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Útdráttur  

Í þessari ritgerð er fjallað um valdheimildir forseta Íslands ásamt tilurð og tilgang stjórnarskráa 

almennt. Upphafi gildandi stjórnarskrár Íslands eru gerð skil og mikilvægir áhrifaþættir nefndir, 

sem vekja spurningar um stöðu Íslands sem fullvalda þjóðar, sem byggir á lýðræði og 

þingbundinni stjórn. Beinum valdheimildum forseta Íslands er lýst og sérstaklega er fjallað um 

synjunarvald forseta Íslands, sem 26. gr. stjórnarskrár Íslands innifelur. Sú grein hefur vakið 

deilur um hvort sú grein sé táknræn eða virk sem mikilvægur varnagli í stjórnskipun Íslands.  

 

Víða var leitað fanga í til þess að rekja þá helstu þætti sem tengja stjórnarskrá við lýðræði og 

fullveldi, tilgang embættis forseta Íslands og loks eru helstu valdheimildir forseta Íslands 

greindar í gildandi stjórnarskrá Íslands, sem og tillögum Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá 

Íslands, sem unnar voru árið 2011. 

 

Fjallað er um stjórnarskrá sem sjálfstætt plagg, samfélagssáttmála fullvalda ríkis. Einnig eru 

raktir þeir þættir sem skilgreina stjórnarskrá sem málamiðlun á milli valdhafa og almennings í 

sögulegu samhengi. Áhersla er lög á umfjöllun um aðgreiningu valdþátta ríkisins; löggjafavald, 

framkvæmdarvald og dómsvald, sem lið í því að hámarkar aðhald og öryggisventla í 

stjórnkerfinu.  

 

Í síðari hluta ritgerðarinnar er mikilvægi orðræðu, röksemdafærslu og upplýstri umræðu gerð 

skil í tengslum við vandaða vinnslu við innihald og gerð stjórnarskráa. Að lokum eru 

valdheimildir forseta Íslands í gildandi stjórnarskrá og tillögum Stjórnlagaráðs greindar og 

samanburður gerður á þeim, þar sem í ljós kemur mikill munur á hlutfalli og vægi valdheimilda 

forseta Íslands. Gildandi stjórnarskrá Íslands er samin og samþykkt af formlegum valdhöfum 

en sú síðari af almenningi, sem skýrir að einhverju leyti þennan mun á áherslum á embætti og 

valdheimildir forseta Íslands í því sambandi, eins og rakið er í ritgerðinni. 
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Abstract 

Over the past decades people in Iceland have debated over the authority of the president of 

Iceland in the constitution. His authority with the ability to object laws from the Congress has 

been seen as symbolic, until Mr. Ólafur Ragnar Grímsson, president of Iceland from 1996-

2016, executed his power to object laws from the Congress in his last years as president.  

Articles in the constitution regarding the President’s power are important in order to extend the 

official power of the people, over the institutions of Government, through the President of 

Iceland, which serves as their servant as the result of democratic elections. The constitution of 

Iceland is also important as a framework for the separate institutions of power. In this essay the 

nature and aim of constitutions in general is explained. The origin of the Icelandic constitution 

is also explained along with some decisive elements of its production process, which raises 

questions regarding the state of Iceland as a sovereign nation, based on democracy and 

Congressional authority. 

 

A constitution is not a standardized social contract, copied from one country to another, but 

rather a framework serving the most demanding social interests of society at any given time 

and a compromise between the ruling power and the general public. It can describe the 

separation of institutional powers in order to maximize the internal and effective tools to prevent 

corruption. The creative process of forming a constitution also calls on the public to participate 

in social matters related to this process, adding with their knowledge the strength to lay a solid 

foundation for society’s institutions. And as the record shows, the difference between 

constitutions compiled by the ruling power is a fundamentally different paper than the social 

contract made by the general public, if given the chance. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 14 (ECTS) eininga lokaritgerð til BA gráðu í hagfræði, heimspeki og 

stjórnmálafræði (HHS) við félagsvísindasvið Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi er Páll Rafnar 

Þorsteinsson. 

 

Valdheimildir forseta Íslands hafa verið áberandi í umræðunni á Íslandi undanfarna áratugi og 

þá einna helst vegna deilna og um hvort og þá hvernig þeim skuli beitt, frekar en vegna þess 

hvernig þeim hafi verið beitt. Þannig var 26. gr. stjórnarskrár Íslands mikið til umræðu; en hún 

heimilaði forseta Íslands að synja lögum frá Alþingi staðfestingar. Þar til sú grein var virkjuð 

var almennt talið að hún væri einungis táknræn, vegna þess að á Íslandi væri þingbundin stjórn. 

Talið var að forseti Íslands ætti þess vegna ekki að grípa inn í störf Alþingis með þeim hætti, 

sem stjórnarskráin þó heimilar. Í kjölfar hrunsins á Íslandi 2008 fengu Íslendingar hins vegar í 

tvígang að greiða atkvæði um lög frá Alþingi í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu, eftir að forseti 

Íslands hafði synjað lögum frá Alþingi staðfestingar. Það gaf mér tilefni til þess að skoða 

stjórnarskrár almennt, uppruna þeirra, tilgang og valdheimildir forseta, því ef sátt er um að eitt 

ákvæði varðandi valdheimild forseta Íslands í stjórnarskrár Íslands sé virkt, hljóta þau öll að 

vera virk. 

 

Þakka ég Páli Rafnari Þorsteinssyni fyrir góða leiðsögn við vinnslu rannsóknarinnar. Einnig 

þakka ég Hafsteini Eyland Brynjarssyni fyrir góða aðstoð og umræður við vinnslu þessarar 

ritgerðar. 
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______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

7 

 

Efnisyfirlit 

1 INNGANGUR 9 

1.1 DAUÐUR BÓKSTAFUR 10 

2 STJÓRNARSKRÁ FRÁ UPPHAFI 13 

3 STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS 14 

3.1 ERLEND ÁHRIF 17 

3.2 ÞÁTTUR BANDARÍKJANNA Í GILDANDI STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS 18 

4 STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS / SAMANBURÐUR 22 

5 SYNJUNARVALD FORSETA ÍSLANDS 24 

6 ÁHRIFAVALD FORSETA ÍSLANDS 28 

6.1 ORÐRÆÐA FORSETA ÍSLANDS 28 

7 STJÓRNMÁL OG GAGNRÝNIN HUGSUN 30 

7.1 RÖKVÍSI, KJÓSENDUR OG LEIKREGLUR LÝÐRÆÐIS 30 

8 FJÓRÐA VALDIÐ 32 

8.1 RÉTTLÆTING EÐA RÉTTLÆTI 33 

8.2 ÁBYRGÐ KJÓSENDA 33 

8.3 ÆÐSTU GÆÐIN 34 

8.4 NÁÐARVALD 34 

8.5 VALDI FYLGIR ÁBYRGÐ 35 

8.6 FRÆÐILEGAR FORSENDUR ÁKVARÐANA 36 

8.7 SAMFÉLAGSVITUND 37 

9 VALDHEIMILDIR FORSETA Í STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS 39 

9.1 HELSTU VALDHEIMILDIR FORSETA ÍSLANDS 39 

9.2 FRAMKVÆMD VALDSINS 39 

9.3 HANDHAFI FORSETAVALDS 40 

9.4 LEIKREGLUR LÝÐRÆÐIS 42 

9.5 VALDHEIMILDIR FORSETA Í TILLÖGUM STJÓRNLAGARÁÐS 43 



 

8 

 

9.6 VÍGTENNUR FORSETA ÍSLANDS 44 

10 LOKAORÐ 46 

11 UMRÆÐUR OG ÁLYKTANIR 47 

12 HEIMILDASKRÁ 50 

Myndaskrá  

MYND 1- GREINING Á GILDANDI STJÓRNARSKRÁ 22 

MYND 2- GREINING Á TILLÖGUM STJÓRNLAGARÁÐS 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Haffi/Dropbox/Pétur/Uppruni,%20eðli%20og%20tilgangur%20valdheimilda%20forseta%20Íslands%201.1.docx%23_Toc459452711
file:///C:/Users/Haffi/Dropbox/Pétur/Uppruni,%20eðli%20og%20tilgangur%20valdheimilda%20forseta%20Íslands%201.1.docx%23_Toc459452712


 

9 

 

1 Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi 2008 fannst mér sem almenn umræða á Íslandi um stjórnmál 

og efnahagsmál ykist og efldist töluvert frá árunum áður. Það má segja að allt frá efnahagslegu 

og pólitísku umróti 9. áratugar 20. aldarinnar, tíðum stjórnarskiptum og fjárhagslegu ölduróti 

hafi kafli stöðugleika og hægfara uppgangs á mörgum sviðum íslensks samfélags hafist og 

varað allt fram að seinni hluta fyrsta áratugar nýrrar aldar. Í tæp 20 ár fyrir hrunið hafði sýn mín 

á samfélagið því einkennst af hlutleysi gagnvart straumum og stefnum íslenskra stjórnmála, að 

ráðandi öfl hverju sinni hefðu tök á stærri málum þótt ,,smærri“ mál og erjur einstaka 

stjórnmálaflokka gæfu tilefni til uppþots í fréttum og umfjöllun fjölmiðla. Það varð því 

töluverður viðsnúningur eftir hrun, þegar íslenskur almenningur virtist vakna vel til vitundar 

um orsök og afleiðingu þeirrar stefnu sem einkennt hafði hugmyndafræði fjármálapólitíkusa á 

Íslandi frá aldamótum. Vonbiðlar valdsins virtust hafa vikið um of af braut pólitískrar 

hugmyndafræði um heppilegustu velferðaráherslur og hefðbundnar markaðslausnir og virtust 

þess í stað kappkosta við að þenja efnahagsreikning landsins í heild, með útrás íslenskra 

fjármálafyrirtækja, auk þess sem gera átti Ísland að alþjóðlegri fjármálamiðstöð og veita 

Íslendingum greiða leið að sístreymi alþjóðlegs fjármagns. Þegar sú sýn varð að engu hrundi 

trú fólks á stjórnmálin og traust á Alþingi féll umtalsvert (Morgunblaðið, 2010). Frá hruni og 

fram til vors 2009 var lítið vitað um raunverulaga stöðu einföldustu grunnþátta samfélagsins, 

skuldastöðu ríkisins, stöðu Íslands í alþjóðasamfélaginu, öryggi í millilandaviðskiptum, stöðu 

gjaldmiðilsins, orsakir hrunsins og þátt stjórnmálamanna í aðdraganda hrunsins. Í því sambandi 

nefnir Jón Daníelsson, hagfræðingur, að hrun hagkerfisins 2008 hafi átt ,,rætur að rekja til 

þeirrar stofnanaumgjarðar sem hér hefur verið við lýði og þarf að skýra frá sögulegu 

sjónarhorni“ (Jón Daníelsson, 2009). Almenningur krafðist afsagnar ráðamanna og kallaði eftir 

refsingu, sem og úrbótum á stjórnmálasviðinu, afsögn Seðlabankastjóra, nýrri stjórnarskrá og 

skýrum svörum, svo fátt eitt sé talið (Björn Jóhannsson, 2009).   

Í því umróti fylgdist almenningur betur með og reyndi að átta sig á þessari stöðu með gagnrýnu 

hugarfari, hvað hafði farið úrskeiðis, hvenær og hvernig það hafi gerst og hvað væri hægt að 

gera til þess að lágmarka skaðann. Því var velt upp hvað þyrti að lagfæra til skemmri tíma og 

hvernig hægt væri að leggja grunn að bættu og öruggara samfélagi með grundvallarbreytingum 

til lengri tíma. Stjórnarskrá er eitt af þeim tækjum sem getur haft afgerandi áhrif á stefnumótun 

stjórnmálaflokka og svigrúm þeirra til athafna. Þar geta valdheimildir og verksvið forseta 

Íslands spilað stórt hlutverk, sem bæði getur tryggt að mál þróist til betri vegar en ekki síður en 

til þess verri, sé forsetaembættið sett í þá stöðu að veita falskt öryggi á sama tíma og það ætti 
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að vera öryggisventill eða eins konar hemill á vond verk ríkjandi afla. Ólíkt fælingarmætti 

kjarnorkuvopna, sem ekki er ekki beitt í dag, hefur embætti forseta Íslands ekki raunverulegt 

vægi, nema því sé beitt í þágu almennings. Ekki er nóg að sýna klærnar ítrekað, sé þeim síðan 

ekki beitt með afgerandi hætti. Það raungerðist hins vegar í synjunarvaldi forseta Íslands 

varðandi lög um svokallaðann Icesave samning (EFTA Surveillance authority, e.d). Þá fékk 

þjóðin að segja álit sitt á þeim gjörningi Alþingis í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu í kjölfar 

synjunar fyrrum forseta Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, á þeim lögum. Það er ekki í boði 

fyrir forseta Íslands að sitja hjá. Með hlutleysisstefnu að ,,vopni“ getur forseti Íslands ekki talist 

,,stikkfrí“ í íslenskum stjórnmálum. Spurningin er ekki hvort, heldur hvaða greinum 

stjórnarskrár forseti Íslands muni beita, af hvaða tilefni helst og hvers vegna. Réttlæting sannar 

ekki endilega réttláta ákvörðun. Valdheimildir forseta Íslands eru því vandmeðfarið verkfæri í 

íslenskri stjórnskipan, sem bæði leggur áherslu á mikilvægi þingræðis en einnig alræði forseta 

Íslands í ákveðnum tilvikum. Hvort tveggja í umboði kjósenda. Hins vegar er það einungis 

embætti forseta Íslands sem veitir almenningi endanlegt úrskurðarvald í einstaka málum, sem 

samþykkt hafa verið sem lög frá Alþingi, taki forseti Íslands þá ákvörðun að synja þeim 

staðfestingar. Þar leikur stjórnarskrá Íslands lykilhlutverk.  

Orðanna hljóðann skiptir máli í því samhengi, ekki síður en framkvæmd einstaka greina í 

stjórnarskrá, sem byggir er á ígrundun forseta Íslands hverju sinni sem og vilja þjóðarinnar. 

Þannig ætti stjórnarskrá að marka stjórnkerfinu ramma sem stofnarnir þess starfa eftir í þjónustu 

við almenning. Það má í besta falli telja umdeilanlegt að Alþingi semji stjórnarskrá sjálft, án 

aðkomu almennings, enda Alþingi hluti af hinu þrískipta valdi. Í stjórnarskrá Íslands  er forseti 

Íslands hluti af framkvæmdarvaldinu og getur sömuleiðis haft áhrif á störf Alþingis með beinum 

hætti, auk þess að hafa dómsvald í formi náðunarvalds. Að samanlögðu taldi er því vert að 

skoða valdheimildir forseta Íslands í stjórnarskrá Íslands, á hvaða grunni þær byggja og skoða 

betur tengsl þeirra við þrískiptingu valdsins. 

1.1 Dauður bókstafur  

Valdheimildir forseta Íslands hafa um áratuga skeið verið umdeildar á Íslandi. Gildandi 

stjórnarskrá Íslands kveður á um stórt hlutverk forseta Íslands í íslenskri stjórnskipan en seint 

má fullyrða að sú vinnulýsing sé hafin yfir vafa, enda virðast stöku greinar í kaflanum um 

forseta Íslands stangast á. Á meðan hægt væri að halda því fram, með vísan til orðanna hljóðan, 

að forseti Íslands hefði víðtækar heimildir, sem gætu haft afgerandi áhrif á stjórnsýslu og 

framvindu stjórnmála á Íslandi, væri sömuleiðis hægt að færa rök fyrir því að ,,dauður 
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bókstafur“ (Morgunblaðið, 2004) stjórnarskrárinnar kæmi í veg fyrir frítt spil forseta Íslands 

með beinum afskiptum. Fyrir hrun 2008 var oftast vísað til 26. greinar stjórnarskrárinnar sem 

dauðum bókstaf (Morgunblaðið, 2004). Þar segir:  

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 (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). 

  

Ímynd forseta Íslands hefur löngum tengst hlutleysi og sameiningu, þá sérstaklega í tíð Vigdísar 

Finnbogadóttur, sem vísaði lögum frá Alþingi aldrei til þjóðarinnar, ekki frekar en fyrri forsetar, 

þrátt fyrir að hafa fengið áskorun í formi fjölda kjósenda undirskrifta í þá veru (Pressan, 2008). 

