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I 

 

Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um forsetaembætti lýðveldisins Íslands og hvort að það sé í raun valdameira 

en það hefur verið í framkvæmd, þ.e.a.s. hvort að stjórnarskráin veiti forseta meiri völd en forseti 

hefur í framkvæmd notað. Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland er sérstök að því leytinu til að sumar 

greinar hennar veita forseta mikil völd en aðrar greinar taka frá honum þessi sömu völd. Í 13. gr. 

stjórnarskrárinnar kemur fram að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt, en hvaða völd forseta 

falla undir þessa grein? Í ritgerð þessari er reynt að svara því og ennfremur reynir höfundur að 

finna út hver persónulegu völd forseta eru, þ.e.a.s. þau völd sem forseti hefur og getur notað án 

atbeina ráðherra.  

Í ritgerðinni er fjallað um og það skoðað hvort að Ísland teljist til þeirra ríkja sem búa við þingræði 

eða forsetaþingræði. Hin stjórnskipulega merking orðsins þingræði er að enginn ráðherra getur 

setið án stuðnings þingsins. Forsetaþingræði er önnur tegund stjórnskipunar en Maurice Duverger 

kom fyrst með skilgreininguna á stjórnskipuninni. Samkvæmt kenningunni telst ríki búa við 

forsetaþingræði ef forseti er þjóðkjörinn, ef hann hefur skv. stjórnarskrá umtalsverð völd og að 

engin ríkisstjórn getur setið á stuðnings þingsins. Þá hafa undirflokkar þeirrar kenningar verið 

skilgreindir. Annars vegar forseta-þingræðiskerfi og hins vegar þing-forsetaræði. Í ritgerðinni er 

reynt að svara í hvorn flokkinn Ísland fellur. 

Fjallað er um stjórnskipulega stöðu forsetaembættisins og handhöfn hans í tveimur greinum 

ríkisvaldsins. Fjallað er um kjör forseta Íslands og um handhafa forsetavalds. Þá er fjallað um hvort 

að ráðherrar fari með öll völd forseta skv. 13. gr. Fjallað er um synjunarvaldið og forsögu þess, þá 

sérstaklega í því ljósi að oft var talað um að það væri „dauður bókstafur“. Reynt er að svara því 

hvort að einhver ákvæði í stjórnarskrá geti talist til „dauðra bókstafa“. Þá er fjallað um 

ábyrgðarleysi og frávikningu forseta. Loks er fjallað um tillögur stjórnlagaráðs og gagnrýni 

fræðimanna á þær.  
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Abstract 

This thesis discusses the powers of the President of Iceland and whether or not he is more powerful 

than he has been in practice. It discusses whether the constitution gives him more powers than he 

has used in the history of the republic. The Constitution of the Republic of Iceland is unique for 

that reason that some of its articles give the President great powers but other articles take those 

same powers away from him. Article 13 states that the President entrusts his authority to Ministers, 

but which authorities and powers of the President is entrusted in his Ministers? This thesis tries to 

answer that question and furthermore tries to find out which of the powers of the Presidency the 

President can use personally, without any involvement of a Minister.  

This thesis also tries to answer the question; is Iceland a country with a parliamentary system or a 

semi-presidential system? A parliamentary system is a system where the executive branch derives 

its legitimacy to stay in power from the parliament. In other words, no cabinet can legitimately 

stay in power without the confidence of the parliament. Semi-presidential system is another kind 

of a system of government. Maurice Duverger popularized the term. According to the theory a 

semi-presidential state is a state where the president is popularly elected, where the president has 

real powers according to the constitution but no cabinet can stay in power without the confidence 

of the parliament. The executive branch is responsible to the legislature. There are two subtypes 

of semi-presidentialism: premier-presidentialism and president-parliamentarism. This thesis tries 

to answer where Iceland stands in regards of the subtypes.  

