóðaratkvæðagreiðlur sem 

fara ætti fram samkvæmt 26. gr. stjórnarskrár vegna synjunar forseta Íslands á 

staðfestingu laga um eignarhald á fjölmiðlum. Leiðbeining 26 gr. er takmörkuð í 
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sambandi við þau tímamörk sem miða á við um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu, 

hún segir hvorki til um hvort einhverrar lágmarksþátttöku sé krafist né hversu hátt 

hlutfall kjósenda þurfi að greiða lagafrumvarpi atkvæði. Í ákvæðinu kemur einungis 

fram að þjóðaratkvæðagreiðslu skal halda „svo fljótt sem kostur er“.269  

Nokkur ákvæði eru að finna í stjórnarskrá um tímafresti við sérstakar aðstæður, 

vert er þó að taka fram að óheimilt er að lögjafna um tilvikið í 26. gr. stjskr., nema 

við sérstakar aðstæður. Um brottvikningu forseta skv. 11. gr. stjskr. skal 

þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram innan tveggja mánaða frá því að hún er samþykkt á 

Alþingi með auknum meirihluta. Tekið er fram í 24. gr. að þingkosningar skulu fara 

fram áður en 45 dagar eru liðnir frá því að þingrof er kunngert. Samkvæmt 28. gr. er 

mælt fyrir um að bráðabirgðalög falli úr gildi, ef afgreiðslu þeirra er ekki lokið 

innan sex vikna frá því þing kom saman. Takmörkuð leiðbeining er ráðin af þessum 

stjórnarskrárbundnum ákvæðum. Við mat á umræddum fresti samkvæmt 26. gr. 

stjskr. má líta til þess að miða skuli við ákvörðun forseta um að synja lagafrumvarpi 

staðfestingar, en ekki gildistöku frumvarpsins. Að þessu sögðu bendir allt til að 

hraða beri þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. svo fljótt og kostur er. Vert er þó að 

hafa í huga að sá tími sem líður frá því að synjun forseta er gerð og þar til 

atkvæðagreiðslan um lagafrumvarpið fer fram, nýtist sá tími til umræðu um 

atkvæðagreiðsluna og gagnast það jafnt þeim sem eru með eða á móti 

áframhaldandi gildi laga. Miðað við framangreindar forsendur var það mat 

fyrrgreinds starfshóps að ekki þyki óeðlilegt að telja að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli 

fara fram „svo fljótt sem kostur er“ eins og gert er ráð fyrir í 26. gr. stjskr., sú krafa 

yrði virt í hvívetna með því að lágmarksfrestur væri almennt séð ákveðinn fjórar 

vikur frá því synjun forseta er kunngerð og atkvæðagreiðslan dragist að jafnaði ekki 

lengur en tvo mánuði frá þeim tímamörkum.270  

Eftir stofnun lýðveldisins hefur einu sinni, áður en forseti Íslands beitti 

málskotsrétti sínum árið 2004, komið upp lagafrumvarp þar sem þrýst var á sitjandi 

forseta frú Vigdísi Finnbogadóttur að beita málskotsrétti sínum til staðfestingar 

lagafrumvarps um Evrópska efnahagssvæðið. Forsetinn gaf þá yfirlýsingu og sagði 

orðrétt:  

Frá stofnun lýðveldis á Íslandi hefur embætti forseta Íslands verið í mótun. Þar hefur jafnt og þétt 
styrkst sá meginþáttur embættisins að vera óháð og hafið yfir flokkapólitík og flokkadrætti, en 
um leið samnefnari fyrir íslenska þjóðmenningu, mennta- og menningarstefnu Íslendinga, tákn 
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sameingingar en ekki sundrungar. Glöggt vitni um það eðli embættisins er að enginn forseti hefur 
gripið fram fyrir hendur á lýðræðislega kjörnu Alþingi sem tekið hefur ákvarðanir sínar með 
lögmætum hætti. Sá forseti sem nú gegnir því embætti hefur í störfum sínum alla tíð lagt áherslu 
á sáttmála sinn við þjóðina, við fólk úr öllum flokkum sem aðhyllast ólíkustu skoðanir. Með því 
hef ég viljað rækja sameiningartákn forseta embættisins og sett það öðru ofar. Í því felst að virða 
þær hefðir og venjur sem skapast hafa og efna þannig drengskaparheit forseta við þjóðina.

271 

8.4 Tillögur um löggjöf um þjóðaratkvæðagreiðslur 

Hugmyndir höfðu verið um að ekki þyrfti að setja sérstök lög um framkvæmd 

kosninganna heldur væri nóg að byggja hana á þeirri löggjöf sem þegar væri til. 

Framkvæmd kosninga hér á landi er lögbundin, sbr. 1. nr. 36/1945 um framboð og 

kjör forseta Íslands. Nefndin taldi að atkvæðagreiðsla samkvæmt 26. gr. gæti ekki 

farið fram á grundvelli þessara laga að óbreyttu, þó margt í þessum lögum gæti nýst 

við framkvæmd hennar. Til að mynda væri nauðsynlegt að taka sérstaklega á 

brottfalli laga og lagaskilum ef lög væru felld úr gildi.272 Gunnar G. Schram tekur 

fram í bók sinni Stjórnskipunarréttur að nauðsynlegt sé að setja almenn lög um 

þjóðaratkvæðagreiðslur og telur jafnframt að heimilt sé að setja skilyrði um þátttöku 

og jafnvel aukinn meirihluta. 

Það var mat starfshópsins fyrrgreinda að gættri þeirri ráðgjöf sem hann aflaði sér 

að slík löggjöf sem sett yrði, skyldi vera almenn eðlis. Skoðun þeirra var sú að það 

ætti fortakslaust við, verði valin sú leið að setja skilyrði af einhverjum toga um 

þátttöku í atkvæðagreiðslunni. Það var skoðun þeirra að annað hvort standist það 

áskilnað að setja slík fyrirmæli í almenn lög eða ekki án tillits til þess tilviks sem 

upp var sumarið 2004.273 

Við framkvæmd atkvæðagreiðslunnar sem til stóð að efna við synjunina, hefði 

verið nauðsynlegt við framkvæmd hennar að taka afstöðu til þess, ef valin hefði 

verið sú leið að setja þátttöku skilyrði eða að ákveðið hlutfall kosningabærra manna 

synjaði lögunum samþykki, hver staðan hefði orðið hefði meirihluti verið á móti 

lögunum, en fyrirfram ákveðnum viðmiðum um þátttöku eða hlutfall ekki náð. 

Nefndin benti á að nauðsynlegt sé undir þessum kringumstæðum að átta sig á að 

lögin eru gild, sbr. skýr fyrirmæli 26. gr. stjskr. Aftur á móti er önnur staða uppi 

skv. 2. mgr. 79. gr. þar sem gildi lagafrumvarps er háð samþykki í þjóðaratkvæði. 