Það er reyndar athyglisvert að lagabókstafur geti talist svokallaður ,,dauður bókstafur“. Hitt er 

annað mál að í reynd getur ákveðin lagagrein verið ,,dauð“, sé aldrei farið eftir henni og hún 

því óþörf, enda sé það sátt samfélagsins að eftir henni skuli aldrei farið. Þó ekki sé það meginn 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, má telja að slíkar lagagreinar innifeli ólög og að betur fari á 

því að afnema slík lög, frekar en að mögulega sé betra að halda í slíkar lagagreinar sem einhvers 

konar öryggisventil. Í því sambandi má geta þess að mikilvægt er að samfélagið byggi á 

framkvæmd laga, ekki síður en fyrirkomulagi lagasetningarinnar (James Delaney, e.d).  

 

Ákvörðun valdhafa í stjórnsýslunni getur haft afgerandi áhrif á hag og framtíð þjóðarinnar. 

Þegar síst varir á viðkvæmum tímum getur óvönduð ákvörðun eins aðila breytt gangi mála með 

þeim hætti að mikill skaði hljótist af. Það þarf því að gera ráð fyrir að lagagreinar séu virkar 

fyrir alla alltaf og að vonin ein skilji ekki milli feigs og ófeigs í þeim efnum. Nærtækt væri að 

nefna grein 50. lögum Evrópusambandsins sem kveður á um úrgöngu aðildarþjóða að ESB. Í 

því sambandi sagði Jean-Claude Juncker (Jennifer Rankin, 2016) að ekki hefði verið gert ráð 

fyrir að sú grein yrði nokkurn tíman virkjuð, heldur hefði henni verið bætt inn til þess að friða 

Breta (European Union, 2016). Í þessari ritgerð verður því velt upp á hvaða grunni greinar í 

gildandi stjórnarskrár um forseta Íslands byggi, hvað í samfélagsgerðinni réttlætir þær greinar, 

hvort og þá hvaða mótsögn má finna í stjórnskipan Íslands og að lokum verður gerður 

samanburður á greinum gildandi stjórnarskrár Íslands og tillögum Stjórnlagaráðs, stundum 

nefnd ,,nýja stjórnarskráin“ (Ásta Jóhannesdóttir, 2012). Markmiðið er að sýna fram á þversögn 
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í stjórnskipun Íslands, þar sem hin þingbundna stjórn lýðveldisins Ísland, eins og segir í 1. gr. 

Stjórnarskrárinnar (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016), stangast á við valdheimildir forseta 

Íslands, sem getur gert afgreiðslu Alþingis að engu. Í því sambandi skiptir hið sögulega 

samhengi máli, svo vísað sé til orða Jóns Daníelssonar hér að ofan af svipuðu tilefni. 
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2 Stjórnarskrá frá upphafi 

Mismunandi ástæður á finna sem upphaf stjórnarskráa. Bæði hafa þær verið samdar til þess að 

slá á átök og eins gagngert til þess að forma stjórnskipan ríkisins með formlegum hætti. Í Evrópu 

einkenndi konungdómur stjórnarfar í margar aldir (The MET, 2016), þar sem oft kom til átaka 

á milli þegnanna og konunga. Í ritgerðinni Grundvöllur stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir 

Sigurður Líndal: ,,Í átökum við konung voru gerðir sáttmálar, þar sem konungi var heitið 

hollustu gegn því að hann virti frelsi viðsemjenda sinna og forn réttindi þeirra“ (Sigurður 

Líndal, 2011). Í Magna Carta libertatum, frelsisskrá Englendinga frá 1215, kvað meðl annars á 

um að lög næðu til allra, þar með talið konungs. Það má segja að Magna Carta sé ígildi 

stjórnarskrá Breta, en formlega séð hafa Bretar ekki stjórnarskrá, auk þess sem einungis þrjár 

klausur af sextíu og þremur klausum, sem finna mátti í fyrstu útgáfu Magna Carta, hafa lagalegt 

gildi í dag. Þær þrjár klausur hafa með sjálfstæði og réttindi kirkjunnar að gera, sjálfstæði 

höfuðborgarinnar London og annarra borga, ásamt réttindum manna til sanngjarnrar meðferðar 

í réttarkerfinu (Claire Breay, e.d). Þar er ekki talað um valdheimildir forseta, enda gerir 

stjórnskipun Bretlands ekki ráð fyrir forseta. Mikil frelsisvakning átti sér stað í Bretlandi á 19. 

öldinni með tilstuðlan öflugra stjórnmálamanna (Britannica, 2016), þar til lýðræðið hóf innreið 

sína að fullum þunga í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar. Versalasamningarnir (Hilmar Egill 

Sveinbjörnsson, 2012) lögðu grunn að því stjórnarfari sem lönd Evrópu þekkja í dag 

(Britannica, 2016). Evrópa var þá mótuð á grundvelli sjálfstjórnar, þar sem hið miðlæga vald 

fárra útvaldra eða jafnvel eins aðila, var hafnað (Britannica, 2016). Það lá beinast við að draga 

upp skýra mynd af stjórnkerfi í heild þegar nýtt ríki var stofnað, en að almenn lög væru 

leikreglur samfélagsins á meðan stjórnarskrá segði til um hlutverk einstaka stofnana, aðskilnað 

valds, hlutverk valdhafa og virkni stjórnkerfisins almennt (Sigurður Líndal, 2011). Á Íslandi 

var tekist á um innihald stjórnarskrárinnar. Þar komu bæði innlendir og erlendir aðilar að gangi 

mála, sem höfðu margs konar hagsmuna að gæta, eins og frekar verður lýst síðar. 
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3 Stjórnarskrá Íslands 

Áður en Íslands varð fullvalda og sjálfstætt ríki sáu Danir um málefni Íslands. Árið 1849 var 

stjórnarskrá lögtekin í Danmörku, sem gilti fyrir Ísland sömuleiðis. Árið 1874 færði Kristján 

konungur IX Íslendingum sérstaka stjórnarskrá, sem byggð var á þeirri stjórnarskrá sem 

samþykkt var í Danmörku árið 1866. Alþingi Íslands fékk þar með löggjafarvald, en aðeins í 

þeim málum er snéru að Íslandi sérstaklega, auk þess sem danski konungurinn hafði 

neitunarvald (Gunnar Helgi Kristinsson, 2005). Jón Sigurðsson ,,forseti“, var reyndar ekki 

hrifinn þegar hann sá auglýsingu, sem birt var af því tilefni, er kynnti þessa nýju stjórnarskrá. 

Hann lýsti henni svo svo:  

Hún er líkust því, að hún væri samin af manni, sem hefði sofnað í kansellíinu svo sem 

hér umbil 1843, en vaknað nú aftur, og heyrði ymsar frelsis-raddir í svefnrofunum; 

ellegar hún væri samin af tveimur mönnum, öðrum einveldis-manni, og öðrum, sem 

að minnsta kosti vildi sýna á sér frjálslyndis blæ (Jón Sigurðsson , 1874, bls. 134).   

Samkvæmt stjórnarskránni 1874 var framkvæmdarvaldið hjá konungi en ráðherrann, eða 

ráðgjafinn fyrir Ísland, átti að framkvæma það vald (Gunnar Helgi Kristinsson, 2005). Í gildandi 

stjórnarskrá Íslands, frá 1944 stendur ritað í 13 gr. ,,Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald 

sitt“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). Þetta hljómar með svipuðum hætti og ákvæðið í 

stjórnarskránni frá 1874, en þess ber að geta að þá var Ísland ekki fullvalda né lýðveldi, heldur 

laut stjórn konungs. Það getur því talist hæpið að íslenskur ráðherra hafi árið 1874 fengið að 

framkvæma vald sitt á Íslandi, samkvæmt orðanna hljóðan, án samráðs eða samþykkis Kristjáns 

IX konungs. Hér síðar verður vikið að mikilvægi þessa ákvæðis í gildandi stjórnarskrá Íslands 

í tengslum við synjunarvald forseta Íslands.  

En síðan kom að því að Ísland fékk heimastjórn 1904 og fullveldi 1918 fylgdi í kjölfarið (Guðni 

Th. Jóhannesson, 2011). Árið 1920 var ný stjórnarskrá samþykkt á Íslandi, þar sem Jón 

Magnússon forsætisráðherra Íslands, er sagður hafa skrifað þá stjórnarskrá og haft stjórnarskrár 

ýmissa ríkja til hliðsjónar. Þó voru gerðar nokkrar breytingar á tillögum Jóns í meðförum 

þingsins, áður en endanleg útgáfa var staðfest. Í þeirri stjórnarskrá var konungi falið að gera 

samninga við önnur ríki (Gunnar Helgi Kristinsson, 2005). Það ákvæði samrýmist 2. grein í 3. 

kafla bandarísku stjórnarskrárinnar, en þar má forseti Bandaríkjanna gera samninga við erlend 

ríki, en þó aðeins í umboði, með samþykki og í samráði við þingið, auk annara skilmála 

(National Archives, e.d). Þetta er einnig hluti af skilgreiningu John Locke á þrískiptingu valds, 

sem vísar til ríkisvalds (e. federative power)  (John Locke, e.d).  
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Í þessu samhengi má geta þess að í 21. gr. gildandi stjórnarskrár Íslands stendur: ,,Forseti 

lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef þeir hafa 

í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum 

ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). Í 

bandarísku stjórnarskránni er þessu betur lýst og skilyrðin þrengri, eins og áður er getið. Það 

má því spyrja hvort forseti Íslands geti gert samninga við önnur ríki, gæti hann þess að í þeim 

felist ekki afsal, kvaðir á landi eða landhelgi eða breytingar á högum ríkisins? Gæti forseti 

Íslands gert samninga sem hafa með menningu og listir að gera með einhverjum hætti? Mætti 

forseti Íslands til dæmis finna sér ,,vinabæ“ erlendis og gera um það einhvers konar samning 

við erlent ríki? Og þarf sá samningur að vera lagalega bindandi eða eingöngu táknrænn, sem 

hluti á áhrifavaldi forseta Íslands?  

 

Það mætti segja að Ólafur Ragnar Grímsson hafi nýtt stöðu forseta Íslands til þess að styrkja 

viðleitni íslenskra fjármálafyrirtækja í útrásinni svokölluðu í aðdraganda hruns, þegar hann 

ferðaðist víða erlendis og mærði starfsemi þeirra aðila. Við opnun höfuðstöðva Avion Group í 

Crawley í Englandi í febrúar 2005 sagði Ólafur Ragnar til dæmis: ,,You ain‘t seen nothing yet“ 

við góðar undirtektir viðstaddra (Viðskiptablaðið, 2005). Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 

sem gerð var í kjölfar hrunsins, er nokkuð fjallað um þátt forseta Íslands. Þar segir: 

Í maí 2005 flutti forsetinn ræðu í Walbrook-klúbbnum í London sem oft hefur verið 

vitnað til. Eins og í fyrri ræðum fór forsetinn yfir áhrif alþjóðavæðingar, 

upplýsingatækninnar og möguleika smáríkja í „nýja hagkerfinu". Hann fór yfir helstu 

fyrirtækin í útrásinni, allt frá Baugi til Bakkavarar og Kaupþings og dró saman þrettán 

helstu einkenni íslensku útrásarinnar. Þegar þessi þættir legðust saman yrði til 

samkeppnishæft umhverfi sem gæfi færi á sigrum og ávinningum. Til að gera langa 

sögu stutta má segja að Walbrook-ræðan hafi verið endurtekin margsinnis á næstu 

árum, m.a. að hluta til í Kínaferð forsetans nokkrum vikum síðar. Þangað hélt forsetinn 

með um það bil 100 fulltrúa íslenskra fyrirtækja og nokkra fulltrúa íslenskra háskóla 

(Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010, bls. 173) 

Rúmlega hálfu ári síðar, þann 10. janúar 2006, hélt Ólafur Ragnar fyrirlestur hjá 

Sagnfræðingafélaginu um útrásina, þar sem hann fjallaði um ræður sínar erlendis og taldi upp í 

tíu liðum þá eiginleika, sem að hans mati gerðu íslensku útrásina glæsilega. Þar mætti nefna 

vinnusemi, árangur frekar en feril ákvarðana og áhættusækni, ásamt því að nefna að 

skrifræðisbákn hefðu aldrei þvælst fyrir Íslendingum. Að auki nefndi Ólafur Ragnar íslenskan 
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athafnastíl stjórnenda, arfleifð og sköpunargáfu (Ólafs Ragnars Grímssonar, 2006). Í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis kemur einnig fram að forseti Íslands hafi gengið mjög langt til þess 

að þjónusta bæði fyrirtæki og einstaklinga í ferðum sínum erlendis. Þar segir jafnframt:  

Þegar horft er til baka yfir þá atburði sem leiddu til hruns í íslensku efnahagslífi vekur 

þáttur forseta Íslands sérstaka athygli. Þótt stjórnkerfið í heild beri með margvíslegum 

hætti ábyrgð á því sem gerðist verður ekki hjá því komist að skoða embætti forseta 

Íslands sérstaklega, svo hart gekk forsetinn fram í þjónustu sinni við útrásina og þá 

einstaklinga sem þar voru fremstir í flokki. Forsetinn kom ekki að 

stjórnvaldsákvörðunum en hann ber ásamt fleirum siðferðilega ábyrgð á því leikriti 

sem leikið var í kringum foringja útrásarinnar og fyrirtæki þeirra. Þau reyndust ekki 

vera í neinu frekar en keisarinn í sögu H.C. Andersen (Rannsóknarnefndar Alþingis, 

2010) 

Í skýrslunni kemur einnig fram að Ólafur Ragnar hafi verið valinn maður ársins hjá Mannlíf 

árið 2008, og þá í tengslum við framlag sitt í þágu útrásarinnar (Rannsóknarnefndar Alþingis, 

2010). Ólafur Ragnar hefur reyndar í nokkur skipti verið valinn maður ársins hjá ýmsum 

fjölmiðlum. Til dæmis hjá Útvarpi Sögu árið 2011, fyrir að: ,,hafa staðið vörð um hagsmuni 

þjóðarinnar og virt stjórnarskrárvarinn réttindi landsins í Icesave-deilunni“ (Morgunblaðið, 

2011), hjá Fréttastofu Stöðvar 2 og Vísis á svipuðum forsendum það sama ár (Vísir, 2011) og 

hjá lesendum Pressunnar ári áður. Þar sagðist Ólafur Ragnar í viðtali geta tímasett hvenær 

áróðursstríðið um Iceasve vannst, en þar segir Ólafur Ragnar:  

Það var á heimsráðstefnunni í Davos í lok janúar. Hinn þekkti fréttamaður Richard 

Quest tók við mig viðtal út af Icesave og strax eftir það hljóp hann beint að Alistair 

Darling, fjármálaráðhera Bretlands, og hamaðist á honum. Maður sá hvernig Darling 

lyppaðist niður undan spurningum hans. Síðan hefur ekkert í þeim heyrst í alþjóðlegum 

fjölmiðlum, á meðan við Íslendingar höfum fengið að koma okkar málstað á framfæri. 

Við höfum fengið nánast fríspil eftir þetta (Eyjan, 2010). 

Athygli vekur að forveri Ólafs Ragnars í embætti forseta Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, vakti 

ekki sömu viðbrögð almennings í þessa veru vegna ferðalaga hennar erlendis, hvorki fjölmiðla 

né annara. Það væri þá helst að Kínaferð Vigdísar, árið 1995, vekti mikið umtal og deilur. 

Vigdísi fannst það ómaklegt og svaraði því til að hún gæti fullvissað fólk um að þar hafi hún 

verið talsmaður lýðræðis (Morgunblaðið, 1995).  
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Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra, gaf kost á sér í embætti forseta Íslands sumarið 

2016. Í viðtali við Reykjavík vikublað þann 4. júní sagði Davíð:  

Forsetinn hefur verið yfir hundrað daga á ári hverju erlendis og mjög oft þegar erfið 

álitamál hafa komið upp þá er einn angi af sögunni: „Forsetinn hraðaði för sinni heim.“ 

Ég man mjög oft eftir því. Og ég held að forsetinn eigi að vera bara meira heima 

(Reykjavík vikublað, 2016, bls. 8) 

Mismunandi áherslur forseta Íslands vekja því margar spurningar um hlutverk forseta Íslands, 

hvað teljist valdheimild, hvort það sé leyft sem ekki er beinlínis bannað og hvort staða forseta 

Íslands skilgreinist í anda forsetaræðis (e. Presidential system), eins og í Bandaríkjunum, eða 

hálfforsetaræðis (e. semi Presidential system), eins og í Frakklandi? Miðað við dönsku 

stjórnarskránna frá 1849, sem grundvöllur fyrstu stjórnarskrá Íslands, væri hægt að skilgreina 

stjórnarfar á Íslandi fram til 1920 sem konungsþingræði (e. Constitutional monarchy). Það 

vekur þó athygli að í stjórnarskrá Íslands frá 1944 virðist ákvæði um framkvæmd valds áfram 

vera í takt við útgáfu dönsku stjórnarskrárinnar, en í 13. gr. stjórnarskrár Íslands segir: 

,,Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). En 

hvers vegna ekki að ganga alla leið að forsetaræði, fyrst baráttan fyrir aðskilnaði frá Danmörku 

og konungsþingræðinu var háð á annað borð? Í stað þingræðislýðveldis (e. Parliamentary 

republic) hefði mögulega verið betra að ganga alla leið og fara að fordæmi Bandaríkjanna, þegar 

þeir lýstu yfir sjálfstæði 1776 og hörfuðu þar með frá yfirráðum Breta og stjórnskipunar þeirra 

og sömdu stjórnarskrá sína í kjölfarið, sem byggði á þrískiptingu valdsins (ushistory.org, 2016). 