This thesis discusses the constitutional position of the Presidency and the involvement of the 

President in two branches of government. The election of the President is discussed as well as the 

holders of Presidential powers according to the Constitution. This thesis discusses which powers 

the Presidents entrusts to his Ministers according to Article 13 of the Constitution. The Presidential 

veto is discussed and its history, specifically how it was often referred to as a “dead letter“of the 

Constitution. This thesis tries to answer the question; can any Article of the Constitution become 

a “dead letter“? The irresponsibility and the removal of the President from office is also discussed. 

Finally, the proposal for a new Constitution for the Republic of Iceland and the criticism of 

scholars on the proposals is discussed. 
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1. Inngangur. 

Forsetaembættið er æðsta embætti lýðveldisins Íslands. Forseti Íslands er þjóðhöfðingi íslensku 

þjóðarinnar. Deilt hefur verið um hvort að það sé táknræn ópólitísk tignarstaða eða embætti sem 

hefur raunveruleg völd. Vilja sumir meina að forsetinn eigi að vera, og að hann sé, sameiningartákn 

þjóðarinnar og eigi með því að stuðla að því sem sameinar þjóðina, s.s. sameiginlega sögu, tungu 

og arfleifð. En er hann einungis táknræn tignarstaða eða er hann raunverulega valdamikill 

embættismaður sem hefur meiri völd heldur en framkvæmd sýnir?  

Það sem einkennir íslenska stjórnskipan er sérstök stjórnarskrá1, þá sérstaklega hvað varðar 

forsetaembættið. Forseta eru færð völd með einni grein en önnur grein tekur þau frá honum. Lengi 

vel var deilt um synjunarvaldið. Hvort það væri persónulegt vald forseta eða jafnvel í höndum 

ráðherra. Flestir voru á því að það væri „dauður bókstafur“. En síðan virkjaði forseti ákvæðið. 

Hann „lífgaði bókstafinn“ við. Hver eru völd forseta? 

Um íslenska stjórnskipan hefur einnig verið deilt. Búum við Íslendingar við þingræði eða 

forsetaþingræði? Í þingræði hefur forseti engin völd, allavega ekki nein teljandi afgerandi völd, en 

í forsetaþingræði hefur forseti einhver völd. Deilt hefur verið um hvort þessi völd þurfa að vera 

umtalsverð eða einfaldlega bara einhver. Forsetaþingræði hefur verið skipt í undirflokka, og ef 

Ísland er talið með til forsetaþingræðisríkja, í hvaða flokki Ísland þar? 

En hvað getur forseti gert? Skipar hann ráðherra? Getur hann veitt þeim lausn? Getur hann lagt 

fram frumvarp? Getur hann neitað að skrifa undir stjórnarframkvæmdir? Getur hann haldið 

ríkisstjórn og þingi í gíslingu? Getur hver forseti túlkað embættið eftir sínu eigin höfði? Er forseti 

í raun valdameiri en hann hefur verið í framkvæmd?  

Það er í raun og veru kjarni þessarar ritgerðar. Er forseti í raun valdameiri en hann hefur verið í 

framkvæmd? Er það forsetans, hver sá sem það er eða verður, að túlka valdsvið sitt? Getur 

forsetinn „lífgað dauðu bókstafina“ við og gerst valdameiri? Skiptir máli hver forsetinn er eða 

lifum við í þeirri trú að enginn muni fara í framboð á þeirri forsendu að „virkja forsetaembættið“? 

Lifum við kannski í þeirri trú að sá sem færi fram á þeim forsendum myndi aldrei fá neitt fylgi við 

hugmyndir sínar? Hvað með í kjölfar þjóðarhrakfalla? Eins og t.d. bankahrunið 2008, nema 

                                                           
1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.  
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kannski tífalt verra? Sagan sýnir að forsetinn varð afar vinsæll í kjölfar bankahrunsins 2008. Hann 

varð að einhvers konar „varnagla þjóðarinnar“ gagnvart þinginu, eins sérkennilega og það kann að 

hljóma. Því er vert að leiða hugann að því hvort að hann sé valdameiri en hann hefur verið í 

framkvæmd. Hver verður sjöundi forseti lýðveldisins? 