Menn voru ekki á eitt sáttir um þessi atriði við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar 

1944. Björn Þórðarson fyrverandi forsætisráðherra lagði fram tillögu um 
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fyrirkomulag 26. gr. á þá leið að forseti færi með frestandi synjunarvald. Ef sú leið 

hefði verið farin hefði lagafrumvarp ekki öðlast gildi, nema það væri samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Þessu var hafnað, lagafrumvarp öðlast því gildi og glatar 

því ekki, nema það sé fellt í atkvæðagreiðslu. Starfshópurinn lagði til að 

lagafrumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslu yrði samið með hliðsjón af lögum um 

framboð og kjör forseta Íslands.274 

8.5 Ákvæði í stjórnarskrá þar sem vikið er að þjóðaratkvæðagreiðslum 

Öll ákvæðin sem kveða á um þjóðaratkvæðagreiðslu eru fyrir tilstilli 

löggjafarvaldsins sjálfs, þ.e. Alþingis og forseta. Ekki er hægt að halda bindandi 

þjóðaratkvæðagreiðslur um annað en kemur fram í þessum þremur greinum, þ.e. um 

brottvikningu forseta samkvæmt 11. gr. stjskr., um synjunarvald forseta samkvæmt 

26. gr. og um breytingu á kirkjuskipan ríkisins samkvæmt 79. gr. stjskr. Alþingi er 

valdamikil stofnun ríkisvaldsins þar sem löggjafar- og framkvæmdarvald tvinnast 

saman og fá úrræði eru til að setja því skorður. Í raun er ekki fullkomlega skilið á 

milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds hér á landi og má því segja að þingið sé 

nánast einrátt.275 

Í núgildandi stjórnarskrá er að finna ákvæði þar sem vikið er að 

þjóðaratkvæðagreiðslum. Slíkar atkvæðagreiðslur eru mun algengari í 

nágrannaríkjum en hér á landi en vikið er að þjóðaratkvæðagreiðslum í fjórum 

tilvikum í stjsk. Fyrst ber að nefna 3. mgr. 11. gr. þar segir: 

Forseti verður leystur frá embætti, áður en kjörtíma hans er lokið, ef það er samþykkt með meiri 
hluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu, sem til er stofnað að kröfu Alþingis, enda hafi hún 
hlotið fylgi ¾ hluta þingmanna [...] Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja 
mánaða, frá því að Alþingi gerir samþykkt sína, þar til er úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru 
kunn.276 

Í Stjórnskipun Íslands leitast Ólafur Jóhannesson við að varpa ljósi á ákvæði 

stjórnarskrárinnar um þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig haga beri slíkri 

atkvæðagreiðslu ef út í fer. Hvað 3. mgr. 11. gr. stjskr. varðar telur Ólafur að öllum 

líkindum yrði það forsætisráðherra sem ákveði hvenær innan þessa tveggja mánaða 

atkvæðagreiðslan færi fram. Telur Ólafur að eðlilegast sé að um 

þjóðaratkvæðagreiðsluna væri einfaldlega sett sérstök lög. Í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni hefðu kosningabærir menn atkvæðisrétt og engin tiltekin 
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þáttaka væri þar áskilin. Einfaldur meirihluti þeirra sem þjóðaratkvæði greiddu væri 

nóg til að samþykkja frávikningu forseta.277 

Í öðru lagi ber að leggja breytingu á kirkjuskipan undir þjóðaratkvæði skv. 2. 

mgr. 79. gr. þar segir:  

Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan ríkisins samkvæmt 62. gr. og skal þá leggja það 
mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar, og skal 
atkvæðagreiðsla vera leynileg.278 

Hvað 2. mgr. 79. gr. stjskr. varðar lítur Ólafur svo á að þar sé væntanlega átt við 

einfaldan meirihluta greiddra atkvæða og telur jafnframt að ef til kæmi þyrfti einnig 

að setja sérstök lög um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Mætti þar ákveða til dæmis ¾ 

hlutar kjósenda þyrftu að greiða atkvæði og ¾ hlutar að samþykkja breytinguna, 

annars væri frumvarpið fallið? Telur Ólafur að e.t.v. stæðist að heimilda hið 

fyrrnefnda en dregur hið síðarnefnda í efa.279  

Í þriðja lagi ber að geta að gildistaka stjórnarskráinnar var bundin því skilyrði að 

meiri hluti kosningabærra manna í landinu samþykkti hana í þjóðaratkvæðagreiðslu 

sbr. 81. gr. en þar segir:  

Stjórnskipunarlög þessi öðlast gildi, þegar Alþingi gerir um það ályktun, enda hafi meiri hluti 
allra kosningarbærra manna í landinu með leynilegri atkvæðagreiðslu samþykkt þau.“ 

Í fjórða lagi er það ákvæði sem ritgerð þessi fjallar um, 26. gr. stjskr. en 

fræðimenn hafa lengi deilt um efnislegt inntak ákvæðisins. Deilurnar hafa fyrst og 

fremst snúist um túlkun og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt 

ákvæðinu en þar segir m.a.:  

Nú synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það þó engu að síður lagagildi, en leggja 
skal það þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til 
samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin falla úr gildi, ef samþykkis er 
synjað, en ella halda þau gildi sínu.280 

Ólafur Jóhannesson lítur svo á í bók sinni Stjórnskipun Íslands að nauðsynlegt sé 

að setja lög um atkvæðagreiðslu skv. 26. gr. og sennilega yrði að talið heimilt að 

setja þeim lögum ákveðin skilyrði um þátttöku og jafnvel kröfu um aukinn 

meirihluta. Hann rökstyður þessa niðurstöðu ekki frekar í bók sinni.281 

Tillögur um þjóðaratkvæðagreiðslur hafa verið reglulega í umræðunni hér á 

landi, flestar þeirra hafa gengið út á að tiltekið hlutfall kjósenda gæti knúið fram 

                                                 
277 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
278 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
279 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
280 Lagasafn 2007. Stjórnskipunarlög, bls. 1-5. 
281 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
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þjóðaratkvæðagreiðslur um lög frá Alþingi eða skorað á forseta að beita 

synjunarrétti sínum. Tillögur sem settar hafa verið fram hafa oftast snúist um 

hlutfall kjósenda eða að þriðjungur þingmanna geti knúið fram 

þjóðaratkvæðagreiðslur um löggjöf.  

8.6 Form lýðræðis, beint og fulltrúalýðræði 

Í lýðræðisríkjum er það víðtekin skoðun að allt vald spretti frá þjóðinni.282 Þegar 

almenningur tekur þátt í pólitískri ákvarðanatöku án milliliða eins og kjörinna 

fulltrúa er það nefnt beint lýðræði. Þjóðaratkvæðagreiðslur og almennar 

atkvæðagreiðslur eru dæmi um það. Þessi leið er farin til að setja ákvarðanatöku í 

stórum samfélögum nútímans, sem annars notast við fulltrúalýðræði, í hendur 

fólksins. Beint lýðræði af þessum toga er notað í afar fáum tilvikum. Það eru ýmsar 

ástæður fyrir því að beint lýðræði er ekki notað í miklum mæli, það getur verið 

ákjósanlegt stjórntæki fyrir smáar eigningar. Í beinu lýðræði ræður sá mestu sem 

hefur áhrif á það hvaða mál eru tekin á dagskrá. Viss efnahagslegur jöfnuður er 

forsenda þess að beint lýðræði geti staðist. Hinir efnameiru hafa mun betri aðstöðu 

til að setja sig inn í mál og hafa áhrif á niðurstöður. Það býður hættunni heim á að 

það myndist pólitísk lagskipting sem er í andstöðu við forsendur fyrir beinu 

lýðræði. Ákjósanlegustu aðstæður fyrir beinu lýðræði er þegar taka skal ákvörðun 

um einföld og auðskilin viðfangsefni því almenningur hefur ekki tækifæri á að setja 

sig inn í flókin tæknileg viðfangsefni.283 

Fulltrúalýðræði er það form lýðræðis þegar almenningur velur sér fulltrúa sem 

fer með mál þeirra milli kosninga. Flest nútíma lýðræðisríki notast við 

fulltrúalýðræði, en mismundandi er á milli landa hvernig skipting valdsins er og 

hvernig kosningakerfi eru notuð. Hér að landi er fulltrúalýðræði við lýði þar sem 

almenningur kýs sér fulltrúa með reglulegu millibili til að framkvæma vilja sinn.  