Fyrst eftir stofnun lýðveldisins vildi hópur fólks á Íslandi skoða þá leið, en af því varð ekki 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2005).   

3.1 Erlend áhrif 

Eins og áður er getið var vísir að stjórnarskrá grundvöllur samkomulags konunga í Bretlandi, 

sem átti að tryggja frið og færa ákveðið vald til fjöldans, sem liður í málamiðlun vegna átaka 

og sjálfsstjórnar þeirra sem kúgaðir voru. Bandaríska stjórnarskráin slítur einmitt á þessi tengsl 

við Breta og færir valdið að fullu til fólksins. Þeir sem að henni stóðu tóku mikla áhættu og 

vildu ekki að slúður og misskilningur yrði til þess að eyðileggja ferlið, sem fór leynt sökum ótta 

við aðgerðir Breta (ushistory.org, 2016). Tilurð íslenskra stjórnarskráa var svo gott sem fyrir 

opnum tjöldum, með aðkomu Íslendinga og erlendra aðila til áratuga, þar sem Bretar, sem og 

aðrir, komu nokkuð við sögu.  
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Ekki verður farið ítarlega í söguna hvað tilurð stjórnarskrár Íslands frá 1944 snertir en á Íslandi 

virðist þessu þannig hafa verið farið að stjórnarskráin fengi að halda einkennum 

konungsþingræðis, þar sem orðinu ,,konungur“ var skipt út fyrir ,,forseta“, í orðanna hljóðan. 

Engu að síður var haldið um stjórnartauma Íslands með svipuðu sniði og tíðkaðist fyrir 1944, 

og þá helst fyrir 1920, eins og vikið verður að síðar í þessum kafla. Árið 2005 vann Gunnar 

Helgi Kristinsson skýrslu að beiðni nefndar um endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Ísland. 

Sú skýrsla ber heitið: ,,Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar“ og kemur þar glögglega fram að 

erlend ríki, Bretar og Bandaríkin, höfðu afgerandi áhrif á þróun mála á Íslandi varðandi vinnu 

við stjórnarskrána, sem átti að ljúka haustið 1942, enda voru Danir í erfiðleikum vegna hersetu 

Þjóðverja við upphaf árs 1940, auk þess sem Bretar hertóku Ísland í maí það sama ár. Ríkisstjórn 

Íslands lagði þar áherslu á sambandsslit við Danmörku, sjálfsstjórn og lýðveldisstofnun. 

Viðskilnaðinum átti að hraða en sumarið 1942 hindruðu Bretar og Bandaríkjamenn frekari 

afgreiðslu, að sinni (Gunnar Helgi Kristinsson, 2005). Í þessari ágætu samantekt Gunnars Helga 

er aðkomu Bandaríkjanna ekki getið frekar, enda áherslan í skýrslunni á sögulegar heimildir og 

umræður við vinnslu stjórnarskráa á Íslandi og einstaka greinar þeirra. Hitt er annað mál að 

gildandi stjórnarskrá var samþykkt á miklum umbrotatímum í stjórnmálum heimsins og spilar 

staða Íslands í hinu alþjóðlega samhengi nokkuð stórt hlutverk. Staða forseta Íslands var þar í 

forgrunni. Hlutverk Bandaríkjanna í tilurð stjórnarskrárinnar, lega Íslands og mikilvægi þess að 

Ísland spilaði í réttu liði á jaðri átakanna við lok seinni heimsstyrjaldar, gaf Íslandi tækifæri til 

frekari metorða á meðal þjóða heims. Hér á eftir verður þáttur Bandaríkjanna við tilurð 

stjórnarskrárinnar 1944 rakinn, með áherslu á valdheimildir forseta Íslands. 

3.2 Þáttur Bandaríkjanna í gildandi stjórnarskrá Íslands 

Við stofnun lýðveldisins Íslands þann 17. júní 1944 viðurkenndu Bandaríkin sjálfstætt Ísland 

þann sama dag, fyrst þjóða (United States Department of State, e.d). Þrátt fyrir að ýmislegt hafi 

verið skrifað um íslensku stjórnarskrána og aðkomu Íslendinga og Dana að því ferli, hefur þáttur 

Bandaríkjanna í sögulegu tilliti farið vaxandi að mati fræðimanna, sem skoðað hafa heimildir í 

þá veru. Svanur Kristjánsson, prófessor í stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, hefur lengi 

skoðað 26. gr. stjórnarskrár Íslands og segir að loksins árið 1996 hafi hann komist á rétta braut 

í varðandi synjunarvald forseta Íslands. Upphaflega taldi Svanur að þingið væri alvalda á Íslandi 

og að 26. gr. stjórnarskrárinnar væri ekki í gildi vegna þess að hún hefði ekki verið notuð, að 

forsetaembættið væri meira táknrænt. En eftir að Svanur fór að skoða málið betur kom ýmislegt 

í ljós, sem benti einmitt sterklega til þess að gert væri ráð fyrir að forseti Íslands nýtti 

synjunarvaldið í ákveðnum tilvikum. Í viðtali hjá Ríkisútvarpinu nefnir Svanur að við stofnun 
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lýðveldis á Íslandi hafi ráðastéttin í landinu, formenn stjórnmálaflokkanna, látið hentistefnu á 

grundvelli eigin hagsmuna ráða för við gerð stjórnarskrárinnar, að þeir vildu síður dreifa 

valdinu, eins og 26. gr. stjórnarskrárinnar kveður á um, sem felur forseta Íslands synjunarvald 

(Kristín Einarsdóttir, 2016). 

Það er skiljanlegt að ráðandi öfl, með löggjafan sér til halds og trausts, séu treg til þess að færa 

forseta Íslands eða almenningi vald til þess að hafna lögum frá Alþingi með einföldum hætti að 

undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Það myndi einfaldlega gjaldfella valdsvið Alþingis og 

elítunnar, sem mögulega þýddi öflugri varnir almennings gegn ójöfnuði, arðráni hinna fáu 

útvöldu, einokun á nýtingu verðmætra auðlinda og kúgun. Aristóteles gerir jöfnuði og völdum 

skil í bók sinni Siðfræði Níkomakkosar. Þar segir hann: ,,Valdamaður er verndari réttlætis en 

ef hann er verndari réttlætis er hann einnig verndari jafnaðar“ (Aristóteles, 1995, bls. 39). 

Aristóteles nefnir að dómari reyni að jafna ójöfnuð með sekt (Aristóteles, 1995, bls. 27) og má 

segja að forseti Íslands sé í ákveðnu hlutverki dómara, sem úrskurðar í málum Alþingis fyrir 

almenning. Þannig getur forseti Íslands ,,sektað“ Alþingi með því að synja lögum frá Alþingi 

staðfestingar og færa valdið með því til almennings, sem sker úr um lög frá Alþingi í bindandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu. En ,,refsivöndur“ forseta Íslands var kannski ekki  framarlega á 

forgangslista íslenskra valdhafa þegar synjunarvaldi hans var komið fyrir í stjórnarskrá Íslands. 

Önnur öfl en innlend kunna að bú að baki synjunarvaldi forseta Íslands, eins og Svanur bendir 

einmitt á síðar í viðtalinu. Þar segir hann að ferð Sveins Björnssonar, forseta Íslands, til 

Bandaríkjanna í ágúst 1944, hafi fyrst um sinn verið álitin kurteisisheimsókn samkvæmt 

hefðbundinni sagnfræði, ,,til að ræða um veðrið við Roosevelt Bandaríkjaforseta“ (Kristín 

Einarsdóttir, 2016). Heimsóknin hafi mögulega verið eins konar þakklætisvottur vegna 

stuðnings Bandaríkjanna við stofnun íslenska lýðveldisins þá um sumarið. Svanur dró þessa 

söguskoðun í efa, enda hafði Sveini Björnssyni verið tekið höfðinglega í Hvíta húsinu og átt 

þar góðan fund með forseta Bandaríkjanna, þar sem forseti Íslands og forseti Bandaríkjanna 

ræddu veru hers Bandaríkjanna á Íslandi (Kristín Einarsdóttir, 2016), sem hertók Ísland í júlí 

1941 (Fairchild, e.d) í kjölfar hernáms Breta á Íslandi frá 10. maí 1940 (Leifur Reynisson, 

2010). Roosevelt taldi að vegna öryggishagsmuna Bandríkjanna yrði að tryggja bandaríska 

hernum áframhaldandi veru á Íslandi og tók Sveinn Björnsson undir þá skoðun, sem á sama 

tíma stóð í ströngu á Íslandi við að koma stjórninni á Íslandi frá völdum, en sú stjórn var 

andsnúin veru Bandaríkjahers á Íslandi. Þar með hafði Sveinn Björnsson tekið þá afstöðu að 

Ísland treysti böndin við bandaríska herveldið, frekar en að feta slóð hlutleysis eða andstöðu 

við átök stríðandi fylkinga með beinum eða óbeinum hætti (Kristín Einarsdóttir, 2016). Í ljósi 
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þessara viðræðna má telja að afstaða til fullveldis hafi tekið mið af hagsmunatengslum við 

,,verndara“, þar sem öryggi landsins og staða íslenskra stjórnmálamanna vó þungt á kostnað 

hlutleysis. 

Í bók sinni Leviathan fjallar Thomas Hobbes um hættur þess sem stjórnleysi hefur í för með 

sér. Nefnir hann algera upplausn samfélagsins, skertar samgöngur, viðsnúning þekkingar, 

afnám lista, ótta og hættu á kvalafullum dauða (Hobbes, 1909, bls. 186). Þess vegna væri 

mikilvægt að einhvers konar stjórnvöld héldu um stjórnartaumana. Sé gert ráð fyrir að árás geti 

verið yfirvofandi þarf sömuleiðis að gera ráð fyrir að til varna þurfi að grípa, og þá helst 

tímanlega til þess að koma í veg fyrir skaðann af árás. Þannig nefnir Hobbes enn fremur að á 

grundvelli væntinga um sama hag, sem aðilar geti ekki notið samtímis, verði þeir óvinir. Þannig 

muni ofureflið yfirbuga þann veikari og koma í veg fyrir að hann geti notið ávaxta erfiðis síns, 

frelsis eða lífs (Hobbes, 1909, bls. 184).  

Þá má ætla að stjórnmálamenn á Íslandi árið 1944 hafi einfaldlega metið það svo að betra væri 

að vera í eins vinsamlegu sambandi við Bandaríkin, með sinn öfluga her, á þeim nótum að hægt 

væri að tala um samkomulag á milli Íslands og Bandaríkjanna, sem báðir aðilar hefðu hag af, 

frekar en að eiga á hættu innrás minna vinalegri aðila, sem ekki tæki tillit til óska og þarfa 

Íslendinga. Áratugum síðar ómuðu svipuð skilaboð af svipuðu tilefni, ógn við lýðræðið, frelsið 

og hinn vestræna lífstíl, þegar George W. Bush, 43. forseti Bandaríkjanna, sagði í ræðu á þingi 

Bandaríkjanna í kjölfar atburðanna þann 11. september 2001, að annað hvort stæðu þjóðir heims 

með Bandaríkjunum eða með hryðjuverkamönnunum, sem gæti haft slæmar afleiðingar í för 

með sér fyrir viðkomandi (e. Either you are with us, or you are with the terrorists) (Bush, 2001).   

Heimspekingurinn Jonathan Wolff bendir reyndar á að nokkurar mótsagnar gæti hjá Hobbes, 

sem hafi sagt að lögmál náttúrunnar (e. The laws of nature) væru ólífvænleg, án réttlætis, en að 

með gagnkvæmri virðingu eða einhvers konar heiðursmannasamkomulagi (e. moral code) hafi 

Hobbes bent á að friðar mætti vænta að uppfylltri ákveðinni forskrift (Wolff, 2006, bls. 14). 

Þarna má segja að togstreitan spretti af skilgreiningunni á hagsmunum og hvernig þeirra er 

notið. Sem dæmi mætti nefna að ef ein þjóð yrði skyndilega sú eina sem gæti útvegað 

drykkjarhæft vatn, yrði sú þjóð sjálfkrafa skotspónn annara þjóða, nema hún deildi þessum 

gæðum sínum með öðrum. Það má því segja að einhvers konar ,,verndarstefna“ íslenskra 

stjórnmálamanna hafi verið hugsuð sem trygging til framtíðar, þar sem Bandaríkjanna nyti við 

í hinu alþjóðlega umróti um miðja 20. öldina. Í því samhengi voru Bandaríkin því mögulega afl 
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til þess að njóta fremur en ógn, sem hætta stafaði af, að mati sumra íslenskra stjórnmálamanna 

í aðdraganda lýðveldisstofnunar 1944.  

Jean Jacques Rousseau benti á tilhneigingu þeirra heimspekinga, sem fjölluðu um grundvöll 

samfélags, til þess að hverfa til náttúruríkisins en að enginn þeirra hafi komist þangað. Þrár, 

þarfir, stolt, kúgun og drifkraftur séu þættir sem þeir hafi einfaldlega yfirfært frá hinu 

samfélagslega kerfi á náttúruríkið. Þeir séu því að blanda af hinum siðaða manni í þróuðu 

samfélagi yfir á hinn frumstæða mann (Rousseau, 2004, bls. 50). Rousseau hélt því einnig fram 

að samkennd mannsins og innbyggt óþol gagnvart aðgerðaleysi við þjáningu annara gerði það 

að verkum að hömluleysi náttúruríkisins laðaði í raun fram það góða í manninum og hjálpsemi 

þegar á reyndi og væri því ekki fullkomlega villt ástand (Rousseau, 2004, bls. 76).  

Íslenskir stjórnmálamenn þurftu því vissulega að meta stöðuna út frá fjölmörgum forsendum.  

Sveinn Björnsson taldi að Alþingi ætti ekki að kjósa forseta eða að setja stjórnarskrána. Það 

væri almennings á grunni lýðræðisríkis að sönnu, eins Svanur Kristjánsson rekur áfram í 

ofangreindu viðtali. Svanur nefnir enn fremur að hart hafi verið tekist á um þetta í aðdraganda 

lýðveldisstofnunar Íslands, á grundvelli valddreifingar annars vegar og veigameira þingræðis 

hins vegar, enda þjóðarvilji æðri þingvilja. Auk þess hafi komið í ljós í skoðanakönnun, sem 

gerð var á Íslandi árið 1943 að frumkvæði Torfa Ásgeirssonar hagfræðings, sem þá hafði lært 

að gera skoðanakannanir í Bandaríkjunum (Kristín Einarsdóttir, 2016), að 400 af 581, sem tók 

þátt í þeirri könnun, vildu að forseti lýðveldisins yrði kosinn í þjóðaratkvæðagreiðslu (Helgafell, 

1943, bls. 341-342). Í þessu sambandi má draga þá ályktun að togstreita valdakjarna sé stöðug 

barátta, þar sem stjórnmálaflokkar, peningaöfl, hernaðarbandalög og fleiri aðilar af því tagi eru 

í einu horninu og almúginn, lýðurinn, kjósendur, fólkið í landinu í hinu horninu. 