2. Hvort er þingræði eða forsetaþingræði á Íslandi? 

2.1. Þingræði. 

Þingræði er eitt það sem einkennir íslenska stjórnskipun og stjórnskipun margra annarra vestrænna 

lýðræðisríkja. Stjórnskipuleg merking orðsins þingræði er sú að engin ríkisstjórn eða ráðherra 

getur setið án stuðnings Alþingis eða hlutleysis þess. Ef meirihluti þingmanna styður ekki ráðherra, 

eða a.m.k. umber hann ekki, getur þingið lýst vantrausti á ríkisstjórn eða á einstaka ráðherra. Votti 

þingið ríkisstjórn vantraust, þýðir það yfirleitt hvarvetna það, að henni sé skylt að segja af sér. Með 

slíkri þingstjórn er þjóðþinginu óumdeilanlega veitt afar sterk aðstaða til áhrifa á stjórnarstefnu og 

stjórnarframkvæmdir.2  

Uppruna þingræðis má rekja til Englands. Á átjándu öld myndaðist sú venja að neðri deild enska 

þingsins réði því hverjir færu með ríkisstjórn. Síðan þá hafa mörg lönd, þ.á.m. Norðurlöndin öll, 

tekið upp stjórnarhætti sem svipast til þingræðis. Víðast hvar eftir harða baráttu við konungsvald.3 

Baráttan við konungsvaldið var á þá leið að alþýðan vildi setja meiri áherslu á lýðræðislega 

stjórnarhætti. Á 19. öld kröfðust þjóðþing að handhafar framkvæmdarvalds störfuðu á 

lýðræðislegum grundvelli. Skapaði það mikla togstreitu milli konungsvalds og þjóðþinga þar sem 

áður ríkti sú stjórnskipun að handhafar framkvæmdarvalds voru skipaðir af konungi. Í Danmörku 

hlaut þingræðið staðfestingu konungs árið 1901 eftir hatramma baráttu.4 

Alþingi Íslendinga var veitt hlutdeild í löggjafarvaldi í svokölluðum „sérmálum Íslands“ með 

stjórnarskránni 1874. Hins vegar var Alþingi þá ekki veitt nein aðstaða til áhrifa á meðferð 

framkvæmdarvaldsins. Ráðgjafi fyrir Ísland sat í Kaupmannahöfn, en Alþingi hafði engin áhrif á 

skipun hans. Landshöfðingi Íslands sat á Alþingi en bar enga ábyrgð gagnvart Alþingi og það réð 

jafnframt engu um skipun hans í embætti. Íslendingar voru óánægðir með þessa skipan og börðust 

fyrir innlendri stjórn sem með einum eða öðrum hætti bæri ábyrgð gagnvart Alþingi. Með 

                                                           
2 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 95. 
3 sama heimild 94. 
4 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður Og Handhafar Ríkisvalds (Codex 2015) 113. 
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stjórnskipunarlögum nr. 15 frá 1903 var því takmarki náð. Samkvæmt lögunum skyldi ráðherra 

Íslands vera Íslendingur, hafa aðsetur í Reykjavík, eiga stöðu sinni samkvæmt sæti á Alþingi og 

bera ábyrgð fyrir því. Hefur almennt verið litið svo á, að með þessari skipan hafi þingræði í raun 

og veru verið lögleitt á Íslandi, þó svo að ekki væri getið þess berum orðum í stjórnarskrá. Nú væri 

ráðherra skipaður í samræmi við vilja meirihluta Alþingis og þar með var þingræði komið á. 

Ákvæði þess efnis að stjórnskipulagið skyldi vera þingbundin konungsstjórn var tekið upp í 

stjórnarskrá árið 1920 og var það tekið óbreytt, að öðru en því sem leiðir af breyttu stjórnarformi, 

inn í lýðveldisstjórnarskrána 1944. Þar segir, í 1. gr., að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn. 