Fulltrúalýðræði er talið takmarka vinsældarákvarðanir (Popular voice) þannig að 

það eru frekar teknar ákvarðanir um það hver eigi að ráða en stjórnmálamennirnir 

ákveði hvaða stefnu eigi að fylgja. Einn af höfundum bandarísku stjórnarksrárinnar, 

James Madison, taldi því að fulltrúalýðræði væri betra stjórntæki en beint lýðræði 

vegna þessa. Það voru ekki hinar praktísku ástæður sem vöktu fyrir honum um það, 

að hið beina lýðræði væri óframkvæmanlegt í stórum heildum. Að hans mati gengdi 

                                                 
282 Locke, John. Ritgerð um ríkisvaldið, bls. 178-179. 
283 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 29-30. 
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fulltrúalýðræði því hlutverki að leiða í ljós og koma á framfæri skoðunum 

almennings. Einnig að fága þær með því að velta málum í gegnum valinn hóp af 

fólki sem með greind sinni tæki bestu ákvarðanir með hagsmuni heildarinnar að 

leiðarljósi.284 Fulltrúalýðræði hvílir á þeirri hugmynd sem varðar þjóðina og fulltrúa 

hennar, en samkvæmt því er það ekki talið vera hlutverk þjóðarinnar að setja lög og 

stjórna, heldur einungis að velja sér fulltrúa til að sjá um og stjórna í sína þágu.285 

Líkt og áður hefur komið fram eru fjórar undantekningar frá fulltrúalýðræði í 

stjórnarskránni þar sem gert er ráð fyrir beinu lýðræði. Þau ákvæði er að finna í 3. 

mgr. 11. gr. um frávikningu forseta, í 2. mgr. 79. gr. um breytingar á kirkjuskipan 

ríkisins, í 81 gr. þar sem kveðið er á um að gildistaka hennar sé háð því skilyrði að 

meirihluti allra kosningabærra manna í landinu samþykki hana í 

þjóðaratkvæðagreiðslu og að lokum í 26. gr. þegar forseti Íslands synjar lögum 

staðfestingar.286 Það eru fremur nákvæmlega tilgreind fyrirmæli í 3. mgr. 11. gr. um 

hvernig standa beri að þjóðaratkvæðagreiðslu, þ.e. forseta skal vikið frá ef það er 

samþykkt með meirihluta atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu og skal hún fara fram 

innan tveggja mánaða frá því að þriðjungur alþingismanna hafi heimilað 

þjóðaratkvæðagreiðslu um málefni. Hins vegar er í 2. mgr. 79. gr. ekki frekari 

ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðsluna, engar kröfur eru til að mynda gerðar um 

þátttöku og ekki er þess getið hvort samþykktar þurfi meirihluta allra kosningabærra 

manna eða eingungis þeirra sem greiða atkvæði. Í 81. gr. stjsk. er talað um 

meirihluta allra kosningabærra manna í landinu en í 26. gr. er ekki minnst á 

meirihluta heldur aðeins talað um að leggja skuli lagafrumvörp svo fljótt sem kostur 

er undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar.287  

 Birgir Ármannsson lögmaður hefur tekið undir þá hugmynd sem velt hefur verið 

fram í þjóðfélagsumræðunni að ef orðalag stjórnarskrárinnar verði skýrt og ótvírætt 

á þá leið að aðkoma forseta að löggjafarstarfinu felist einvörðungu í formlegri 

staðfestingu þeirra laga, sem Alþingi setur. Verði nauðsynlegt að hafa í stjórnarskrá 

einhver ákvæði til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu um lagasetningu. 

Heppilegast væri þá að skylda til slíkrar atkvæðagreiðslu byggi á kröfu annað hvort 

tiltekins fjölda þingmanna eða tiltekins hluta kosningabærra manna. Hann telur að 

                                                 
284 Hague og Harrop. Comparative Covernment and Politics, bls. 19. 
285 Skýrsla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjsk., bls. 4. 
286 Skýrsla um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjsk., bls. 6-7. 
287 Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 299. 
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þjóðaratkvæðagreiðslur kunni að eiga rétt á sér í ákveðnum 

undantekningartilfellum, en ástæðulaust sé að tengja ákvarðanir í þeim efnum 

forsetaembættinu, enda sé ljóst að um tilefni og framkvæmd slíkra 

atkvæðagreiðslna getur iðulega orðið mikill pólitískur ágreiningur.288 

                                                 
288 Birgir Ármannsson þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Munnleg heimild, viðtal tekið 10. júní. 2008. 
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9 Stjórnarskrárbreytingar 

Stjórnarskráin er öllum öðrum landslögum æðir og rétthærri, byggist það á að hún 

er sett með vandaðri hætti en almenn lög sbr. 79. gr. stjskr. en þar segir: Tillögur, 

hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, má bera upp bæði á 

reglulegu Alþingi og auka-Alþingi. Nái tillagan samþykki skal rjúfa Alþingi þá 

þegar og stofna til almennra kosninga að nýju. Samþykki Alþingi ályktunina 

óbreytta, skal hún staðfest af forseta lýðveldisins, og er hún þá gild 

stjórnskipunarlög. Öll ákvæði stjórnarskrárinnar eru því lögvarin af fyrrgreindu 

ákvæði.289 Með þessu móti er hægt að tryggja vissan stjórnskipulegan stöðugleika 

og jafnframt að sem breiðust sátt sé um grundvallarreglur samfélagsins. Vert er þó 

að nefna að ekki er æskilegt að of erfitt sé að breyta stjórnarskrá því hætta er við að 

stjórnarskráin verði þá ekki lengur í takt við raunveruleikann. Til hliðar við hana 

gætu þróast óskráðar venjur sem erfitt gæti reynst að henda reiður á.290 

Stjórnarskráin hefur þróast smám saman síðan hún hefur verið sett 1874, helstu 

breytingar hafa snert framkvæmdavaldið og kosningakerfi til Aþingiskosninga. Við 

breytingarnar hefur dönsku stjórnarskránni verið haldið sem fyrirmynd að einhverju 

leyti og þá sérstaklega á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar.291 Þegar Ísland varð 

fullvalda fengu Íslendingar nýja stjórnarskrá árið 1920 en á henni voru gerðar 

breytingar árið 1934 og í tvígang árið 1942. Ísland varð svo lýðveldi árið 1944 en 