Birtingarmyndirnar eru hins vegar misjafnar frá einum tíma til annars.  
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4 Stjórnarskrá Íslands / Samanburður 

Ef stjórnarskrá Íslands er frá valdhöfum komin eru tillögur Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá 

komnar frá almenningi. Athygli vekur að í gildandi stjórnarskrá Íslands, sem á rætur að rekja 

til þess tíma sem vald Danakonungs var veigamikill þáttur í samfélagsvitund Íslendinga, er 

þáttur forseta Íslands nokkuð fyrirferðarmikill. Af 81. grein stjórnarskrárinnar fjalla 37% greina 

hennar um forseta Íslands, eða samtals 30 greinar. Af þeim lýsa 16 greinar forsetaembættinu 

almennt en 14 greinar kveða á um valdsvið og valdheimildir forseta Íslands. Þar mætti til dæmis 

nefna skipun ráðherra, veitingu embætta, heimild til milliríkjasamninga, þingrofsrétt, 

náðunarvald, synjunarvald, heimild til útgáfu bráðabirgðalaga og heimild til veitingu 

undanþága frá lögum. Almenn lýsing á embættinu segir síðan til um kosningu forseta Íslands, 

kjörgengi til forseta, fyrirkomulagi kosninga, kjörtímabili og aðsetur forseta lýðveldisins, svo 

nokkuð sé nefnt. Þær 14 greinar sem túlka mætti sem beinar valdheimildir forseta Íslands eru 

17% af greinum stjórnarskrárinnar og greinar sem fjalla að öðru leyti um forsetaembættið 

almennt eru 20% af greinum stjórnarskrárinnar (sjá mynd 1 ). 

 

Tillögur Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá Íslands telur 114 greinar. Af þeim lýsa 10 greinar 

embætti forseta Íslands almennt en 6 greinar kveða á um valdsvið og valdheimildir forseta 

Íslands. Valdheimildirnar taka til; stöðu forseta sem hluti framkvæmdarvalds, synjunarvalds, 

þingrofsréttar, náðunarvalds og hlutverks forseta við vali á forsætisráðherra, ásamt nánari 

útfærslu á formlegu hlutverki forseta Íslands í stjórnkerfinu. Almenn lýsing á embætti forseta 

kveður á um kjörgengi til forseta Íslands, kosningafyrirkomulag, kjörtímabil, starfskjör forseta, 

staðgengil og ábyrgð auk frekari skilgreininga og nánari útfærslu á embættinu. Þær 6 greinar 

sem kveða á um beinar valdheimildir forseta Íslands eru ekki nema um 5% af þeim 114 greinum 

Mynd 1- Greining á gildandi stjórnarskrá 
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sem liggja til grundvallar tillögum Stjórnlagaráðs í heild, eða hlutfallslega tæplega þriðjungur 

af því sem telja má valdheimildir forseta Íslands í gildandi stjórnarskrá. Almenn umfjöllun um 

embætti forseta Íslands er síðan 9% af tillögum stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá Íslands (sjá 

mynd 2). 

 

Þessi munur virðist vera skýr vísbending í þá veru að þegar almenningur kýs almenna borgara 

til þess að semja stjórnarskrá, eins og gert var í tilviki Stjórnlagaþings (sem síðar varð 

Stjórnlagaráð) (Forsætisráðuneytið, 2016), virðist vilji þeirra fulltrúa vera að tempra umgjörð 

og valdsvið forseta Íslands. Við umskiptin 1944, þegar Ísland fékk viðurkenningu sem sjálfstæð 

þjóð, virðist Alþingi engu að síður hafa staðsett sig á öðrum væng valdsins, þar sem hugtakið 

,,forseti“ fékk hlutverk í stjórnkerfinu sem ætlað hafði verið konungi áður. Einnig virðast áhrif 

Bandaríkjanna hafa gert niðurstöðuna eðlisþyngri á vegasalti alþjóðastjórnmála. Ísland var á 

þeim tíma hernaðarlega mikilvægt og ætla mætti að akkur hafi verið í því að tryggja bandamann 

á Norður-Atlantshafi, þar sem hið konunglega yfirbragð hefði í raun úrslitavald, ef til deilna 

kæmi um strauma og stefnur í helstu þáttum í stjórnkerfi Íslands. Það má því færa rök fyrir því 

að nokkurs konar leppstjórn hafi haldið um stjórnartaumana á Íslandi við lok síðari 

heimsstyrjaldar. Bandaríski heimspekingurinn John Rawls benti á að skynsemisrök (e. rational 

choice) þess efnis að við óvissu, stæðu margir slæmir kostir til boða, þá veldum við þann kost 

sem hefði vægustu afleiðingar í för með sér en allir aðrir slæmir kostir (e. Maximin), þar sem 

markmiðið væri að hámarka möguleikann á lágmarksskaða (Wolff, 2006, bls. 157-167). 

 

Mynd 2- Greining á tillögum stjórnlagaráðs 
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5 Synjunarvald forseta Íslands 

Í kafla um forseta Íslands er kveðið á um synjunarvald forseta Íslands í 26. gr. 

stjórnarskrárinnar, eins og áður er fjallað um, eða svokallaðann málskotsrétt, sem heimilar 

forseta Íslands að synja lögum frá Alþingi staðfestingar og skjóta þeim lögum þar með til 

þjóðarinnar í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þessi margumtalað og umdeilda grein gildandi 

stjórnarskrár Íslands má segja að hafi verið sveipuð ákveðnum ævintýraljóma undanfarna 

áratugi og verið hálfgerður undirtónn í því meginn stefi íslenskra stjórnmála, að valdið væri í 

raun hjá fólkinu í landinu í skjóli þessa öryggisventils. Til hans getur forseti Íslands gripið ef 

mikið liggur við. Á sama tíma virtist þó vera einhvers konar þegjandi samkomulag um að þessi 

grein væri í raun ekki virk, enda táknrænn arfur hins konunglega, danska valds. Hið 

lýðræðislega umboð Alþingis væri því óskorað, að lýðveldið Ísland einkenndi þingbundin 

stjórn, sem væri grundvöllur lýðræðishefðar Íslendinga frá stofnun lýðveldisins árið 1944. Þetta 

er í raun kjarni málsins. Að sama skapi má segja að forseti Íslands starfi í skjóli kjósenda, hverra 

óskorað umboð hann hefur.  

Forseti Íslands er eini embættismaður ríkisins, sem kosinn er með lýðræðislegum hætti í beinni 

kosningu, samkvæmt lögum um stjórnskipan Íslands (Forseti Íslands, 2016). Auk þess hefur 

forseti Íslands óumdeilanlega valdheimild til þess að vísa nýsamþykktum lögum Alþingis til 

þjóðarinnar, sem 26. gr. veitir honum. Alþingi Íslands virðist því valdlítið í raun, ef forseti 

Íslands vísar öllum lögum þess til þjóðarinnar. Að sama skapi virðist forseti Íslands í raun 

valdalaus, sé honum meinað að framkvæma það vald sem stjórnarskráin heimilar en er þess í 

stað falið að klippa á borða, halda veislur og veita umboð til stjórnarmyndunar, og þá nánast 

eingöngu að nafninu til. 

Í Bandaríkjunum er rík áhersla lögð á aðhald stofnana ríkisins, þar sem gagnkvæm skoðun og 

jafnvægi þeirra á meðal (e. checks and balances) á að virka sem öryggisventill og hindra 

einstaka stofnanir ríkisins í að verða of valdamiklar (Britannica, 2016). Grundvöllur að nútíma 

stjórnskipan lýðræðisríkja er þrískipting valdsins, þar sem þjóðin kýs fulltrúa sína til þess að 

sitja á þingi, löggjafasamkomu, til þess að semja þau lög sem hæfa vilja þegnanna og þörfum 

samfélagsins. Að auki hefur framkvæmdarvaldið umsjón með framkvæmd laganna og 

dómsvaldið úrskurðar um deilumál og brotamál á lagalegum grunni (John Locke, e.d) John 

Locke lagði áherslu á mikilvægi lagasetningar, sem hann grundvallaði á lögmáli náttúrunnar (e. 

natural law) þess efnis að hið siðlega væri sammannlegur þáttur og að gæti bæri þess að 

aðgreina fólk ekki á grundvelli búsetu þess eða samkomulags, sem fólk gerði sín á milli (e. 
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natural law). Lög á öðrum grundvelli, til dæmis á forsendum fyrirtækjareksturs eða hvað 

framkvæmd kosninga varðar, væru þá skilgreind sem leikreglur um framkvæmd hluta (e. 

positive law). Lögmál náttúrunnar væri því mikilvægur liður í lagasetningu til þess að gæta 

jafnræðis á grundvelli siðlegra gilda.  

Hið guðlega vald, eða lögmál guðs, var Locke einnig hugleikið, að sköpunarverkinu, 

manninum, bæri að hlýða skapara sínum. Hann leit hins vegar svo á að forðast bæri að gera ráð 

fyrir að lögmál náttúrunnar væri handahófskennt (Alex Tuckness, 2016). Í þessu sambandi má 

segja að lög byggi á hinu siðlega, sem byggi á trú. Á þeim forsendum má segja að lög byggi að 

grunni á einhvers konar sannfæringu. Sem dæmi má segja að ef almennt sé talið rangt að ganga 

yfir götu á meðan fjöldi bíla keyrir framhjá og að rangt sé að taka vöru úr verslun án þess að 

greiða fyrir þá vöru, þá sé réttlætanlegt að löggjafasamkoma semji lög þess efnis að slíkt sé 

óheimilt, enda sé litið svo á að löggjafinn starfi í umboði þjóðarinnar í kjölfar kosninga er lúti 

lýðræðislegri niðurstöðu. Það fer reyndar tvennum sögum af því hvort löggjafasamkomur starfi 

í þágu allra þegnanna, enda eru löggjafasamkomur sennilega starfræktar á eins mismunandi 

forsendum og þær eru margar. Sem dæmi má nefna að konur á Íslandi höfðu ekki kosningarétt 

fyrr en árið 1915, en þá að vísu aðeins 40 ára og eldri (Kvennasögusafn Íslands, e.d). Það má 

því segja að lög geti verið réttlætanleg þótt þau séu ekki endilega réttlát (Mill, Utilitarianism, 

2016).  

Talið er að Locke hafi farið ýmsar leiðir til þess að réttlæta náttúrulög umfram lögmál guðs 

(Forde, 2011). Lagaprófessorinn Don Herzog (Sunderland, 2016) bendir á að mögulega hafi 

Locke, sem vitsmunavera, grundvallað afstöðu sína varðandi mikilvægi þess að lúta lögmálum 

guðs á þeirri forsendu, að þrátt fyrir allt væri það skylda manna að virða frumskyldu, eða 

þakklæti, sem væri óháð guði (Alex Tuckness, 2016). Locke taldi að rök manna gætu aðeins 

verið ráðgefandi, þegar vilji hins guðlega væri annars vegar, og þar sem guð skapaði manninn 

með rökhugsun, sem gerði manninum kleift að fylgja vilja guðs, væru mannleg rök og guðleg 

rök tengd. Þess vegna væru náttúrulög ekki tilviljunum háð (Alex Tuckness, 2016).  

Ef lög landsins eru leikreglur lýðræðis, sem byggja á siðferðilegum trúarlegum forsendum, má 

spyrja hvort stjórnarskrá sé óþörf og hvort greinar stjórnarskrár ættu frekar heima í almennum 

lögum? Á hinn bóginn má velt því upp hvort stjórnarskrá sé mögulega utan ramma siðferðis 

eða meira í ætt við það sem skilgreinist sem pósitív lög (e. positive law) (Alex Tuckness, 2016), 

sem kveða á um framkvæmd stjórnsýslu fremur en atferli fólks. Séu valdheimildir forseta 

Íslands í stjórnarskrá almennt viðurkenndar sem virkar valdheimildir, og þær túlkaðar 
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bókstaflega, má deila um sanngirni þess að Alþingi Íslands sjái um að semja og samþykkja 

stjórnarskrá Íslands (Forsætisráðuneyti Íslands, 2015). Tilgangur stjórnarskráa er almennt að 

veita Alþingi og helstu stofnunum ríkisins aðhald og aðskilja helstu valdþætti ríkisins. Það má 

færa rök fyrir því að ekki fari saman að leikreglur séu samdar af leikmönnum í miðjum leik, 

sem breyta má á þeirra forsendum eftir því hvernig vindurinn blæs hverju sinni. Hentistefna 

stjórnvalda kann ekki góðri lukku að stýra og getur það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, 

fari ríkjandi stjórnvöld á svig við lög eða beiti ofbeldi af einhverju tagi.  

Locke taldi að við lagalega óvissu, þegar kjörnum fulltrúum væri meinaður aðgangur að 

þingstörfum, ef niðurstöður kosninga væru falsaðar eða ef fólk væri flutt nauðugt til erlendra 

ríkja, væri fólki heimilt að steypa ríkjandi valdhöfum af stóli (Alex Tuckness, 2016). 

Nauðsynlegt getur því verið að setja stjórnvöldum skorður með þeim hætti sem stjórnarskrá 

kveður á um, svo allir sitji við sama borð, viti að hverju gengið er, að valddreifing sé innbyggð 

í stjórnkerfið, að lýðræði, frelsi, öryggi og eignaréttur sé virtur og svo framvegis. Lock lagði til 

dæmis áherslu á að hver maður væri fæddur frjáls og hefði rétt til þess að verja líf, frelsi og 

eignarétt sinn gegn skemmdum eða ágangi annara, samkvæmt lögum náttúrunnar (John Locke, 

e.d). Þann rétt væri hægt að verja gegn ofríki valdhafa, sem eingöngu væru bundnir af eigin 

lagasetningu, hvers gjörðir tækju mið af heimild almennra laga á kostnað almennra borgara, ef 

ekki væri stjórnarskrá til þess að vernda ýmis grunn gildi og setja stjórnvöldum skorður. En 

stjórnarskrá er ekki staðlað fyrirbæri og er tilurð hennar grundvölluð á mismunandi forsendum 

á milli landa.  

Stjórnarskrá Bandaríkjanna var samin í Philadelphia sumarið 1787 af fulltrúum 12 fylkja af 

þeim 13, sem mynduðu bandalag ríkja N-Ameríku á þeim tíma. Tilgangurinn var að forma 

ramma að stofnunum og stjórn ríkisins frá grunni. Meðal annars kemur þar fram hversu mikil 

völd skyldu færð hinni miðlægu stjórn og stofnunum hennar, fjöldi fulltrúa hvers fylkis á 

þinginu var ákvarðaður, fyrirkomulag kosninga, hlutverki og stöðu forseta Bandaríkjanna lýst 

og valdheimildir hans ákvarðaðar (National Archives, e.d). Fjöldi fulltrúa fylkjanna tók þátt í 

að semja stjórnarskrá Bandaríkjanna, eða 55 talsins, þótt einungis 39 þeirra undirrituðu 

stjórnarskránna þann 17. september 1787, og var útkoman afrakstur margra mánaða samninga 

og málamiðlanna þessara fulltrúa fylkjanna (National Archives, e.d). ,,Við, fólkið“ (e. We the 

People) eru upphafsorð bandarísku stjórnarskrárinnar. Þar með er tónninn sleginn fyrir sjö kafla 

hennar, í um 4.500 orðum, að valdið sé hjá fólkinu fyrir fólkið, eða almenning, eins og orða 

mætti það á íslensku (National Archives, e.d). Þar má segja að byrjað hafi verið með hreint 

borð, stjórnkerfið skilgreint og hannað frá grunni og þrískipting valdsins raungerð að fyrirmynd 
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John Locke um aðskilnað valdþátta stofnana ríkisins, sem Montesquieu þróaði frekar (Bok, 

2014) Varlega var farið með þær valdheimildir, eins og skorður við athöfnum forseta, sem 

gerlegt væri að víkja vegna svika, mútuþægni eða glæpa af einhverju tagi, eins og segir í fjórða 

hluta kafla tvö, svo fátt eitt sé nefnt (National Archives, e.d). Formlega byggja aðgerðir 

valdastofnana á lögum en áhrifavald forseta er ekki síður mikilvægt og getur mótað afstöðu 

almennings og sett Alþingi skorður, jafnvel ómeðvitað, á mórölskum forsendum ef fylgi við 

orðræðu forsetans mælist hátt. 
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6 Áhrifavald forseta Íslands 

Valdsvið og verklýsing forseta Íslands einskorðast ekki við stjórnarskrá Íslands. Áhrifavald 

forseta Íslands er einnig töluvert, sem opinberlega getur sett mál á dagskrá með því að varpa 

ljósi á þau, skerpa á umræðunni í sumum tilvikum og opna umræðu um viðkvæm og umdeild 

mál í öðrum tilvikum. Að lokinni innsetningu í embætti forseta Íslands, þann 1. ágúst 2016, 

ræddi forseti Íslands, Guðni Thorlacius Jóhannesson, um valdsvið forseta Íslands í viðtali hjá 

Ríkissjónvarpinu. Hann taldi að Alþingi væri mögulega ekki hæft til þess að breyta stjórnarskrá 

Íslendinga hvað varðar völd og verksvið forseta, og að þá væri úr vöndu að ráða (Sarpurinn, 

2016). Þessi ummæli vekja upp spurningar um getu Alþingis og vilja þingmanna til umbóta á 

grundvelli samfélagssáttmála, þar sem almenningur kemur að þeirri vinnu (Vignir Már 

Lýðsson, 208).  