Þar töldu höfundar stjórnarskrárfrumvarpsins að þingræðið væri þar með orðið 

stjórnarskrárhelgað.5 Þingræði hefur náð stöðu stjórnskipunarvenju sem þýðir að það verður ekki 

afnumið hér nema með stjórnarskrárbreytingu.6 

Í þingræði sækir framkvæmdarvaldið umboð sitt til þingsins til að fara með stjórn landsins. Því 

situr engin ríkisstjórn né ráðherra nema að hún eða þeir hafi stuðning, eða njóti hlutleysis, 

meirihluta þingmanna. Má raunar segja að það sé einnig pólitísk nauðsyn því án stuðnings þingsins 

myndi ríkisstjórn ekki koma neinum af sínum stefnumálum í gegn og myndi það leiða til 

stjórnarkreppu.7 Á Íslandi var þingræðisreglan fyrst skráð í lög með nýjum heildarlögum um 

Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur fram að ráðherrar starfa í umboði 

Alþingis og forsætisráðherra er skylt að biðjast lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt ef tillaga um 

vantraust á ríkisstjórn er samþykkt á Alþingi. Einnig kemur fram að ef Alþingi samþykkir tillögu 

um vantraust á einstakan ráðherra í ríkisstjórn sé forsætisráðherra skylt að gera tillögu til forseta 

um að viðkomandi ráðherra verði leystur frá embætti.  

Tvenns konar sjónarmið eru um framkvæmd þingræðis. Annars vegar sjónarmiðið um jákvæða 

þingræðishefð en þar er gerð krafa um að ríkisstjórnin þurfi að afla sér formlegrar traustyfirlýsingar 

frá meirihluta þingsins. Hins vegar sjónarmiðið um neikvæða þingræðishefð en í því felst að við 

myndun ríkisstjórnar beri þjóðhöfðingja að fá vissu fyrir því að meirihluti þingmanna styðji eða 

sætti sig við ríkisstjórnina. Þá felst einnig í sjónarmiðinu að ráðherra eða ríkisstjórn beri að víkja, 

samþykki þingið vantrauststillögu. Hin neikvæða þingræðishefð er við lýði á Íslandi. Forseti 

                                                           
5 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 95.  
6 sama heimild 104. 
7 Stefanía Óskarsdóttir, „Þingræði: Einkenni og helstu útfærslur þingræðisskipulagsins“ í Ragnhildur Helgadóttir, 

Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (ritstj.), Þingræði á Íslandi: Samtíð og saga (Forlagið 2011) 103. 
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Íslands hefur þ.a.l. ekki óbundnar hendur um hverjum hann felur að mynda ríkisstjórn. Lesa verður 

15. gr. stjórnarskrár um að forseti Íslands skipi ráðherra í þessu ljósi. Forseti skal, og honum ber, 

að veita þeim, sem líklegastur er til að geta myndað ríkisstjórn sem hefur stuðning meirihluta 

þingsins, stjórnarmyndunarumboð. Hefur verið litið svo á að þetta sé persónulegt vald forseta, þ.e. 

án atbeina ráðherra. Því er rétturinn til að veita umboð til stjórnarmyndunar, hið persónulega vald 

forseta, dæmi um að völd forseta eru raunhæf og virk, þá sérstaklega þegar erfitt er að mynda 

ríkisstjórn með meirihluta þings á bakvið sig.8 

Með tilkomu þingræðisreglunnar varð til pólitísk ábyrgð ráðherra. Þýddi það að eftirlit Alþingis 

með framkvæmdarvaldinu varð að mikilvægum hluta stjórnskipunar á Íslandi. Áður var einungis 

hægt að stefna ráðherrum til refsi- og bótaábyrgðar og koma þeim þannig frá störfum en nú dugði 

viljayfirlýsing þingsins til þess að víkja ráðherra frá embætti.9  

2.2. Forsetaþingræði 

Þingræðið á rætur sínar að rekja til Bretlands þar sem þingið glímdi við konungsvaldið til þess að 

fá meiri völd. Leiddi það til þess að konungur afsalaði sér næstum því öllum völdum sínum til 