þá voru gerðar þær breytingar á gömlu stjórnarskránni sem þóttu nauðsynlegar 

vegna sambandsslitanna við Dani. Þau ákvæði sem fjölluðu um konungsvaldið voru 

tekin út og í staðin sett ákvæði um forseta Íslands. Hlutverk hans var að mestu leyti 

sambærilegt við hlutverk konungs áður en þó voru takmarkanir settar á neitunarvald 

forseta og tekin voru upp sérstök ákvæði um frávikningu forseta. Stjórnskipunin 

stóð að öðru leyti óbreytt.292 

Við stjórnarskrárbreytingar er nauðsynlegt að huga vel að fyrirhuguðum 

breytingum og ráðrúm þarf að gefast bæði innan þings og utan til þess gaumgæfa 

þær áður en þær eru samþykktar.293 Æskilegast er að sátt verði um sem flesta þætti 

en jafnvel þar sem skoðanir kunna að vera skiptar er áríðandi að taka af öll tvímæli 

                                                 
289 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 50. 
290 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 187. 
291 Gunnar Helgi Kristinsson. Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, bls. 21-25. 
292 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 142-143. 
293 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 50. 
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um vilja stjórnarskrárgjafans þannig að ekki komi til deilna milli stjórnmálamanna, 

fræðimanna og annarra um grundvallarþætti gildandi stjórnskipunar. 

9.1 Tillögur stjórnarskrárnefndar 

Skipuð var stjórnarskrárnefnd í byrjun árs 2005 sem hafði það hlutverk að 

endurskoða stjórnarskrána. Samkvæmt skipunarbréfi skyldi endurskoðunin „einkum 

bundin við I., II. og V. kafla stjórnarskrárinnar og þau ákvæði í öðrum köflum 

hennar sem tengjast sérstaklega ákvæðum þessara þriggja kafla“. Ljóst þykir að 

nefndin hafði það að leiðarljósi að stjórnarskráin svaraði kröfum nútímans án þess 

að varpa að nokkru leyti fyrir róða grundvallargildum og hefðum íslenskrar 

stjórnskipunar, þótt ekki hafi verið um það fjallað sérstaklega í skipunarbréfi 

nefndarinnar.294  

Nefndin skilaði áfangaskýrslu í febrúar 2007 þar sem gefið var yfirlit yfir störf 

nefndarinnar undanfarin tvö ár. Fram komu tvenns konar sjónarmið um hvernig 

endurskoðun stjórnarskrárinnar skyldi fara fram. Annars vegar kom upp sú 

hugmynd að leggja ekki til neinar breytingar nema sem hluta af heildarendurskoðun 

stjórnarskrárinnar og hins vegar að reyna að ná samstöðu um breytingar eða nýmæli 

sem ekki var mikill efniságreiningur um. Nefndarmenn álitu það rökréttan fyrsta 

áfanga í heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar að leggja einungis til breytingar á 

79. gr. kveður á um hvernig breytingum á stjórnarskránni skuli háttað í framtíðinni. 

Tekið er fram í skýrslunni að verði þessi breyting samþykkt sé um leið lagður 

grunnur að því að endurskoðaða stjórnarskrá megi bera undir þjóðaratkvæði. 

Nefndin taldi að með þessum hætti myndi endurskoðuð stjórnarskrá ótvírætt öðlast 

lýðræðislegri staðfestingu heldur en ef hún yrði afgreidd með núgildandi hætti.295 

Í skýrslunni kemur fram að ýmsar tillögur hafa verið settar fram varðandi 

forsetaembættið og gengu þær róttækustu út á það að leggja það niður og aðrar að 

draga úr áhrifum þess. Litlar breytingar hafa verið gerðar á II. kafla stjskr. um 

forseta og meðferð framkvæmdarvalds frá lýðveldisstofnun. Stjórnarskrárnefndin 

skoðaði einnig hvort ástæða væri til að skýra betur valdsvið forsetans gagnvart 

ríkisstjórn og hlutverk hans í stjórnskipun landsins. Niðurstaðan varð sú að yrðu 

breytingar gerðar þyrfti að standa skýrt í stjórnarskránni hvenær forseti þyrfti 

atbeina ráðherra til embættisathafna. Þá þyrfti að afmarka hvað fælist í 

                                                 
294 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 4. 
295 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 5. 
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þjóðhöfðingjaskyldum. Nokkrir einstaklingar sem sátu í nefndinni töldu ekki þörf á 

breytingum á núgildandi ákvæðum um þessi málefni.296  

Í umræðum nefndarinnar kom fram að mörg ákvæði í öðrum kafla 

stjórnarskrárinnar væru orðuð á þann hátt að þau drægju ekki upp rétta mynd af 

raunveruleikanum. Ákvæðin þyrftu að vera lesin í samhengi hvert við annað og í 

ljósi hinna ýmsu reglna sem hefðu náð stjórnarskrárverðri stöðu í raun. Dæmi um 

þetta er þingræðisreglan sem hvergi er nefnd í stjórnarskránni, einnig á þetta við um 

valdheimildir forseta og ráðherra. Nefndin ræddi hvort ekki væri ástæða til þess að 

skýra betur hlutverk og valdsvið forseta Íslands í stjórnskipuninni, þar sem 

núgildandi stjórnarskrá veitir takmarkaða vísbendingu um þær venjuhelguðu reglur 

sem eru við lýði. Þó nokkur umræða átti sér stað innan nefndarinnar um þessi 

málefni en hún leiddi ekki til neinnar niðurstöðu.297 

Samkomulag var um það í nefndinni að nauðsynlegt væri að rýmka möguleika á 

að halda þjóðaratkvæðagreiðslur um mikilvæg málefni, nefndarmönnum greindi 

hins vegar á um það hversu langt ætti að ganga í því efni. Vert er að nefna að 

samstaða var meðal nefndarmanna um að allar stjórnarskrárbreytingar skuli fara í 

þjóðaratkvæðagreiðslu, enda má líta svo á að þjóðin sé stjórnarskrárgjafinn. 

Núgildandi stjórnarskrá kveður á um að henni verði breytt með samþykki einfalds 

meirihluta á tveimur þingum, með kosningum á milli. Með þeim hætti eru 

stjórnarskrárbreytingar bornar undir þjóðina með óbeinum hætti. Yfirleitt hefur 

verið víðtæk samstaða á þingi um stjórnarskrárbreytingar, þótt formlega sé krafist 

einfalds meirihluta þingmanna. Í þessu sambandi komst nefndin að þeirri niðurstöðu 

að þjóðaratkvæðagreiðsla ætti alltaf að eiga sér stað um stjórnarskrárbreytingar en 

gert yrði kleift að kjósa um þær óháð reglulegum alþingiskosningum. Einnig áttu 

sér stað ýmsar umræður stað um hvort eða hvaða skilyrði ætti að setja um 

framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu. Sumir vildu sem fæst skilyrði til dæmis um 

þátttöku eða lágmarksstuðning á meðan aðrir töldu slíkt æskilegt til þess að tryggja 

lögmæti niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar.298 Nefndin tók fram að hún hafi 

þurft lengri tíma til ljúka þeirri heildarendurskoðun sem til var ætlast af henni. 