6.1 Orðræða forseta Íslands 

Þegar sitjandi forseti Íslands gagnrýnir ríkjandi fyrirkomulag, að styrkleika þingræðis mætti 

mögulega draga í efa, beinir það athyglinni að orðræðu forseta Íslands, sem getur haft það í för 

með sér að Alþingi Íslendinga muni taka ákvarðanir sem taki mið af mati forseta Íslands. Það 

getur sett Alþingi í vanda og ekki gott að ákveða hver ætti að taka af skarið í vandasömum og 

umdeildum málum. Höggva þyrfti á hnútinn og beina sjónum að þjóðarvilja þegar þingvilji 

virðist ekki vera til þess að breyta stjórnarskrá Íslands. Það gæti forseti Íslands gert með 

áhrifavaldi sínu. Forseti Íslands hlýtur í því sambandi að þurfa að axla þá ábyrgð að starfa í 

umboði almennings og að til greina komi að beita valdheimildum forseta Íslands í þágu 

þjóðarvilja þegar kemur að því að finna ráð við skorti á hæfi eða vilja Alþingis til þess að taka 

á svo stóru máli sem stjórnarskrá Íslands er. Í ljósi þess að 26. gr. stjórnarskrárinnar hefur loks 

verið virkjuð er ekki lengur hægt að undanskilja aðrar greinar stjórnarskrárinnar er lúta að 

valdheimildum forseta Íslands. Hafi þær hingað til þótt hafa táknræna merkingu gildir það ekki 

lengur því annað hvort eru allar valdheimildir forseta Íslands virkar eða engin.   

Hlutverk forseta Íslands er því fyrst og fremst pólitískt, enda getur hann tekið pólitíska 

ákvörðun um afdrif mála í kjölfar afgreiðslu Alþingis á frumvörpum til laga. Einnig er það 

pólitísk ákvörðun að beita ekki valdheimildum forseta Íslands, sem kveðið er á um í 

stjórnarskrá. Um Alþingismenn segir í 48. gr. stjórnarskrárinnar: ,,Alþingismenn eru eingöngu 

bundnir við sannfæringu sína og eigi við neinar reglur frá kjósendum sínum“ (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, 2016). Ekkert slíkt ákvæði er að finna í stjórnarskrá um forseta Íslands.  



 

29 

 

Sem eini þjóðkjörni fulltrúi fólksins í ákveðið embætti og jafnframt æðsti maður þjóðarinnar, 

ber forseta Íslands því siðferðileg skylda til að fara að vilja almennings. Eðli málsins samkvæmt 

beinist óhjákvæmilega mikil athygli að forseta Íslands í fjölmiðlum. Þannig mætti nefna að 

fyrsta opinbera heimsókn Guðna Th Jóhannessonar í embætti forseta Íslands, þegar hann 

heimsótti Sólheima í Grímsnesi, vakti hörð viðbrögð þeirra sem til þekktu. Freyja Haraldsdóttir, 

varaþingmaður Bjartrar framtíðar, sagði að valdhafar ættu ekki að upphefja aðskilnað og 

útskúfun, heldur að berjast gegn henni. Þar átti hún við að saga fatlaðra sýndi kerfisbundna 

vistun á stofnunum frá upphafi, sem rannsóknir bentu til að gæti ekki verið gott, sem kæmi í 

veg fyrir að fatlaðir gætu lifað í samfélagi við aðra (Birgir Steinarsson, 2016). Þarna varpaði 

forseti Íslands, viljandi eða óviljandi, kastljósi fjölmiðla að aðbúnaði fatlaðra, sem má segja að 

hafa skapað tækifæri til þess að bregðast við með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Forseti 

Íslands getur með þessu móti rætt ýmis mál opinskátt og komið þeim á dagskrá, sem 

auðmjúkkur þjónn í þágu þjóðarinnar. Forseti Íslands, hver svo sem það er hverju sinni, er í 

kjörstöðu til þess að taka á ýmsum málum heildstætt, fyrir hönd þeirra sem minna mega sín. 

Þar með sýnir hann hvern mann hann hefur að geyma og hvers hann er megnugur, sem verðugur 

fulltrúi þjóðarinnar allrar. Það þarf visku og næmi til þess að feta stígu réttlætis og sanngirni. 

En rök þurfa einnig að liggja til grundvallar ákvörðun forseta Íslands hverju sinni. Til þess að 

skerpa á eftirliti með störfum forseta setti Stjórnlagaráð ákvæði um rökstuðning forseta Íslands 

í 60. gr. tillögu þess að nýrri stjórnarskrá Íslands. Þar segir: ,,Forseti Íslands getur ákveðið innan 

viku frá móttöku frumvarps að synja því staðfestingar. Skal sú ákvörðun vera rökstudd og 

tilkynnt forseta Alþingis“ (Stjórnlagaráð, 2011).  
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7 Stjórnmál og gagnrýnin hugsun 

En hvers vegna er vert að gefa ástæðum valdheimilda forseta Íslands gaum? Að mínu mati er 

mikilvægt að læra af sögunni, fordæmum annara, þess sem vel hefur til tekist, ekki síður en 

þess sem miður hefur farið. Stjórnkerfinu er ætlað að sinna þörfum og vilja almennings. Því er 

mikilvægt að ræða og greina mismunandi hlutverk sotfnana ríkisins. Hlutverk gagnrýnnar 

hugsunar (e. critical thinking) í lýðræðissamfélagi nútímans skiptir þar máli og gagnrýnin 

hugsun hefur ólík hlutverk í ólíku samhengi. Gagnrýnin hugsun ætti að vera grundvöllur fyrir 

afstöðu kjósenda, sem síðan kristallast í verkum þeirra og í gæðum stjórnsýslunnar, sem að 

lokum hefur áhrif á lífsgæði og afkomu þegnanna.  

7.1 Rökvísi, kjósendur og leikreglur lýðræðis 

Rökvísi er mikilvægur liður í skoðun forsenda, sem kjósandi byggir afstöðu sína á. 

Röksemdafærslur stjórnmálamanna eru ekki endilega gildar og þess vegna er kjósandinn í þeirri 

stöðu að þurfa að meta mikilvæg hugtök í orðræðu stjórnmálamanna hverju sinni. Á meðan 

sumir keppast við að mæra nauðsyn nýrrar stjórnarskrár (Ríkisútvarpið, 2010), hafa aðrir 

stjórnmálamenn litla trú á gildi þeirra breytinga til framfara, breytinganna vegna (Ólöf Norðdal, 

2009).  Ígrundun er sömuleiðis mikilvæg þegar stefnur og forsendur stjórnmálaflokkar eru 

skoðaðar og allar hliðar málsins settar í samhengi í aðdraganda kosninga. Ígrundun krefst tíma 

og gerir kjósendur betur í stakk búna til þess að aðgreina skoðanir og staðreyndir, sem gerir þá 

færari til þess að taka upplýsta ákvörðun. 

Þingmenn starfa í umboði þjóðarinnar og gefur það þingmönnum vald til þess að kjósa um 

frumvörp á þingi eins og samviska þeirra býður. Þannig eru þeir hvorki bundnir af afstöðu 

kjósenda til einstaka mála er koma upp á kjörtímabilinu né ályktunum Landsfunda þess flokks, 

sem viðkomandi þingmaður er bundinn við. Stjórnmálamenn verða sjálfir að ákveða hvort þeir 

taki tillit til vilja kjósenda hverju sinni. Í tilviki Vigdísar Finnbogadóttur, forseta Íslands frá 

1980-1996, var hún sett í þá stöðu að taka afstöðu til þingræðis í fyrsta lagi, hlutverks og 

valdþátta forseta Íslands í öðru lagi og vilja almennings í þriðja lagi, þegar kom að því að 

staðfesta umdeilda ákvörðun þingsins að samþykkja lög er kváðu á um aðild Íslands að hinum 

svokallaða EES samningi árið 1993. Þá íhugaði Vigdís Finnbogadóttir afsögn, enda taldi hún 

að þjóðaratkvæðagreiðsla úrskurðaði í raun á milli hennar og þingsins, enda átti hún erfitt með 

að fara gegn þjóðkjörnu þingi, sem þyrfti þá mögulega að segja af sér ef þjóðin hafnaði 

samningnum, og leit einnig svo á að staða hennar sem forseta væri sömuleiðis undir í þeirri 

þjóðaratkvæðagreiðslu, ef af yrði (Pressan, 2008). Í þessu samhengi er þrískipting valdsins 
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dæmi um fyrirkomulag innan stjórnsýslu Íslands sem gott væri að ígrunda, að mikilvægt sé að 

þessir valdþættir; framkvæmda-, löggjafa- og dómsvald, séu aðskildir. En eru þessir valdþættir 

í raun aðskildir á Íslandi, þar sem framkvæmda- og löggjafavaldið sitja á Alþingi Íslendinga og 

hafa þar jafnan rétt til vinnslu frumvarpa og við atkvæðagreiðslu? Við röksemdafærslu getur 

sköpun, víðsýni og ímyndunarafl verið góð aðferð til þess að koma auga á aðra möguleika í 

stöðunni, þar sem kjósendur geta beitt skapandi hugsun þegar hlutverk helstu stofnana ríkisins 

og valdþátta innan þess er skoðað.  
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8 Fjórða valdið 

Í grein sinni ,,Gagnrýnar manneskjur“ segir Ólafur Páll Jónsson, prófessor, að: ,,gagnrýnin er 

sú manneskja sem býr yfir gagnrýnu hugferði, sem þýðir að hún íhugar eigin skoðanir, bæði 

inntak þeirra og forsendur sem þær byggja á“ (Ólafur Páll Jónsson, 2011). En séu valdþættirnir 

eingöngu skilgreindir sem framkvæmdarvald, löggjafavald og dómsvald í stjórnkerfi Íslands, 

má velta því upp hvort það séu tæmandi valdþættir sem dugi einir og sér, sem ráðandi afl í 

íslensku samfélagi. Mögulega eru valdþættirnir fleiri sem betur ætti að ígrunda og gera ráð fyrir 

í íslensku stjórnkerfi, þar sem formlegt hlutverk þeirra og valdsvið yrði skilgreint í stjórnarskrá 

Íslands. Í grein sinni í Morgunblaðinu þann 1. september 2004 segir Jóhann Ásmundsson, 

félagsmannfræðingur, að þjóðin sé fjórða valdið og fari því með æðsta vald ríkisins (Jóhann 

Ásmundsson, 2004). Í MA ritgerð sinni rannsakar Katrín Pálsdóttir meðal annars hlutverk og 

stöðu fjölmiðla og kemst að þeirri niðurstöðu að fjölmiðlar séu réttnefndir ,,fjórða valdið“ 

(Morgunblaðið, 2006).  

Fjölmiðlar hafa vissulega áhrif á viðhorf almennings með beinum og óbeinum hætti, en 

fjölmiðlar eru ekki ein af stofnunum ríkisins. Með sama hætti mætti segja að stórfyrirtæki hafi 

áhrif á viðhorf og líf almennings, að mótun tísku og neysluvenjur fólks almennt geti haft áhrif 

á lífsgæði, jafnvel langt út fyrir áhrifaríkar fyrirsagnir hversdagsins. Ákvarðanir byggðar á 

stríðsletri fréttafyrirsagna geta sveiflast frá einum degi til annars en formleg lagasetning hefur 

oftast mun meiri og víðtækari áhrif til lengri tíma. Hið svokallaða fjórða vald fjölmiðla er hins 

vegar öflugt tæki til skoðanamyndunar sökum þess hve upplýsingar ferðast hratt og geta náð til 

margra á sama tíma. Þannig getur samstaða myndast og í kjölfarið geta hlutir þróast með 

afgerandi hætti á einn veg umfram annan í krafti fjöldans. Stjórnmálamenn lesa þannig í stöðuna 

og nýta áhrifavald fjölmiðla. Sem dæmi má nefna að Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, 

nýtti sér Facetime til þess að ávarpa tyrknesku þjóðina á meðan á valdaránstilraun tyrkneska 

hersins stóð í Tyrklandi þann 15. júlí 2016, og hvatti fólk til þess að mótmæla aðgerðum þessara 

aðila innan hersin, sem stóðu að valdaráninu. Það hafði sín áhrif, fólk svaraði kallinu og 

valdaránstilraunin mistókst (Vísir, 2016). Formlega séð geta fjölmiðlar ekki beitt áhrifamætti 

sínum til beinna aðgerða inn stjórnsýslu, svipað og löggjafinn eða dómstólar hafa, og geta því 

ekki talist fjórða valdið í skilningi stjórnarskrár Íslands. En réttlæting er ekki forsenda réttlátra 

ákvarðana. En valdþættir sem slíkir og skilgreining á virkni þeirra þýðir ekki sjálfkrafa að 

öryggis sé gætt í samfélaginu. Þannig kom þrískipting valdsins á Íslandi, áhrifamáttur fjölmiðla, 

samanlögð þekking og reynsla kjósenda, viska þeirra og vilji, ekki í veg fyrir hrunið 2008. 
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8.1 Réttlæting eða réttlæti 

Í bók sinni Ríkið fjallar Platon um þrá mannsin eftir réttlæti (Bloom, 1991, bls. VII). Í Ríkinu 

greinir Platon frá karakter, Þrasýmakkos, sem heldur þvi fram að skilgreiningin á réttlæti sé 

ekkert annað en það sem gagnist þeim sterku fyrst og fremst og sé tilbúningur valdhafa. Þar 

segir Þrasýmakkos jafnframt að valdhafar setji lög og innræti fólki siðferði, sem þeir geri í eigin 

þágu. Síðan telji valdhafarnir almenningi trú um að réttlæti sé gott og lofsvert, en að 

almenningur átti sig ekki á því að þetta tilbúna réttlæti þjóni hagsmunum valdhafa fyrst og 

fremst (Platon, 2009, bls. 17). Frelsi var eitt mikilvægasta hugtak stjórnmálanna á tímum Platon 

og var til merkis um dygð í samfélaginu. Frelsinu fylgdi jafnframt sú tilhneiging manna að 

ástunda hlýðni til handa hinu samfélagslega yfirvaldi. Einstaklingshyggja átti þannig að víkja á 

forsendum friðar í samneyti við annað fólk (Bloom, 1991, bls. XVI). Það fer hins vegar ekki 

alltaf saman að njóta frelsis og að njóta réttlætis. Réttlæting frjálsra og lýðræðislegra kosninga 

er ekki endilega ávísun á réttláta niðurstöðu kjörinna fulltrúa á Alþingi Íslendinga. 

 

8.2 Ábyrgð kjósenda 

Þótt Alþingi standi rétt að hlutum í lagalegum skilningi er ekki þar með sagt að Alþingi sé að 

gera réttu hlutina. Upplýst afstaða kjósanda, sem byggir á aðgengi að gögnum og opinberri 

umræðu, er mikilvæg vegna þess að hún lýsir siðferðilegri afstöðu kjósandans, enda staðhæfir 

hann ekkert um menn og málefni án þess að hafa fyrir því haldbær rök. Hins vegar, komi 

siðferðileg álitamál upp, er ekki fjallað um þau án þess að rökræða um efni þeirra. Þótt 

forystumaður stjórnmálaflokks verði uppvís að ósiðlegu athæfi og þurfi í kjölfarið að segja af 

sér embætti ráðherra, þýðir það ekki sjálfkrafa að stjórnmálaflokkurinn í heild sé ósiðlegur og 

stefna hans byggð á lygum. Til þess að komast að því þyrfti að beita gagnrýnni hugsun og veita 

stjórnvöldum þannig aðhald í nútíma lýðræðissamfélagi. En að því gefnu að almenningi blöskri 

háttalag stjórnmálamanna, svíði undan lagasetningu þeirra, telji sig órétti beitta og verði fyrir 

barðinu á yfirgangi framkvæmdarvaldsins, hefur almenningur áhrifavald í krafti 

undirskriftasöfnunar og áskorunar til forseta Íslands. Tilgangurinn er að forseti æIslands beiti 

lagalegum valdheimildum sínum til þess að grípa í taumana. Það sannar synjunarvaldið, sem 

26. gr. stjórnarskrárinnar heimilar. Sá öryggisventill raungerðist í kjölfar hrunsins og víkkaði 

valdsvið stjórnkerfisins. 
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8.3 Æðstu gæðin 

Sem meginvandi heimspekilegrar hugsunar hefur heimspekin frá upphafi leitast við að svara 

spurningunni um hin æðstu gæði, grundvöll siðferðis (Mill, Nytjastefnan, 2011, bls. 91). Í bók 

sinni Nytjastefnan fæst John Stuart Mill við að svara nokkrum spurningum varðandi gæði lífsins 

og hvernig best sé að haga því. Þannig felst ánægja í hamingju. Að skapa sem mesta almenna 

hamingju er síðan grundvöllur að réttri breytni. Að lokum er hamingja einstaklingsins fólgin í 

því að gera það sem er siðferðilega rétt (Mill, Nytjastefnan, 2011, bls. 9-10) (Nytjastefnan, bls 

9-10. John Stuart Mill. Þýðing Gunnar Ragnarsson. Hið Íslenska bókmenntafélag, 2011). Í 

samfélagi skiptir máli að menn geti búið saman í sæmilegri sátt. Stjórnarfyrirkomulagi getur 

verið háttað með ýmsu móti. Þannig lýsir Platon: ,,Úrvalsveldi, sæmdarveldi, auðveldi, lýðræði 

og harðstjórn“ (Platon, 2009, bls. 12) sem dæmi um mismunandi stjórnskipun (e. politeiai). 