þingsins og þá varð þingmeirihluti forsenda þess að ríkisstjórn sæti. Af þessu leiðir að 

þingræðisríkjum stýrir þjóðhöfðingi ekki framkvæmdarvaldi heldur frekar leiðtogi ríkisstjórnar og 

ráðherrar undir forystu hans, þ.e. forsætisráðherra. Eins og fram hefur komið hafa öll ríki ekki farið 

eins að við afnám einveldis. Sum ríki, eins og t.d. Bandaríkin, kjósa sérstaklega æðsta handhafa 

framkvæmdarvalds sem ætlað er að leiða ríkisstjórn landsins. Kallast það forsetaræði (e. 

presidentialism). Önnur ríki hafa tekið upp eins konar blöndu af þingræði og forsetaræði, svokallað 

forsetaþingræði (e. semi-presidentialism).10 

Síðastnefnda útfærslan á stjórnskipun, forsetaþingræði, einkennist af tvískiptu framkvæmdarvaldi 

sem er bæði í höndum ríkisstjórnar og kjörins forseta. Fyrsti maðurinn til þess að halda því fram 

að um væri að ræða sérstaka tegund af stjórnskipun var franski stjórnmálafræðingurinn Maurice 

Duverger.11 Hins vegar má benda á það að deilt hefur verið um það innan stjórnmálafræðinnar 

                                                           
8 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður Og Handhafar Ríkisvalds (Codex 2015) 116. 
9 Ragnhildur Helgadóttir, „Pólitísk ábyrgð ráðherra – Samspil þingræðisreglu og þingeftirlits“ (2009) 59 Tímarit 

Lögfræðinga 263, 267. 
10 Stefanía Óskarsdóttir, „Þingræði: Einkenni og helstu útfærslur þingræðisskipulagsins“ í Ragnhildur Helgadóttir, 

Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (ritstj.), Þingræði á Íslandi: Samtíð og saga (Forlagið 2011) 103. 
11 Maurice Duverger, „A New Political-System Model: Semi-Presidential Government“ (1980) 8 European Journal 

of Political Research. 



5 
 

hvort að um sé raunverulega að ræða sérstaka tegund stjórnskipunar eða bara afbrigði af 

þingræðisskipulagi.12 Eftir miklar breytingar á stjórnskipun Frakklands með nýrri stjórnarskrá 

1959, þar sem að framkvæmdarvaldið með auknu valdi forseta varð mun valdameira á kostnað 

þingsins, taldi Duverger að stjórnskipun Frakklands væri orðin svo sérstök að hvorki væri hægt að 

skilgreina hana sem þingræðisstjórnskipun né forsetaræðisstjórnskipun.  

Vegna breytingarinnar á stjórnskipun Frakklands kom Duverger með skilgreiningu á 

forsetaþingræði. Skilgreining var þríþætt. Í fyrsta lagi er forseti þjóðkjörinn, í öðru lagi hefur 

forseti umtalsverð völd samkvæmt stjórnarskrá og í þriðja lagi verður ríkisstjórn engu að síður að 

njóta stuðnings meirihluta þingsins. Hefur mikið verið deilt um hvað þýðir „umtalsverð völd“ og 

hafa sumir fræðimenn látið nægja að völd forseta séu „einhver“ samkvæmt stjórnarskrá til að ríki 

teljist búa við forsetaþingræði. Samkvæmt því mætti færa rök fyrir því að á Íslandi væri 

forsetaþingræði þar sem völd forseta eru, samkvæmt stjórnarskrá, vissulega einhver. Þá hafa ýmsir 

fræðimenn flokkað nánar ríki innan ramma forsetaþingræðis eftir því hvort forseti hafi mikil eða 

lítil völd í ríkjunum. Er það kallað forseta-þingræðiskerfi (e. presidential-parliamentarism) þegar 

forseti getur skipað og rekið ráðherra þó að ríkisstjórn geti aldrei starfað í andstöðu við meirihluta 