Engar stjórnarskrárbreytingar hafa átt sér stað eftir að fyrrgreind áfangaskýrsla 

stjórnarskrárnefndar kom út fyrir um tveimur árum. Rétt er að minnast þess að 

                                                 
296 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 12. 
297 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 12-13. 
298 Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Áfangaskýrsla, bls. 9. 
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hugmyndir um endurskoðun þessara kafla stjórnarskrárinnar eru ekki nýjar af 

nálinni. Þegar þingmenn luku við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar 1944 var 

beinlínis gert ráð fyrir slíkri endurskoðun.299 

Ávallt hefur verið lögð rík áhersla á að þróa stjórnarskrána í góðri samstöðu 

helstu stjórnmálaafla. Tilraunir til heildarendurskoðunar stjórnarskrárinnar hafa 

allar mistekist, stór hluti af skýringunni er sennilega sá að mikill fjöldi ólíkra 

hugmynda koma saman samfara þeirri áherslu að ná samstöðu300 og erfitt getur 

reynst að knýja fram breytingar í því umhverfi. 

 

                                                 
299 Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar, nefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, bls. 15. 
300 Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar, nefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, bls. 32. 
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10 Hefur valdsvið forsetaembættisins breyst í forsetatíð Ólafs 
Ragnar Grímssonar? 

Eitt helsta hlutverk forseta Íslands er að vera sameiningartákn þjóðarinnar, þar sem 

hann er þjóðhöfðingi íslenska ríkisins og jafnfram æðsti embættismaður ríkisins. 

Hann nýtur þeirrar virðingar og réttinda sem þjóðhöfðingar njóta almennt 

samkvæmt reglum þjóðarréttarins.301 Líkt og greint var frá í kafla 2 er forseti 

Íslands æðsti handhafi framkvæmdarvalds og annar aðili löggjafarvalds, staða hans 

og hans helstu störf eru tilgreind í stjórnarskrá. Venjan hefur verið sú að hluttaka 

forseta í löggjöf og stjórnarframkvæmdum hafa einungis verið formsatriði, en frá 

því eru ýmsar undantekningar. Mörg ákvæði stjórnarskrárinnar draga mjög úr valdi 

forseta, en séu ákvæðin lesin ein út fyrir sig mætti ætla að vald hans sé mikið. 

Gunnar G. Schram tekur fram í bók sinni Stjórnskipunarréttur að ljóst sé að forseti 

geti lítt beitt valdi sínu til ákvarðana eða jákvæðra athafna nema með atbeina 

ráðherra. Um synjunarvald hans gegnir öðru máli því forseta er heimilt að neita að 

samþykkja eða staðfesta stjórnarathafnir eða lög og þarf ekki atbeina ráðherra til 

þess skv. 26. gr. stjskr.302  

Þeir stjórnarhættir sem tíðkast hér á landi eiga stoð sína í þingræðisvenjuna og 

stjórnarskrárákvæðum sem er að ráðherrar fari með valdið. Einnig sjá þeir um 

framkvæmd þeirra starfa sem forseta er falin í stjórnarskránni. Að jafnaði er 

formsatriði að forsetinn sé þátttakandi í þessum störfum en er þó nauðsynlegt svo 

athafnirnar öðlist gildi. Hann hefur samt sem áður engin áhrif á efni ákvarðana.303 

Við lestur íslensku stjórnarskrárinnar virðast völd forsetans umtalsverð en í raun er 

embættið valdalítið. Hlutverk forseta hefur aldrei verið skilgreint nákvæmlega þar 

sem heildarendurskoðun hefur aldrei farið fram á stjórnarskránni síðan við slitum 

konungssambandi við Danmörku 1944 líkt og áður hefur komið fram.  

Forseti Íslands er þjóðkjörinn en ekki kjörinn af Alþingi eins og valdalitlir 

forsetar eru oft á tíðum en þetta gefur honum ákveðið pólitískt umboð til að tjá sig 

um ýmis málefni. Þá fær hann í kjölfarið umboð til að beita þeim takmörkuðu 

völdum sem hann býr yfir, kjósi hann svo.304 Ýmsar hugmyndir um forsetaembættið 

hafa vaknað í tímans rás. Ýmist hafa menn viljað auka eða minnka völd forseta, 

                                                 
301 Sigurður Líndal. „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands,“ bls. 425-437. 
302 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 132. 
303 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 123-130. 
304 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið, bls. 157. 
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koma á forsetaræði eða jafnvel viljað leggja skuli embættið niður.  Ólafur 

Jóhannesson bendir á í riti sínu Stjórnskipun Íslands, að nauðsynlegt sé að kanna 

samstætt ákvæði stjórnarskrárinnar þegar virða eigi hvert vald forseta Íslands sé í 

raun og veru, og gaumgæfa verður þingræðisregluna. Hafa ber í huga að forsetinn er 

einskonar öryggi í stjórnkerfinu, þó svo að forsetaembættið sé fyrst og fremst 

táknræn tignarstaða.305 

Völd forsetans hafa verið mikið í umræðunni í gegnum tíðina enda er texti 

stjórnarskrárinnar oft ekki nægilega skýr. Margar hefðir og venjur hafa orðið til 

þess að takmarka völd hans mikið. Forseti á hverjum tíma hefur tekið ákvarðanir 

sem verða að teljast stefnumarkandi fyrir embættið. Ólafur Ragnar Grímsson forseti 

Íslands telur að engin formúla sé til um forsetaembættið, það sé í stöðugri siglingu 

en ekki hús með stöðutákni.306 Forsetarnir hafa spannað sviðið frá því að vera 

afskiptalitlir eins og tíðkast í mörgum þingræðisríkjum til þess að taka sér virkt 

hlutverk og komast þannig sem næst forsetaþingræði. Frú Vigdís Finnbogadóttir 

gengdi embætti forseta Íslands í 16 ár og var að mörgu leyti öðruvísu forseti en 

forverar hennar. Kristján Eldjárn var mikill menningarforseti en Sveinn Björnsson 

og Ásgeir Ásgeirsson höfðu báðir verið umtalsvert mikið í pólitík áður en þeir urðu 

forsetar, segja má að það hafi sett sinn lit á forsetatíð þeirra. Vigdís Finnbogadóttir 

lagði ríka áherslu á að vera sameiningartákn þjóðarinnar ásamt því að styrkja 

sjálfsvitund Íslendinga.307 Forsetar landsins hafa verið fimm talsins og hafa þeir allir 

haft mismunandi hugmyndir um embættið og það virðist mótast eftir því hver þar 

situr. 