Vald leikur stórt hlutverk í stjórnmálum og er forsenda þess að hægt sé að framkalla þá 

niðurstöðu sem valdhafinn óskar í samskiptum við aðra (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, bls. 

16).  

 

Af þessu má ráða að leitin að hamingjunni sé ekki endilega tengd stjórnmálum sterkum 

böndum, óháð stjórnkerfi hverju sinni. Á sömu nótum mætti á móti segja að vald spyrji ekki 

endilega um hamingju sem grundvöll að góðum ákvörðunum. Það fer að vísu eftir því hvoru 

meginn línunnar viðkomandi er, almúgans eða valdsins. Mill tekur reyndar sérstaklega fram að 

hamingja einstaklingsins sé fólgin í því að gera það sem sé siðferðilega rétt, en þá aðeins þar 

sem málum sé skipað ,,með viðeigandi hætti“ (Mill, Nytjastefnan, 2011, bls. 9-10). Nálgun Mill 

byggir frekar á því hvernig veröldin ætti að vera en ekki hvernig hún er. Í þeirri veröld sem við 

þekkjum; átakastjórnmál, stríðsátök, deilur og hagsmunabarátta, má segja að vald byggi á 

veikum grunni. Bæði vegna þess sem við viljum og vegna þess sem við erum. Sumir líða skort 

og þurfa að berjast fyrir bættum kjörum á meðan aðrir telja sig eiga rétt sem þeir vilja verja með 

kjafti og klóm. Þess vegna getur sá möguleiki verið fyrir hendi að tilhneigingin sé að vald safnist 

á fárra hendur og að valdakjarninn beiti síðan ýmsum ráðum til þess að halda völdum. 

Viðurkenning og traust er forsenda skilvirkni valdsins en ótti og hótun um ofbeldi yfirvalda 

orsakar óhlýðni borgaranna ,,hvenær sem færi gefst“ (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007, bls. 17). 

 

8.4 Náðarvald 

Á Íslandi hafa mótmæli haldist nokkuð í hendur við afstöðu almennings til aðgerða stjórnvalda. 

Þannig var Búsáhaldabyltingin svokallaða afsprengi Hrunsin 2008, þar sem almenningur 
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krafðist afsagnar ríkisstjórnarinnar, meðal annars (Eva Heiða Önnudóttir, 2010). Í þessu umróti 

virtist forseti Íslands hafa annað hlutverk, þar sem almenningur nálgaðist embætti forset Íslands 

á þeim formekjum að vera aðhald við ríkjandi stjórnvöld og sá varnagli sem almenningur gæti 

treyst á. Fjöldi fólks safnaðist saman og hélt á blysum við Bessastaði, bústað forseta Íslands, 

þann 2. janúar 2010, með undirskrift rúmlega 56.000 Íslendinga þess efnis að synja 

svokölluðum ,,Icesave“ lögum staðfestingar. Í stofunni á Bessastöðum veitti forseti Íslands 

þessu ,,bænaskjali“ þegnanna viðtöku (Morgunblaðið, 2010). Það er óhætt að segja að yfirbragð 

þeirrar athafnar og viðmót í garð forseta Íslands af þessu tilefni hafi verið nokkuð annað og 

virðulegra en hróp og köll almennings á Austurvelli í garð Alþingismanna, þar sem almenningur 

hefur safnast saman árlega í kjölfar hrunsins 2008, samtals í tugi eða hundruði skipta til þess að 

halda ræður og mótmæla stöðunni í stjórnmálum á Íslandi. Slikt er áhrifavald forseta Íslands, 

hins ljóðræna yfirvalds stjórnkerfis Íslands.  

 

Mill bendir á að til séu þeir sem segi að öll óhagkvæm lög séu ranglát á þeirri forsendu að þau 

skerði náttúrulegt frelsi manna og að slíkt sé ranglátt nema ef lögin stuðli að velferð manna. 

Þannig sé hægt að telja að ranglát lög geti verið til. Þau lög eru þá ekki ,,endanlegur mælikvarði 

á réttlæti, heldur geti þau hyglað einum og bakað öðrum tjón í trássi við allt réttlæti“ (Mill, 

Nytjastefnan, 2011, bls. 169). Íslenskum kjósendum varð að ósk sinni því erindi þeirra í 

blysförinni að Bessastöðum hlaut náð fyrir augum forseta Íslands. 

  

8.5 Valdi fylgir ábyrgð 

Árið 2010 fengu kjósendur á Íslandi í fyrsta sinn tækifæri til þess að taka þátt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu í kjölfar þess að forseti Íslands synjaði Icesave lögunum staðfestingar, 

þann 5. janúar 2010, eins og þáverandi forseti, Ólafur Ragnar Grímsson, tilkynnti á 

Bessastöðum, með þeim orðum að nú fengi þjóðin valdið og ábyrgðina í sínar hendur 

(Viðskiptablaðið, 2010). Athygli vakti að Ólafur Ragnar Grímsson tók fram að hann teldi ekki 

að Alþingi þyrfti að segja af sér ef niðurstaðan yrði þinginu í óhag, að hann væri ekki að taka 

sér sérstakt pólitískt vald og að þessi ákvörðun sýndi styrk íslensku stjórnarskrárinnar 

(Ríkisútvarpið, 2011).  

Í hvorugt skiptið kom þessi ákvörðun forsetans, að synja lögum staðfestingar, til kasta dómstóla, 

sem sennilega hefði verið lagalega réttlætanlegt að skoða, en ekki endilega rétt að véfengja í 

ljósi vilja þjóðarinnar. Enda kom í ljós að eftir fyrri þjóðaratkvæðagreiðsluna 2010, þar sem 

kosningaþátttakan var 62,7%, (Hagstofa Íslands, 2015) höfnuðu 98,1% kjósenda gildra atkvæða 
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ríkisábyrgð vegna Icesave samninganna (Hagstofa Íslands, 2016). Í þessu tilviki sannast að 

mikill munur getur verið á þingvilja og þjóðarvilja. Þótt kjörnir fulltrúar geti í ákveðnum málum 

tekið upplýsta afstöðu til mála, þar sem þeir hafa fengið tíma til þess að ígrunda margar hliðar 

þess og komist að niðurstöðu, er ekki þar með sagt að sú niðurstaða henti beinum hagsmunum 

einstaklinga til skemmri tíma, þótt mögulega geti verið að til lengri tíma séu hagsmuna ríkisins 

gætt, og þar með samfélagins í heild. Þá ber að hafa í huga að þær forsendur, sem liggja til 

grundvallar ákvörðun þingmanns, þurfa ekki endilega að vera tæmandi. Erfitt getur því verið 

að skoða marga fleti hvers máls, þótt þeir þættir, sem ákvörðunin byggir á, séu vel ræddir á 

Alþingi og hafi auk þess notið álits sérfræðinga, sem niðurstaða þingmanna byggir á. Í ljósi 

sögunnar má segja að viska heildarinnar hafi metið niðurstöðu þingsins með öðrum hætti og að 

þess vegna sé æskilegt að varnagli sé innbyggður í stjórnkerfið með þeim hætti að ekki myndist 

varanleg og óbrúanleg gjá milli þings og þjóðar.  

8.6 Fræðilegar forsendur ákvarðana 

Forseti Íslands gegnir lykilhlutverki til þess að miðla málum á milli þings og þjóðar. Fjórða 

valdið er þannig ekki eingöngu einskorðað við fjölmiðla. Því má segja að forseti Íslands sé í 

raun fjórða valdið, sé eingöngu horft til stjórnkerfis Íslands. Þegar þingræði, valdheimild forseta 

Íslands og þjóðarvilji mætast er mikilvægt að ákvarðanir séu teknar af yfirvegun og á 

málefnalegum grunni. Gagnrýnin hugsun getur nýst í þá veru að hlusta á skoðanir og viða að 

sér upplýsingum til þess að meta framtíðina og mögulega leiki í stöðunni, eins og til dæmis í 

skák. Stöðuna þarf að meta. Gott er að sjá nokkra leiki fram í tímann og mögulegar afleiðingar 

þeirra. Bæði þarf að huga að vörn og sókn. Stundum þarf að fórna minni hagsmunum 

tímabundið fyrir meiri og mikilvægt er að muna að peð getur fellt sterkari menn. Á endanum 

getur sérhvert peð tekið á sig mynd þeirra sterkari á skákborðinu. Einnig getur gagnrýnin 

hugsun nýst varðandi orðna hluti, þar sem lærdómur er dreginn af þeim, eins og í tilviki Vigdísar 

Finnbogadóttur og EES samningsins. Þannig er hægt að leggja mat á hlutina, en til þess þarf að 

beita góðri dómgreind, sem nauðsynleg er varðandi ákvarðanir. Gagnrýnin hugsun er bæði 

sérhæfð og almenn færni. Næmi er mikilvæg við ákvarðanatöku sem og að hafa glöggan 

skilning á ólíkum þáttum gagnrýnnar hugsunar, auk þess sem meta þarf hverju sinni hvenær 

hver þeirra á við (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2011).  

Stjórnarskrá Íslands er dæmi um margþætta nálgun. (i) Hver grein hennar er metin með 

gagnrýnni hugsun, (ii) áhrif þeirra greina eru metin með tilliti til almennra laga, (iii) 

stjórnarskráin er metin sem heild og þau áhrif sem hún hefur í stjórnkerfi og á lýðræði og (iv) 
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að lokum er hægt að beita gagnrýnni hugsun til þess að meta hvort stjórnarskrá sé nauðsynleg 

eða hvort greinum hennar mætti frekar finna stað í almennum lögum. Dómgreind þarf einnig 

til þess að meta hvort áherslur stjórnarskrárinnar séu réttlátar, þótt lagalega séu þær 

réttlætanlegar. Ef greinar í stjórnarskrá eru ekki réttlátar getur stjórnarskráin veitt falskt öryggi 

og nært jarðveg spillingar. Sé markmið stjórnarskrárinnar að færa valdið meira til fólksins er 

ekki þar með sagt að það auki sjálfkrafa fjármálaöryggi og betri rekstur ríkisins.  

Mikilvægt er að greina á milli skoðunar annars vegar, sem byggir á neikvæðum formerkjum 

undir því yfirskyni að gagnrýna, og hins vegar gagnrýnnar hugsunar, þar sem gagnrýnin 

manneskja býr yfir skynsamlegum sköpunarmætti og getur breytt í samræmi við hugsanir sínar 

sem úthverfist í verki, sem er fær um að beina  gagnrýni sinni og sköpunarmætti að henni sjálfri 

sem siðferðilegri, og sem jafnframt er fær um að taka virkan þátt í gagnrýnu rökræðu- og 

rannsóknarsamfélagi, auk þess að bera ríkulegt skynbragð á umhverfi sitt (Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Öflug og markviss umræða á opinberum vettvangi getur því nýst vel til þess að laða fram 

kosti og galla valdheimilda forseta Íslands og einnig hver vilji þjóðarinnar er til þess að byggja 

á þeim valdheimildum, sem tíðkast hafa í stjórnaskrám ýmissa landa undanfarnar aldir, og þá 

með hvaða hætti þeim skuli beitt í samhengi við hvor aðra. Niðurstaðan gæti orðið að breyta 

engu, sem þá yrði þá byggt á upplýstri ákvörðun almennings.  

8.7 Samfélagsvitund 

Um fimm árum eftir efnahagshrunið á Íslandi ræddi Kristján Guðjónsson við Pál Skúlason, 

heimspeking, sem þá hafði nýverið gefið út sína tólftu heimspekibók, Ríkið og rökvísi 

stjórnmálamanna. Í spjalli þeirra sagði Páll að einn helsti vandinn við íslensk stjórnmál væri að 

þau hvíldu ekki á nægilega skýrum skilningi á samfélaginu og þeim samfélagsvanda sem 

Íslendingar stæðu frammi fyrir. Einnig sagði Páll: ,,Menn eru bara á bólakafi í tilteknum málum 

sem eru efst á baugi á hverjum tíma. Það er þá helst þegar mikil áföll dynja yfir sem fólk fer að 

spyrja slíkra grundvallarspurninga eins og var áberandi í kjölfar bankahrunsins“ (Kristján 

Guðjónsson, 2014). Í sjö þátta greiningu Róberts H. Haraldssonar kemur fram að viðurkenning 

á vanþekkingu og varfærni í ályktun um orsök og afleiðingu séu meðal annars einkenni á 

gagnrýnni hugsun. Viðurkenning á vanþekkingu felur þannig í sér afstöðu en að ályktun um 

orsök og afleiðingu felur hvort tveggja í sér afstöðu og færni (Elsa Haraldsdóttir, 2013).  

Í viðtali þeirra Kristjáns nefnir Páll enn fremur að verkefni stjórnmálamanna sé að setja lög og 

reglur og sjá til þess að samfélagið fari ekki úr böndunum og að í efnahagslífinu verði til ákveðin 

öfl sem reyni að hafa áhrif á stjórnmálamenn, enda hafi stjórnmál að miklu leyti verið 
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sérhagsmunabarátta, sem geti við vissar aðstæður haft verulega spillandi áhrif á stjórnmálin. 

Auk þess segir Páll að gæta þurfi þess að sérhagsmunir skaði ekki almannaheill. Hlutverk 

gagnrýnnar hugsunar í lýðræðislegu nútímasamfélagi er því meðal annars að veita valdhöfum 

aðhald, að gæta þess að orðræða þeirra og aðgerðir séu í takt við hagsmuni almennings. En 

hugsun almennra kjósenda þarf einnig að úthverfast í verki, þar sem þeir standa frammi fyrir 

vanda sem þeir íhuga og finna lausn á (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Sannleiks- og sáttanefnd 

gæti til dæmis verið tæki til þess að greiða fyrir úrbótum á íslenskri stjórnsýslu og fjármálakerfi, 

sem er sú leið sem íbúar S-Afríku fóru í kjölfar uppgjörs við aðskilnaðarstefnu sem ríkti þar um 

áratuga skeið, þar til sú stefna leið formlega undir lok árið 1994 (History.com , 2010). Ekki er 

víst að gagnrýnin hugsun gagnist þegar valdhafar setja sjálfum sér reglur í formi stjórnarskrár, 

sem í orði kveðnu er ætlað að veita þeim aðhald og treysta um leið grunnstoðir samfélagsins, 

hins þrískipta valds. Í dag myndu eingöngu íslenskir valdhafar sennilega véla um nýja 

stjórnarskrá, kæmi til þess að Alþingi tæki ákvörðun um að semja nýja stjórnarskrá, sem 

þingmenn einir kæmu að. Utanaðkomandi öfl hefðu þá sennilega lítið sem ekkert að segja um 

innihald þeirrar stjórnarskrá, eins og Bandaríkjamenn við lýðveldisstofnun 1944 og mögulega 

sæju íslenskir valdhafar sér leik á borði og gerðu tilraun til þess að gera þátt forseta Íslands í 

stjórnarskrá að engu. Sömuleiðis gætu þeir séð sér hag í að embætti forseta Íslands yrði áfram 

til staðar, en þá mun veigaminna en það er í dag. En myndu fulltrúar almennings gera embætti 

forseta hærra undir höfði en gert er í dag, einmitt til þess að veita þingmönnum aukið að hald? 