Bókin Saga af forseta fjallar um forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar og er þar 

tekið fram að hann sé umdeildasti forseti lýðveldisins. Hann er sagður hafa kosið að 

vera athafnasamur forseti, ósérhlífinn og jafnframt hefur forsetatíð hans verið mikil 

átakasaga þá bæði persónulega og pólitískt séð. Í kosningabaráttu sinni lagði hann 

ríka áherslu á þríþætt hlutverk forseta, í fyrsta lagi ætti forseti að sinna 

stjórnskipulegum skyldum í samræmi við stjskr. en einnig við þær hefðir og venjur 

sem myndast hefðu með tímanum. Í öðru lagi var það hans skoðun að forsetinn ætti 

                                                 
305 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 132. 
306 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 120.  
307 Ásdís Halla Bragadóttir. Í hlutverki leiðtogans, bls. 161-162. 
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að vera virkur þátttakandi í þjóðfélaginu og að lokum ætti forsetinn að gegna 

mikilvægu hlutverki á alþjóðavettvangi.308  

Í kosningabaráttunni kom fram afdráttarlaus skoðun Ólafs Ragnars á 

forsetaembættinu, hann áréttaði sjálfstæði forseta Íslands, að hann hefði 

lýðræðislegt umboð og væri engum öðrum háður en þjóðinni. Undir lok 

kosningabaráttunnar greindu tveir frambjóðandanna, þeir Ólafur Ragnar Grímsson 

og Pétur Hafstein, á um stjórnskipulegt hlutverk forsetaembættisins og sérstaklega 

um synjunarvaldið. Sá síðarnefndi taldi að synjunarvaldið væri í raun ólýðræðislegt 

þar sem það gengi gegn þingræðisreglunni, þessi réttur væri einvörðungu 

neyðarréttur og yrði að meðhöndla hann af mikilli nærgætni. Ólafur Ragnar var hins 

vegar á öndverðum meiði og taldi synjunarvaldið vera ein af undirstöðum íslenskrar 

stjórnskipunar, þar sem 26. gr. stjskr. staðfesti að fullveldisrétturinn væri hjá 

þjóðinni en ekki þinginu. Þessi ágreiningur endurspeglaði í raun þær tvær stefnur 

um stjórnarskrártúlkun og hugmyndum um lýðræðisþjóðfélagið. Ólafur Ragnar lét 

þau ummæli falla í kjölfar þessi ólík túlkun hans og Péturs hafi hafi með einhverju 

móti látið kosningarnar snúast um málefni, að minnsta kosti á milli þeirra. Með sigri 

Ólafs Ragnars taldi hann að kosningarnar hafi veitt forsetaembættinu ákveðið 

umboð að láta meira til sín taka en áður.309 Það mátti því greina strax í 

kosningabaráttunni að Ólafur Ragnar ætlaði sér ekki að vera hlutlaus forseti og sitja 

auðum höndum. Með það í huga að móta forsetaembættið eftir sínu höfði þar sem 

forverar hans höfðu ávallt mótað og lagað embættið og starfsvið þess í takt við 

tíðarandann.310 

Fyrverandi forsetar hafa allir verið tiltölulega hlutlausir er varða utanríkismál, 

lotið forsjá utanríkisráðherra eða ekki látið til sín taka á þeim vettvangi. Ólafur 

Ragnar hafði aðra sýn, enda hafði hann mikla þekkingu og reynslu af 

utanríkismálum og vildi láta til sín taka á alþjóðavettvangi með hag íslensku 

þjóðarinnar að leiðarljósi. Þessi nýbreytni hafði í för með sér árekstra á milli forseta 

og utanríkisráðuneytisins. Halldór Ásgrímsson þáverandi utanríkisráðherra lét þau 

orð falla að augljóst væri að hinn nýkjörni forseti vildi breyta umgjörð sem áður 

hafði verið viðhöfð, til að mynda er Vigdís Finnbogadóttir var forseti. Ólafur 

Ragnar hóf upp á sitt einsdæmi að skipuleggja sína dagskrá í opinberum 

                                                 
308 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 74. 
309 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 78-81. 
310 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 96. 
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heimsóknum, sem áður hafði verið í höndum utanríkisráðuneytisins. Frá byrjun 

hafði hann þann hátt á að bera aldrei ræður sínar undir ráðuneytin, líkt og forverar 

hans gerðu. Með tímanum hófu erlendir aðilar í auknum mæli að snúa sér beint til 

forseta með ýmis konar beiðnir um að koma á ráðstefnur eða halda erindi, án 

nokkurar milligöngu utanríkisráðuneytisins. Einnig hóf hann í auknum mæli að tjá 

sig opinberlega um utanríkismál og mislíkaði mörgum embættismönnum að Ólafur 

Ragnar væri að gera forsetaembættið sjálfstæðara út á við.311 Þessi nýbreytni 

forsetans að láta mikið á sér kveða í utanríkismálinum, eins og til að mynda að efla 

tengsl við erlenda þjóðhöfðingja og standa að öflugri landkynningu vakti eftirtekt 

þjóðarinnar. Því verður ekki neitað að það kom illa við ýmsa embættismenn að 

Ólafur Ragnar færi inn á valdsvið þeirra.312 Í kosningabaráttu sinni árið 1996 boðaði 

hann aukna þátttöku embættisins í almennri umræðu. Með því gaf hann sterklega til 

kynna áhuga sinn á því að gera embættið pólitískara og hverfa frá þeirri stefnu að 

forseti Íslands skipti sér ekki af málefnum ríkjandi stjórnvalda. Með sigri sínum tók 

hann meðvitaða ákvörðun að gera embættið veigamikið og athafnasamt. Halldór 

Ásgrímsson taldi að forsetinn væri farinn að sinna málum sem væri ekki í hans 

verkahring.313 

Þeirri röksemd hefur verið haldið fram að þar sem forsetinn sé ábyrgðarlaus af 

stjórnarathöfnum öllum, eigi hann ekki að blanda sér í pólitíska umræðu. Halldór 

Ásgrímsson hélt því fram að gagnrýni forsetans á ýmis stjórnmálaleg málefni gæti 

verið viðkvæm meðal alþingismanna. Sú hefð hafði myndast að forverar Ólafs 

kæmu fram sem samnefnarar þjóðarinnar allrar og hófu embættið yfir argaþras 

stjórnmálanna. Með afskiptum sínum af einstökum viðfangsefnum stjórnmálanna 

hefur núverandi forseti rofið þessa hefð. Líkt og innsetningarræðan sem hann hélt 

árið 2000. Sumir töldu hana pólitíkustu ræðu sem forseti Íslands hefði flutt.314 Því 

var haldið fram að ræðan væri ögrandi og í henni fælist gagnrýni á 

þingræðisfyrirkomulagið.  

Er Ólafur Ragnar gaf kost á sér til embættis í þriðja sinn árið 2004, sagði hann á 

blaðamannafundi að það væri á misskilningi byggt forsetaembættið væri valdalaust. 

Rökstuddi hann það með að ekki þyrfti annað en að lesa stjórnarskrána til að sjá að 

embættinu væri falið mikilvægt vald.  

                                                 
311 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 107-111. 
312 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 118-119. 
313 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 120-121. 
314 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 213-215. 
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Ekki er hægt að halda fram, með málefnalegum rökum að valdsviðið sem slíkt 

hafi gjörbreyst í forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar, en segja má að embættið í 

hans forsetatíð hafi farið úr tiltölulega hlutlausu forsetaembætti yfir í forseta sem 

tekur virkan þátt í þjóðlífsumræðunni. Segja má að Ólafur Ragnar hafi tekið stór 

skref frá kjöri sínu árið 1996 til dagsins í dag,  að gera embættið sjálfstæðara en 

áður hefur tíðkast. Því verður ekki neitað að í kjölfar þess að Ólafur Ragnar 

staðfesti ekki hin margumræddu fjölmiðlalög, upphófst mikil deila meðal fræði- og 

stjórnmálamanna um stöðu forseta Íslands. Sú umræða var hávær að aðkoma forseta 

að staðfestingu laga væri eingöngu formleg. Davíð Oddson fyrrverandi 

forsætisráðherra taldi að þessi réttur væri ekki til staðar, þá bæði vegna fyrri hefða 

forseta að nota hann ekki og hins vegar væri það aðför að þingræðishefðinni.315 Af 

þessu sögðu er augljóst að með afskiptum forseta Íslands af einstökum 

viðfangsefnum stjórnmálanna hefur núverandi forseti rofið hefð og verður hann þá 

að sæta sömu gagnrýni, aðhaldi og umfjöllun og aðrir þeir sem ástunda stjórnmál 

mega gera. 

                                                 
315 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 210-212. 
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Biðurstöður 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er þróun stjórnarskrár Íslands og 26. grein í 

sögulegu ljósi. Ríkisvaldið er þungamiðja stjórnskipunar hvers ríkis og í 

nútímaþjóðfélagi má greina að í því valdi er á meðal annars fólginn réttur til 

lagasetningar. Með því að rekja ættir íslenska ríkisvaldsins má sjá að 

lýðveldisstjórnarskráin er eins konar arfur frá einveldisstjórn Danakonunga. 

Íslenska þjóðin gekk skref fyrir skref í átt sjálfstæðis og losnaði að lokum undan 

einveldi Dana. Árið 1944 tók lýðveldisstjórnarskráin gildi og greina má áhrif 

samspils aðstæðna og áhrifamanna á þá þróun. Í lýðveldi er æðsti maður ríkisins 

þjóðhöfðingi, kjörinn af þjóðinni með fyrirfram ákveðinn kjörtíma. Forseti Íslands 

er þjóðhöfðingi landsins, sameiningartákn, æðsti handhafi framkvæmdavalds og 

annar aðili löggjafarvalds.  

Með lýðveldisstjórnarskránni árið 1944 var orðinu „konungur“ breytt í „forseta“, 

vísa ber til þess að réttarstaða þeirra var í grundvallaratriðum ólík. Þá staðreynd er 

mikilvægt að hafa í huga að konungur hafði almennt farið með óskert neitunarvald 

en forseta var falið synjunarvald. Líta má svo á að óskrifuð regla hafi verið í gildi 

um meðferð þjóðhöfðingja á neitunarvaldi sínu. Telja má það styrka stoð undir 

viðhorf okkar að frá árinu 1918 til 1940 var engu lagafrumvarpi sem hafði hlotið 

samþykki Alþingis neitað staðfestingar. Miklar þjóðfélagsumræður áttu sér stað um 

hlutverk og stöðu þjóðkjörins forseta og mátti af þeim umræðum greina að orðalags 

breytingar voru meira en innantóm orð. Þrátt fyrir að neitunarvald konungs og 

synjunarvald forseta sé að formi til ólíkt, þá skapaðist einnig sú venja að 

synjunarvaldi væri ekki beitt. Þessi venja var viðhöfð allt þar til forseti Íslands 

synjaði lagafrumvarpi staðfestingar í fyrsta sinn í 60 ára sögu lýðveldisins árið 

2004.  

Óskýrleikasvipur eru á ákvæðum stjórnarskrárinnar um forseta Íslands, honum er 

í orðum kveðnum fengin mikil völd í stjórnarskránni en hins vegar er vald hans 

temprað með öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar. Þegar um völd forseta er að ræða 

er mikilvægt að líta til þess, hvora grein ríkisvaldsins hann er starfandi fyrir, líkt og 

áður hefur verið greint frá er forseti aðal handhafi framkvæmdavalds og annar 

handhafi löggjafarvalds. 

Íslenskum stjórnvöldum ber að fara að settum lögum og er það í reynd megin 

undirstaða íslenskrar stjórnskipunar. Á Íslandi er þrígreining ekki alger þar sem ekki 
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er búið að fela hverjum aðila sinn þátt í ríkisvaldinu. Ekki ríkir jafnræði á meðal 

aðalhandhafa ríkisvaldsins en þó ber greinunum að koma í veg fyrir ofríki einstakra 

greina. Áhyggjuefni er að greinarnar eiga það til að renna saman, í 2. gr. stjskr. 

kemur fram að forseti fari með framkvæmdavaldið ásamt öðrum stjórnvöldum. Með 

það í huga má glöggt greina af öðrum stjórnarskrárákvæðum og venjum að Alþingi 

hafi einnig áhrif og ítök innan framkvæmdavaldsins.  

Þegar túlka á stjórnarskrárákvæði ber að hafa í huga að þingræðisreglan er hér 

við lýði. Byggir hún á fastmótaðri venju ásamt því að eiga sér stoð í 1. gr. 

stjórnarskrárinnar, hún er þó ekki lögfest hér á landi. Jafnframt er þingræðisreglan 

talin veita þjóðþinginu sterka möguleika til að vera áhrifavaldur í stefnumótun og 

stjórnarframkvæmdum ásamt því að ákveða forystu framkvæmdarvaldsins. Í kjölfar 

synjunarinnar töldu margir fræðimenn að forsetinn í starfi framkvæmdarvaldshafa 

hefði veitt þingræðinu aðför. Höfundar þessara ritgerðar telja þó að sé 26. gr. stjskr 

skýrð samkvæmt orðanna hljóðan fari forseti með synjunarvald, en því verður ekki 

neitað að greinin gerir vissa atlögu að þingræðisreglunni. Með því að beita 

sjónarmiði sögulegrar skýringar er niðurstaðan sú sama. Í athugasemdum við 26. gr. 

kemur markmið löggjafans með ákvæðinu skýrt fram og telja höfundar 

lögskýringargögn afar mikilvæg við túlkun þessa. 

Leitast var við að svara þeim spurningum er lúta að valdsviði Alþingis, og þá 

helst hvort Alþingi sé heimilt að fella synjuð lög úr gildi áður en farið hefur verið í 

þjóðaratkvæði. Sú staðreynd er kom upp að Alþingi afturkallaði synjuð lög og 

samdi nýtt lagafrumvarp sem forseti Íslands staðfesti síðar, telja höfundar að þar 

með hafi verið lagður grunnur að nýrri stjórnskipunarvenju. Til að svara þeirri 

spurningu hvort stjórnskipuleg skylda sé til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu í kjölfar 

synjunar skv. 26. grein var notast við lögskýringaraðferð og af textaskýringu má 

greina að skýrt komi fram í ákvæðinu að halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu í kjölfar 

synjunar. Alþingi hefur heimild til þess að breyta og fella úr gildi almenn lög, þar 

sem lögum sem synjað er staðfestingar eru ígildi almennra laga er það nær 

sjálfgefið að Alþingi hafi slíka heimild. Það hefur verið talið í anda lýðræðis að 

þjóðin ætti lokaorðið þegar ágreiningur ríkir á milli forseta og þjóðkjörinna fulltrúa 

um lagasetningu. Hins vegar er fulltrúalýðræði á Íslandi, þar sem þjóðkjörnir 

fulltrúar fara með löggjafarvaldið, bæði forseti og alþingismenn. Þjóðin hefur með 

almennum kosningum tekið afstöðu til þess hvaða fulltrúar sitji við völd og mætti 

því segja að í reynd tali þeir máli þjóðarinnar. Að okkar mati er það lýðræðislegt að 
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báðir handhafar löggjafarvaldsins geti leyst úr slíkum ágreiningi, líkt og raunin var 

sumarið 2004. 