Í næsta kafla verða valdheimildir forseta Íslands í stjórnarskrá greindar í samhengi við tillögur 

Stjórnlagaráðs. 
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9 Valdheimildir forseta í stjórnarskrá Íslands 

Vald er vandmeðfarið. Valdi fylgir ábyrgð. Þær skyldur eru settar á herðar þess sem treyst er 

fyrir valdheimildum ríkisins að viðkomandi beiti þeim af skynsemi og hófsemi þegar þörf er á, 

að mati valdhafa hverju sinni. Þetta eru móralskar skyldur jafnt sem lagalegar. Það er síðan 

álitamál hvort fela ætti einum aðila sjálfstætt ákvörðunarvald í embætti forseta Íslands, sem 

getur haft afgerandi áhrif á hagsmuni ríkisins og velferð borgaranna. Áhugavert er að skoða 

stöðu forseta Íslands, sé heiti hans fjarlægt og orðið ,,aðili“ sett í staðinn. Fyrir þann sem ekki 

þekkir til, kæmi ekki á óvart að viðkomandi ályktaði sem svo að um konung væri að ræða, sem 

héldi um stjórnartaumana á Íslandi með virkum hætti samkvæmt stjórnarskrá. Valdheimildir 

embættis forseta Íslands eru hins vegar staðreyndin og bundnar í stjórnarskrá. 

9.1 Helstu valdheimildir forseta Íslands 

Í kjölfar þess að 26. gr. stjórnarskrárinnar hefur verið virkjuð er ekki úr vegi að kanna merkingu 

annara valdheimilda forseta Íslands í gildandi stjórnarskrá. Það má segja að 

,,fælingarmátturinn“ til áratuga, sem möguleg beiting 26. gr. stjórnarskrárinnar fól í sér áður en 

henni var síðan beitt, sé ekki lengur sú óvissuför sem túlkun á afleiðingu beitingar hennar var 

áður talin. Eins og áður segir taldi Vigdís Finnbogadóttir að með beitingu 26. gr. 

stjórnarskrárinnar væri verið að kjósa um stuðning við forseta Íslands annars vegar og við 

Alþingi Íslendinga hins vegar. Það gæti þýtt að annað hvort yrði forseti Íslands að víkja úr 

embætti forseta eða að leysa þyrfti Alþingi frá störfum og boða til þingkosninga (Pressan, 

2008). Svo varð reyndar ekki raunin í tilviki þjóðaratkvæðagreiðslana um Icesave samningana 

svokölluðu og engin umræða virtist fara af stað opinberlega í þjóðfélaginu um afsögn annars 

aðilans í kjölfarið. Það ætti að gera ráð fyrir að forseti Íslands beiti öðrum valdheimildum í 

stjórnarskrá Íslands með svipuðum hætti, ekki endilega vegna þess að hann muni örugglega 

gera það, heldur vegna þess að möguleikinn er fyrir hendi, eins og fordæmin sanna. Gera má 

ráð fyrir því að fyrr eða síðar muni forseti Íslands nýta sér valdheimildir í stjórnarskrá á þessari 

forsendu, sem opinberar mikilvægi þess að þær valdheimildir séu metnar með eðli þeirra og 

afleiðingu að leiðarljósi. Margt er reyndar óljóst í stjórnarskránni og verða nokkrar greinar 

hennar skoðaðar á forsendum gagnrýnnar hugsunar. 

9.2 Framkvæmd valdsins 

Í 13. gr. stjórnarskrár Íslands segir: ,,Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt“ 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). Í fyrsta lagi gefur merking þessara orða sterklega til 

kynna að valdið sé hjá forseta Íslands, í öðru lagi að forsetinn sé í raun æðri 
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framkvæmdarvaldinu, enda getur hann látið ráðherra framkvæma vald sitt, í þriðja lagi að þessi 

valdheimild forseta einskorðist ekki eingöngu við einn ákveðinn ráðherra og í fjórða lagi er 

fyrirkomulag þessarar valdheimildar ekki skilyrt við einstaka ákvarðanir eða tímamörk. Þannig 

mætti hugsa sér að forseti Íslands leggi línur í ákveðnum málum, sem hann láti ráðherra síðan 

framkvæma með formlegum hætti, til dæmis varðandi meðferð frumvarpa á Alþingi, sem forseti 

Íslands gæti í raun samið sjálfur. Ekki dugar lengur að segja að til þessa komi ekki, að þetta sé 

eingöngu táknrænt vald, enda afsannar beiting 26. gr. stjórnarskrárinnar þá niðurstöðu. Í þessu 

sambandi er því mikilvægt að gera greinarmun á skoðun og staðreynd. Falska öryggið felst í 

vísan til hefðar og venju fortíðar, að staða forseta Íslands sé í raun valdalaus virðingarstaða, 

þegar staðreyndir segja aðra sögu.  

9.3 Handhafi forsetavalds 

Í 17. gr. stjórnarskrár Íslands segir: ,,Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um 

mikilvæg stjórnarmálefni. Svo skal og ráðherrafund halda, ef einhver ráðherra óskar að bera 

þar upp mál. Fundunum stjórnar sá ráðherra, er forseti lýðveldisins hefur kvatt til forsætis, og 

nefnist hann forsætisráðherra“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). Þessi grein felur í sér 

að nýmæli og mikilvæg stjórnmálaefni sé forsenda ráðherrafunda, sem ekki verður komist hjá 

að halda af því tilefni, að því gefnu að stjórn fundarins sé í höndum þess aðila sem forseti Íslands 

hafi kvatt til, sem þar með sé forsætisráðherra þjóðarinnar. Ekki kemur þarna skýrt fram hvort 

forseti Íslands geti skipt forsætisráðherra út fyrir hvern fund eða hvort hann verði að halda sig 

við sama ráðherra til forsætis frá fyrst ráðherrafundi og út kjörtímabil Alþingis. Auk þess geta 

einstaka ráðherrar kvatt til ráðherrafunda.  

Athygli vekur að í þessari grein er talað um forseta lýðveldisins en ekki handahafa forsetavalds, 

enda virðist þarna gert ráð fyrir að ,,forseti Íslands“ feli það í sér að handhafi forsetavalds hverju 

sinni, annað hvort réttkjörinn forseti í kjölfar forsetakosninga eða þeir þrír handhafar 

forsetavalds, sem fara með embættisskyldur forseta Íslands sé hann ekki til taks sökum 

ferðalaga eða annars, fari með formlegt vald forseta Íslands. Það er táknrænt að í fjarveru forseta 

Íslands skuli handhafar forsetavalds samanstanda af fulltrúum hins þrískipta valds; forseta 

hæstaréttar (dómsvaldsins), forseta Alþingis (löggjafavaldsins), og loks forsætisráðherra 

(framkvæmdarvaldsins), eins og segir í 8. gr. stjórnarskrárinnar (Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands, 2016). 17. gr. stjórnarskrárinnar virðist hins vegar ekki feta sömu línu og 3. gr. 

almennra laga um Stjórnarráð Íslands, en þar segir: ,,Forseti Íslands skipar forsætisráðherra. 
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Forseti Íslands skipar aðra ráðherra samkvæmt tillögu forsætisráðherra“ (Lög um Stjórnarráð 

Íslands, 2016).  

Á meðan í  stjórnarskránni virðist eima eftir af arfleifð konungsræðis, virðist andi hinna 

almennu laga bera keim af þingræði, séu þessar tvær greinar bornar saman, enda kveður á um í 

fyrrgreindri 3. gr. laga um Stjórnarráð Íslands að forseti Íslands fari að ákvörðun 

framkvæmdarvalds, með því að skipa skilyrðislaust þá ráðherra sem forsætisráðherra gerir 

tillögu um. Þetta virðist stangast á við 15. gr. stjórnarskrárinnar þar sem segir: ,,Forsetinn skipar 

ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim“ 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). Það virðist hins vegar nokkuð vera háð túlkun hver 

stendur uppi sem forsætisráðherra í kjölfar Alþingiskosninga. Jón Baldvin Hannibalsson, 

fyrrverandi utanríkisráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar frá 1991-1995 (Stjórnarráð 

Íslands, 1991-1995) sagði mér til dæmis að þeir Davíð hefðu einfaldlega ákveðið þetta sjálfir, 

þegar þeir mynduðu Viðeyjarstjórnina svokölluðu, og tilkynnt forseta þá ákvörðun, sem þá var 

Vigdís Finnbogadóttir (Jón Baldvin Hannibalsson, munnleg heimild, 2016).  

Samkvæmt orðanna hljóðan í 3. gr. laga um Stjórnarráð Íslands gæti forseti Íslands mögulega 

ákveðið að skipa vin sinn sem forsætisráðherra, ótengdan hefðbundnum stjórnmálum, eða hvern 

þann annan sem hann kysi. Séu lagaákvæði ekki skýr og sé gert ráð fyrir túlkun sem byggir á 

skoðun, venjum og hefðum fremur en staðreyndum, gæti allt eins farið svo að forseti Íslands 

hefði raunverulegan rétt til þess að valda verulegum usla í stjórnkerfi Íslands, eins og fordæmin 

sanna eftir virkjun 26. gr. gildandi stjórnarskrár Íslands. Hér er ekki verið að benda á upplausn 

sem afleiðingu, heldur heimild forseta Íslands sem orsök að afgerandi áhrifum á aðra valdþætti 

stjórnkerfisins.  

En hvað má forseti Íslands gera og hvað á hann að gera? Ætti forseti Íslands að grípa til aðgerða 

í kjölfar Alþingiskosninga, kalla alla formenn stjórnmálaflokka á sinn fund, sem náð hafa kjöri 

til Alþingis, vísa til heimilda samkvæmt stjórnarskrá og sinna skyldu sinni til íhlutunar varðandi 

stjórnarmyndun, eða má forseti Íslands láta það ferli afskiptalaust, kjósi hann svo? Samkvæmt 

18. gr. stjórnarskrárinnar sem segir: ,,Sá ráðherra, sem mál hefur undirritað, ber það að jafnaði 

upp fyrir forseta“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016) má túlka ákveðna tilhneigingu, sem 

bendir til þess að embætti forseta Íslands sé ekki eingöngu valdalaus og táknræn viðringarstaða, 

heldur meira í ætt við yfirvald og kannski hið endanlega úrskurðarvald hins almenna þrískipta 

valds, þar sem meiriháttar ákvarðanir ráðherra þurfa að hljóta einhvers konar náð fyrir augum 

forseta Íslands. 
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9.4 Leikreglur lýðræðis  

Lög landsins eru leikreglur lýðræðis. Eitt helst hlutverk ríkisins er að sjá til þess að þegnarnir 

búi við öryggi. Í 20. gr. stjórnarskrárinnar segir: ,,Forseti lýðveldisins veitir þau embætti, er lög 

mæla“ og ,,Forseti getur vikið þeim frá embætti, er hann hefur veitt það“ (Lög um Stjórnarráð 

Íslands, 2016). Ekki er sjálfgefið að lögin tryggi öryggi. 20. gr. stjórnarskrárinnar virðist 

lágmarka öryggi og stöðugleika frekar en hitt. Það er kannski skiljanlegt og í einhverjum 

tilvikum mögulega ásættanlegt að grein af þessu tagi í stjórnarskrá veiti konungi heimild til 

þess að ráða og reka embættismenn, enda mætti ætla að konungur vilji tryggja hið konunglega 

vald án ógnar og ósættis við sig og komandi kynslóðir. Konungur myndi því sennilega fara 

varlega með það vald. Þótt það sýnist langsótt ætti að gera ráð fyrir að sá möguleiki sé til staðar, 

að forseti Íslands hverju sinni geti nýtt þessa grein til þess að treysta sig í sessi, efla pólitíska 

stöðu sína og afgerandi áhrif á meðferð mála á Alþingi. Rökræðunnar vegna, telji einhverjir 

þessa grein táknræna og í reynd óvirka, má spyrja hvers vegna þessi grein sé þá í stjórnarskrá 

Íslands yfir höfuð? Á móti kemur að það gæti verið merki um styrk íslensks stjórnkerfis að 

grein af þessu tagi sé í stjórnarskrá Íslands, án þess að af henni teljist stafa hætta.  

 

Mismunandi tímar og mismunandi aðstæður kalla á mismunandi leiðtoga. Í friðsælu landi 

skiptir ímynd, fas og orðspor frambjóðenda kannski frekar máli þegar kemur að því að skera úr 

um það hver hlýtur náð fyrir augum kjósenda. Á stríðshrjáðum átakasvæðum skiptir sennilega 

meira máli að leiðtoginn sé sterk persóna, herská, útsjónarsöm, hafi leiðtogahæfileika, sigurvilja 

og geti skipulagt og nýtt samstöðu fjöldans, svo eitthvað sé nefnt. Á Íslandi mætti því færa rök 

fyrir því að hið fyrrnefnda og viska einstaklings, sem gegnir embætti forseta Íslands, séu 

eftirsóknarverðir kostir við mat kjósenda á frambjóðendum, sem gefa kost á sér í embætti 

forseta Íslands. Jafnvel þótt sumir kunni að líta svo á að embætti forseta Íslands sé einfaldlega 

formlegt vald að nafninu til, valdalaus virðingarstaða í reynd og öryggisventill að kröfu 

almennings. Auk þess má segja að valdheimildir forseta Íslands hafi ekki það vægi sem 

hefðbundin stjórnmál hafa á Íslandi í dag. Þær horfðu hins vegar öðruvísi við ef á Íslandi byggju 

500 milljón manns og stöðugar erjur og átök geisuðu innanlands sem og utan, sem hefðu áhrif 

á öryggi Íslands. Í stjórnarskrá Íslands er einmitt gert ráð fyrir að embætti forseta Íslands feli í 

sér heimild til þess að taka á erfiðum málum á átakatímum, en að vera hin mjúka ásýnd 

samstöðu í hlutverki þess sameiningartákns, sem helst hefur einkennt embætti forseta Íslands. 
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9.5 Valdheimildir forseta í tillögum Stjórnlagaráðs 

Í 2. gr. í tillögum Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá er kveðið á um að forsetaembættið fari 

með framkvæmdarvaldið, ásamt öðrum stjórnvöldum (Stjórnlagaráð, 2011), eins og gert er í 

sömu grein í gildandi stjórnarskrá (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016). Að auki segir í 2. 

gr. í tillögum Stjórnlagaráðs að ráðherra og ríkisstjórn skuli einnig fara með 

framkvæmdarvaldið. Í 2. gr. í báðum tilvikum er kveðið á um þrískiptingu valdsins. Athygli 

vekur að þessir almennu fulltrúar kjósenda, sem ekki áttu setu á Alþingi Íslendinga, skyldu ekki 

taka skrefið til fulls og kveða á um forsetaræði á Íslandi, eins og einkennir stjórnskipan 

Bandaríkjanna. Það gerðu fulltrúar fólksins í Bandaríkjunum hins vegar þegar stjórnarskrá 

Bandaríkjanna var samin og getið er hér að framan, sem ætlað var að slíta á valdatengslin við 

Bretland og festa í sessi sjálfstæða stjórn fullvalda ríkis. Í stjórnarskrá Bandaríkjanna var ekki 

gert ráð fyrir forseta í eins konar stöðu konungs, til hliðar við ráðherra og sem hluta 

framkvæmdarvalds. Miðað við vigt forseta Íslands í tillögum Stjórnlagaráðs má færa rök fyrir 

því að skrefið um afnám embættis forseta Íslands hafi verið tekið til hálfs. Að vísu er í 60 gr. 

kveðið á um synjunarvald forseta Íslands (Stjórnlagaráð, 2011), þar sem segja má að forseti geti 

þar með haft áhrif á lagasetningarvald Alþingis, eins og gert er í 26. gr. gildandi stjórnarskrár 

Íslands (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016).  

 

Í 73. gr. í tillögum Stjórnlagaráðs er forseta Íslands veitt heimild til að rjúfa Alþingi, en þó 

aðeins að ályktun Alþingis (Stjórnlagaráð, 2011). Þar með er sú valdheimild forseta Íslands 

eingöngu táknræn. 

 

85. gr. í tillögum Stjórnlagaráðs kveður síðan á um náðunarvald forseta Íslands, en að vísu að 

tillögu ráðherra (Stjórnlagaráð, 2011). Sömuleiðis er því um táknrænt vald forseta Íslands að 

ræða. 

 

Í 90. gr. í tillögum Stjórnlagaráðs segir að Alþingi kjósi forsætisráðherra að tillögu forseta 

Íslands, eða eftir öðrum leiðum sem þar er lýst. Í 90. gr. er einnig kveðið á um að 

forsætisráðherra ákveði tölu ráðherra, en ekki forseti Íslands eins og í gildandi stjórnarskrá, og 

að forsætisráðherra skipi aðra ráðherra og veiti þeim lausn (Stjórnlagaráð, 2011), en ekki forseti 

Íslands, eins og kveðið er á um í 15. gr. gildandi stjórnarskrár (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 

2016). Auk þess er kveðið á um í 90. gr. í tillögum Stjórnlagaráðs að forseti Íslands geti aðeins 

veitt forsætisráðherra lausn frá embætti í kjölfar vantrausts á forsætisráðherra á Alþingi eða ef 
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forsætisráðherra óskar þess (Stjórnlagaráð, 2011). Það má segja að þarna sé forseti Íslands í 

hlutverki ráðgjafa með tillögurétt, sem þó er að engu gerður ef Alþingi hafnar tillögum forseta 

Íslands. Á endanum er þetta því að mestu táknrænt ákvæði, nái tillögur forseta Íslands ekki fram 

að ganga. 