Um langt skeið hefur túlkun á inntaki 26. gr. stjskr. verið talin flókin og pólitísk. 

Af þessu má leiða, að stjórnskipun Íslands er ekki nægilega skýr í öllum greinum. 

Fræðimenn hafa túlkað greinina á ólíkan máta, en stjórnmálamönnum hefur almennt 

verið veitt mikið svigrúm til þess að túlka íslenskar stjórnskipunarvenjur. 

Ágreiningur þeirra hefur meðal annars lotið að á hvaða sjónarmiðum eðlilegt er að 

byggja við skýringu á stjórnarskrárákvæðum. Þegar slík ágreiningsefni koma upp 

um túlkun lagaákvæðis ber að hafa í huga að tilvist ákvæðisins endurspeglast í texta 

þess. Áður hefur verið vísað til þess að vandasamt getur verið að túlka lög og þá 

sértaklega þegar til álita kemur fleiri en einn skýringarkostur líkt og á við ákvæði 

26. greinar. Varast ber að fullyrða að ein lögskýring henti betur en önnur, en 

æskilegt er að fræðimenn byggi sjónarmið sín á málefnalegum rökum. Líkt og fram 

hefur komið væri í reynd hægt að skipta fræðimönnum sem hafa látið 26. gr. til sín 

taka, í tvo hópa.  Sumir fræðimenn ítrekuðu að skýra bæri 26. gr. samkvæmt 

orðanna hljóðan á meðan aðrir eru á öndverðum meiði og vilja skýra greinina út frá 

stjórnskipulegri stöðu Alþingis og samanburðarskýringu.  

Höfundar þessara ritgerðar telja þó að forseti hafi synjunarvald skv. 26. gr. en 

því verður ekki neitað að greinin gerir vissa atlögu að þingræðisreglunni. Deila 

þessi snýr ekki aðeins að 26. grein þar sem sýnilega má greina að ef inntak 

greinarinnar er túlkað sem svo að forseti fari ekki með vald það sem fram kemur í 

ákvæðinu, þá er brýn þörf á að Stjórnarskrá Íslands verði breytt hið skjótasta. Þar 

sem stjórnarskráin er almennt talin fela í sér æðstu réttarreglur ríkisins og hefur að 

geyma meginreglur um stjórnskipun Íslands og ber ákvæðum hennar að kveða skýrt 

á um á hendi hvers valdið raunverulega liggi. 

Sú umræða hefur verið hávær að forsetaembættið sé valdalaus sameiningartákn. 

Ljóst er að sú atburðarás sem upp kom í þjóðfélaginu í kjölfar synjunar forseta 

Íslands sumarið 2004 gefur ríkt tilefni til þess að farið verði yfir I. og II. kafla 

stjórnarskrárinnar þar sem fjallað er um stöðu og hlutverk æðstu handhafa 

ríkisvaldsins. Sérstaklega er áríðandi að skýra betur þau ákvæði sem snerta 

valdamörk forseta og Alþingis þannig að ekki þurfi að vera um þau ágreiningur. 

Þessi sjónarmið um endurskoðun stjórnarskrárinnar komu fram löngu áður en 

forseti synjaði lögum staðfestingu í fyrsta sinn í 60 ára sögu lýðveldisins. Rétt er að 

minnast þess að hugmyndir um endurskoðun stjórnarskrárinnar eru ekki nýjar af 
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nálinni, þegar þingmenn luku við setningu lýðveldisstjórnarskrárinnar 1944 var 

beinlínis gert ráð fyrir slíkri endurskoðun.  Mikilvægt er að valdmörkin séu skýr 

þannig að í framtíðinni þurfi ekki að koma til samskonar óvissuástands.  

Nauðsynlegt er að taka afstöðu til þess hvort forsetaembættið eigi að hafa 

raunveruleg afskipti af lagasetningu eða hvort aðkoma þess eigi einvörðungu að 

vera formlegs eðlis eins og framkvæmdin var allt frá lýðveldisstofnun og fram til 2. 

júní 2004. Okkar mat er að æskilegasta fyrirkomulagið sé að ágreiningsefni um 

löggjöf séu útkljáð á vettvangi Alþingis og embætti forseta sé haldið utan við 

pólitískt dægurþras líkt og Vigdís Finnbogadóttir fyrverandi forseti Íslands hélt 

fram í sinni forsetatíð. Forsetinn á að hafa það hlutverk að vera sameiningartákn 

þjóðarinnar bæði inn á við og út á við sem fulltrúi hennar gagnvart öðrum þjóðum. 

Alþingmenn eru hins vegar kjörnir sem fulltrúar mismunandi flokka og segja má að 

hlutverk þeirra sé að takast á um ólíkar leiðir við stjórn landsins. Hins vegar má 

velta því fyrir sér að vilji menn hafa pólitískt forsetaembætti þyrfti að endurskoða 

stjórnarskrána og sníða ákvæðin um valdamörk hinna mismunandi handhafa 

ríkisvaldsins að slíkri skipan. Ef sú yrði raunin væri eðlilegast að sett yrði ákvæði í 

stjórnarskrá sem heimilaði þjóðaratkvæðagreiðslu um lagasetningu. Æskilegast væri 

að slík atkvæðagreiðsla geri tiltekna kröfu um hvaða skilyrði skuli uppfyllt, til að 

mynda tiltekinn fjöldi þingmanna eða kosningabærra manna.  

Að okkar mati er mikilvægasta markmið endurskoðunar I. og II. kafla 

stjórnarskrárinnar að færa orðalag viðkomandi ákvæða hennar til samræmis við þá 

framkvæmd og réttarvenjur sem viðteknar hafa verið mestan hluta lýðveldistímans.  

Höfundar telja að það væri mjög ákjósanlegt að taka stjórnarskrá Íslands til 

heildarendurskoðunar, þar sem leitast væri eftir að skilgreina á skýran máta 

verkaskiptingu á milli handhafa ríkisvaldsins. Stjórnarskráin geymir gagngerar 

meginreglur um stjórnskipan Íslands og er eins konar samheiti yfir þær 

grundvallarreglur sem eru í gildi um skipulag og æðstu stjórn ríkisins. Verkefni 

handhafa ríkisvaldsins og valdmörk þeirra skulu vera skýr og ákvæðum 

stjórnarskrárinnar ber að endurspegla í hendi hvers valdið raunverulega liggi.  Á 

síðustu árum hafa fleiri stjórnarskrár ákvæði komið til álita og fræðimenn vísa í 

auknum mæli á forsendur þess að stjórnarskránni verði breytt. Víðtæk áhrif 

stjórnarskrárinnar eru að okkar mati veigamikil ástæða til þess að tími sé komin til 

að aðlaga hana að þeirri framþróun sem hefur orðið í þjóðfélaginu. 
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