 

Í 96. gr. tillagna Stjórnlagaráðs er fjallað um skipun embættismanna, að forseti Íslands þurfi að 

staðfesta val ráðherra í embætti dómara og ríkissaksóknara, að öðrum kosti þurfi 2/3 þingmanna 

á Alþingi að samþykkja tillögu ráðherra, og að ráðherra skipi í önnur æðstu embætti, eins og 

þau eru skilgreind í lögum (Stjórnlagaráð, 2011). Aftur er verið að gefa forseta Íslands kost á 

að framkvæma vald, sem Alþingi hefur að öðrum kosti heimild til þess að skera úr um. Þó vigtar 

ákvörðun forseta Íslands þarna nokkuð þungt, því þröskuldur Alþingis er nokkuð hár. 

 

9.6 Vígtennur forseta Íslands  

Það er ofmælt að búið sé að draga vígtennurnar úr embætti forseta Íslands í tillögum 

Stjórnlagaráðs, en þær hafa þó verið slípaðar verulega og loks fægðar upp á punt. Auk þess sem 

að ofan greinir um rýran skerf forseta Íslands í tillögum Stjórnlagaráðs í samanburði við 

gildandi stjórnarskrá, bæði að magni og eðli embættisins, nægir að nefna að synjunarvald 

forseta Íslands er nánast að engu gert í tillögum Stjórnlagaráðs með 65. gr. Þar segir:  

Tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur 

samþykkt. Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. 

Lögin falla úr gildi ef kjósendur hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi 

getur þó ákveðið að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur 

(Stjórnlagaráð, 2011).  

Ástæðan er sú að í reynd þyrftu kjósendur ekki lengur að safna svipuðum fjölda undirskrifta til 

þess að skora á forseta Íslands að synja lögum staðfestingar og knýja þannig fram bindandi 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Að auki myndi forseti Íslands tæplega auka á óvissu og hætta á að rýra 

gildi síns embættis með því að taka áhættu á því að synja lögum upp á sitt einsdæmi, eingöngu 

samvisku sinnar vegna og án utanaðkomandi áhrifa, sem kjósendur myndu síðan mögulega 

samþykkja í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Það má því segja að hið eins konar konunglega 

synjunarvald forseta Íslands sé þar með óþarft, sem gerir eitt veigamesta hlutverk forseta Íslands 

nánast að engu og þar með embætti forseta Íslands nánast óþarft, ná tillögur Stjórnlagaráðs um 

frumvarp til laga um nýja stjórnarskrá Íslands fram að ganga.  
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Að samanlögðu má ljóst vera að stjórnmálamenn og aðrir valdamenn árið 1944 litu embætti 

forseta Íslands öðrum augum en almennir borgarar árið 2011. Gert er mikið úr valdheimildum 

forseta Íslands í gildandi stjórnarskrá en í tillögum Stjórnlagaráðs er ráðrúm hans til 

valdbeitingar mjög takmarkað í samanburðinum. Það segir ekki í sjálfu sér hvort þær breytingar 

eru til góðs eða ekki. Hlutfallslegur munur, eins og áður greinir, er staðreynd. Hver og einn 

getur síðan haft skoðun á vægi og valdi embættis forseta Íslands í hverju tilviki fyrir sig. 

Jóhannes Björn Lúðvíksson fjallaði um valdið í bók sinni Falið vald. Þar segir hann:  

Lengst til hægri er alræði stjórnvalda og lengst til vinstri er alræði stjórnvalda. Allt þar 

á milli er aðeins mismunandi alræði stjórnvalda. Baráttan á milli þessara tveggja póla 

er skopleikur. Eina raunverulega baráttan sem getur farið fram er á milli valds 

einstaklingsins og þess fámenna hóps sem stjórnar (Jóhannes Björn Lúðvíksson, 2009)   

Það má því segja að vald Alþingis sé tilkomið vegna fólksins en að vald forseta Íslands sé fyrir 

fólkið. Umboð kjósenda er til staðar í báðum tilvikum en sökum synjunarvalds forseta Íslands 

halla kjósendur sér að forseta Íslands þegar í harðbakkann slær, frekar en að fulltrúum sínum á 

Alþingi. 
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10 Lokaorð 

Þingræðið stangast á við valdheimildir forseta Íslands. Þess má bæði finna stað í stjórnarskrá 

Íslands, eins og hér hefur verið rakið, en einnig þegar grundvöllur að stjórnskipun íslenska 

ríkisins er skoðaður. Þrískipting valdsins er ekki skýrt afmörkuð og einskorðast ekki við 

framkvæmdarvald, löggjafavald og dómsvald í stjórnarskrá Íslands, sé tekið mið af 

valdheimildum forseta Íslands á sama tíma. Virkt forsetavald er einnig til staðar á sama tíma. 

Auk þess, þegar nægilegum fjölda undirskrifta er safnað til þess að skora á forseta Íslands að 

beita valdheimildum sínum, að mati forseta Íslands, getur það haft áhrif á ákvörðun forseta 

Íslands. Ef skilgreindur fjöldi undirskrifta nægir til þess að þrýsta á forseta Íslands og réttlætir 

beitingu synjunarvalds, að mati forseta Íslands, nægja undirskriftir almennings sömuleiðis til 

þess að þrýsta á forseta Íslands að beita öllum valdheimildum sínum. Eðli þeirra verður ekki 

aðskilið. Sé hins vegar gert upp á milli vægi valdheimilda forseta Íslands, að mati forseta 

Íslands, er forseti Íslands að taka sér sjálfsákvörðunarrétt í þeim efnum. Það er siðferðilega á 

skjön við það umboð sem almenningur veitir forseta Íslands til þess að þjóna almenningi á 

grundvelli þeirra valdheimilda, sem stjórnarskrá Íslands heimilar forseta Íslands. Forseti starfar 

annað hvort fyrir almenning í umboði almennings, eða hann starfar á eigin forsendum með hag 

forseta Íslands að leiðarljósi, sem tengir hann þar með við valdakjarna og viðskiptalíf á 

forsendum hagsmuna þeirra. Forseti getur hlutast til um mikilvæg málefni þjóðarinnar og brúað 

bil beggja, þá gjá sem stundum er talað um að geti myndast á milli þings og þjóðar, en þá þyrfti 

grundvöllurinn að ákvörðunum forseta Íslands að liggja fyrir með rökstuðningi, frekar en 

hentistefna hverju sinni.  

Þegar sagan er rakin, tilefni og tilurð stjórnarskráa skoðað, ásamt almennum ágreiningi um 

einstök ákvæði í stjórnarskrá Íslands, er ekki úr vegi að velta því upp hvort stjórnarskrá, þetta 

plagg sem talist getur til samfélagssáttmála, sé stórlega ofmetið? Kannski er um of horft til 

stjórnarskráa á röngum forsendum og þá hvort stjórnarskrá gæti komið í veg fyrir atburði af 

ýmsu tagi, sem ekki þykja eftirsóknarverðir í tengslum við atferli stjórnmálamanna eða 

viðskiptalífs. Á móti er mikilvægt að samfélagssáttmáli haldi utan um almenna og viðurkennda 

valdþætti ríkisins. Það er því illskiljanlegt að erfitt sé að ná víðtækri sátt um mikilvægi þess að 

stjórnarskrá sé skýr og innifeli einfaldar leiðbeiningar fyrir stjórnkerfið. Almenningur ætti þar 

með að skilgreina og skilyrða helstu valdþætti ríkisins, leggja þjónum sínum línurnar, gæta 

jafnfræðis og réttlætis ásamt því að skilgreina og vernda mannréttindi og veita valdþáttum 

aðhald. En þótt maður skilji ekki eitthvað er ekki þar með sagt að það sé óskiljanlegt. 
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11 Umræður og ályktanir 

Athygli vekur að stjórnarskrá margra landa er nokkuð mismunandi, þótt ýmis ákvæði hafi 

fengið virðulega afritun þegar vel er að gáð. Nægir þar að nefna að samkvæmt öðrum hluta 

kafla tvö í stjórnarskrá Bandaríkjanna, hefur forseti Bandaríkjanna heimild til þess að gera 

milliríkjasamninga, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (National Archives, e.d) sem rímar vel 

við 21. gr. stjórnarskrár Íslands, þar sem segir: ,,Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur 

ríki“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2016), sem sömuleiðis er skilyrt. Þetta dæmi virðist 

vera hálfgerður vandræðagangur elítunnar í viðleitni hennar til þess að fullvissa almenning um 

að leikreglur stjórnkerfisins séu byggðar á traustum forsendum. Í því sambandi er auðvelt að 

réttlæta þann gjörning með þeim formerkjum að reynsla annara landa sé svo góð. Þess vegna 

sé þetta ágæta plagg, stjórnarskráin, leiðarvísir stjórnvalda, sem tryggi að almenningur sé í 

góðum höndum kjörinna fulltrúa og embættismanna, sem ekki fái frítt spil til þess að valsa um 

kerfið að vild á kostnað almennings. 

Það er reyndar nokkuð merkilegt að á Íslandi, eins og víðar á undanförnum öldum, sé 

þrískipting valdsins grundvöllur stjórnskipunar. Í reynd koma þar fleiri þættir við sögu. 

Aðgreining löggjafavalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds hefur verið talin nægja svo vald 

safnist ekki á fárra hendur. Að auki eiga þessar stofnanir ríkisins að veita hvor annari ákveðið 

aðhald og tryggja að starfsemi ríkisins sé á fræðilegum og faglegum forsendum. Með 

synjunarákvæði stjórnarskráinnar, 26. greininni, hefur forseti Íslands vald til þess að hafa áhrif 

á löggjafann, eina af þessum þremur grunnstofnunum, og þar með má segja að forseti Íslands 

sé fjórða valdið í stjórnskipun Íslands. Þetta var kannski umdeilt áður en forseti Íslands, Ólafur 

Ragnar Grímsson, virkjaði 26. greinina, en um það er ekki hægt að deila lengur. Að auki hafa 

sumir lagt til að almenningur geti vísað lögum til þjóðarinnar á grundvelli undirskriftarsöfnunar. 

Þá er talað um að ákveðið hlutfall kosningabærra manna geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, til 

dæmis 10%, eins og kveðið er á um í 65. gr. í tillögum Stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá 

(Stjórnlagaráð, 2011). Þar með væri komið fimmta valdið, enda væri það vald til hliðar við eða 

færi framhjá synjunarvaldi forseta Íslands. Það væri sömuleiðis til þess að veita löggjafanum 

aðhald. Ég skil þessa röksemd en er ekki sammála henni, einfaldlega vegna þess að þá gætu til 

dæmis 10% kosningabærra manna, mögulega einhverjir ,,húmoristar", ákveðið að vísa öllum 

nýjum lögum frá Alþingi til þjóðarinnar í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Spurningin er ekki 

hvort raunhæft sé að ætla að það verði gert, heldur hvort réttlátt sé að sá möguleiki sé til staðar, 
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enda þýðir réttlætingin ekki endilega réttlæti, eins og áður er getið. Ég vil reyndar að þjóðin fái 

meira um sín mál að segja, en myndi útfæra það með öðrum hætti. 

Stjórnarskrárvarinn réttur hefur stundum verið nefndur í opinberri umræðu. Ef valdið er hjá 

fólkinu, kjósendum, og ef forseti Íslands starfar í umboði kjósenda, fyrir kjósendur (og þjóðina 

alla reyndar), sem fulltrúi valdsins (kjósenda), þá má segja að forseta Íslands beri að 

framkvæma það vald, sem bundið er í stjórnarskrá Íslands, samkvæmt vilja þjóðarinnar. Ef ekki, 

þá má segja að forseti Íslands hafi komist til valda í umboði þjóðarinnar, en taki sér í kjölfarið 

það vald upp á sitt einsdæmi, eins og um konung væri að ræða, að ákveða hvort, hvenær og þá 

hvernig hann beiti þeim valdheimildum sem honum er falið í stjórnarskrá Íslands. Ef kjósendur 

fallast á það fyrirkomulag eru þeir í reynd að afsala sér stjórnarskrárvörðum rétti, beitingu 

valdheimilda forseta Íslands í sjórnarskrá Íslands, til eins aðila, sem tekur að sér að starfa í 

embætti forseta Íslands.  

Spurningin er kannski fyrst og síðast: hvers vegna gefur fólk kost á sér í embætti forseta Íslands? 

Er það til þess að beita visku sinni, reynslu og þekkingu þegar taka þarf sjálfstæða ákvörðun 

um vandmeðfarin mál innan þess ramma sem stjórnarskráin og önnur lög landsins leyfa? Eða 

er það einfaldlega til þess að framkvæma með þessu formlega valdi vilja meirihluta þjóðarinnar 

hverju sinni, eða í það minnsta nógu margra, að mati forseta Íslands? Þessum spurningum er að 

sjálfsögðu ekki hægt að svara fyrir aðra. Hver og einn verður að svara þeim fyrir sig. Utan þess 

er nánast útilokað að ákveða fyrirfram hver framvindan í einstaka tilvikum yrði, hvernig forseti 

Íslands brygðist við ákveðnum stöðum hverju sinni, sama hvað viðkomandi frambjóðandi segði 

í aðdraganda forsetakosninga. Mögulega væri sanngjarnt að frambjóðendur yrðu spurðir að þvi, 

í aðdraganda kosninga, hvort þeir muni beita öllum valdheimildum forseta Íslands og þá í hvaða 

tilvikum.  

Þótt gera megi ráð fyrir að fólk sé almennt hófsamt, gæti einstaka frambjóðandi gefið kost á sér 

í embætti forseta Íslands einmitt vegna valdheimilda forseta Íslands en ekki þrátt fyrir þær. 

Þannig gæti forseti Íslands mögulega stuðlað að bættu lýðræðisfyrirkomulagi, betri stjórnsýslu 

og jafnvel bættu fjármálakerfi með beitingu þessara valdheimilda. Stjórnarskrárvarinn réttur er 

varla til neins, sé honum aldrei beitt. Sitjandi forseti Íslands ætti ekki að virka sem hemill á 

valdheimildir forseta Íslands í stjórnarskrá, heldur sem þjónandi leiðtogi sem hlustar á 

kjósendur, ígrundar boðskapinn og grípur til aðgerða við hæfi í kjölfarið, samkvæmt formlegu 

valdi forseta Íslands í stjórnarskrá. 
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Mögulega gæti verið betra að að afnema 26. gr. og láta forseta Alþingis skrifa undir ný lög, en 

að á móti hefði forseti Íslands heimild, samkvæmt nýrri grein í stjórnarskrá, til þess að senda 

lög í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Ástæðan er sú að ekki er tryggt að forseti Íslands lesi 

lögin, skilji þau til fulls eða áhrif og afleiðingar þeirra og að þar af leiðandi sé undirskrift forseta 

Íslands partur af sjónarspili en ekki aðferð til þess að staðfesta gæði laganna og heilindi 

stjórnvalda. Betra væri þá að Alþingi bæri alfarið ábyrgð á lögunum alla leið að staðfestingu, 

með undirskrift forseta Alþingis. Með því fyrirkomulagi og ef forseti Íslands vísaði lögum til 

þjóðaratkvæðagreiðslu, sem þjóðin felldi, bæri forseta Alþingis þannig að segja af sér. Ef forseti 

Íslands myndi hins vegar stöðugt vísa lögum til bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu, sem kjósendur 

hins vegar samþykktu, gæti Alþingi einfaldlega gripið í taumana og sett forseta af með 2/3 hluta 

atkvæða á Alþingi. Þar með væru öryggisventlar virkari og afgreiðsla laga mögulega betri með 

áherslu á almannahagsmuni frekar en sérhagsmuni fárra útvaldra. Þannig mætti hámarka 

öryggið, þótt hið fullkomna öryggi sé kannski ekki eftirsóknarvert, með tilheyrandi hömlum á 

athafnir. Innilokaður maður er fullkomlega öruggur frá ljóninu úti, en ekki fullkomlega frjáls.   

Sá aðili, sem tekur að sér að gegna embætti forseta Íslands, þarf að vera frjáls og hafa visku og 

þor til þess að beita valdheimildum af réttlæti, þrátt fyrir þrýsting margra mismunandi afla, ekki 

vegna þess sem hann fær, heldur þrátt fyrir að færa fórnir. 
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