þingsins. Önnur útfærsla er nefnd þing-forsetaræði (e. premier-presidentialism) en í þeirri útfærslu 

getur forseti skipað forsætisráðherra og ráðherra en ekki rekið þá.13  

Í Frakklandi er talað um pólitíska sambúð (f. politique cohabitation) þegar að meirihluti þings er 

ekki undir valdi forsetans, þ.e.a.s. komi ekki úr herbúðum sama flokks og forsetans. Forsetinn er 

afar valdamikill þegar þingmeirihluti er fylgjandi honum. Þá stjórnar hann stjórnarstefnu ríkisins 

og er hann þá bæði í senn þjóðhöfðingi og leiðtogi ríkisstjórnar. Þegar um pólitíska sambúð er að 

ræða minnka völd forsetans umtalsvert þar sem de facto völd forseta reiða sig mikið á 

samvinnuþýðan forsætisráðherra og þing. Forsetinn skipar forsætisráðherra en getur ekki veitt 

honum lausn. Þó hefur forsetinn samkvæmt stjórnarskrá mikilvæg völd sem hann fer með 

persónulega án atbeina ráðherra og ríkisstjórnar.14 

                                                           
12 Petra Schleiter og Edward Morgan-Jones, „Review Article: Citizens, Presidents and Assemblies: The Study of 

Semi-Presidentialism beyond Duverger and Linz“ (2009) 39 British Journal of Political Science.  
13 MS Shugart and JM Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics 

(Cambridge University Press 1992). 
14 Robert Elgie, „France“ í Robert Elgie (ritstj.), Semi-Presidentialism in Europe (Oxford University Press 1999) 
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Hins vegar er vandasamt að nota þessa undirflokka. Hvar til dæmis yrði Ísland í þessu kerfi? Getur 

Ísland talist til forsetaþingræðis? Væri Ísland þá í forseta-þingræðiskerfi eða þing-forsetaræði? Þá 

þarf maður að svara þeirri spurningu; getur forseti skipað ríkisstjórn og veitt henni, sem og 

einstökum ráðherrum, lausn?  

Mikil óánægja ríkti í kjölfar bankahruns árið 2008 þegar efnahagskreppa steðjaði að þjóðinni. 

Ríkisstjórn Geirs H. Haarde var afar veik og í þjóðfélaginu var mikill óróleiki vegna ástandsins. 

Þrýstingur á stjórnarskipti óx með hverjum deginum.15 Var þrýstingurinn svo mikill að Ólafur 

Ragnar Grímsson, þáverandi forseti, íhugaði alvarlega að skipa utanþingsstjórn um þær mundir. 

Hafði hann meira að segja ákveðna ráðherra í huga í slíka stjórn.16 Lítur allt út fyrir það að þar hafi 

Ólafur talið það sinn rétt sem forseta að veita ríkisstjórn lausn og skipa nýja. Ólafur tilkynnti þetta 

í aðdraganda forsetakosninga 2012 og vakti það mikla undrun enda töldu flestir að það úrræði 

forseta að mynda utanþingsstjórn væri algjört neyðarúrræði sem forseti gæti gripið til þegar ekki 

gengi að mynda starfhæfa ríkisstjórn.17 Guðni Th. Jóhannesson var einn þeirra sem undraðist þessi 

orð Ólafs Ragnars og sagði: „Ekki einu sinni Ólafi Ragnari dytti í hug að mynda ríkisstjórn upp úr 

þurru.“18 En þetta voru óvenjulegir tímar og kröfðust jafnvel óvenjulegra úrræða. Hvað hefði gerst 

hefði Ólafur skipað utanþingsstjórn á þessum tíma? Hefði forsetaembættið breyst að eilífu og orðið 

mun pólitískara en það hefur verið í reynd? Ekki er gott að segja en ljóst er að mismunandi forsetar 

hafa túlkað völd forseta á mismunandi hátt. Hins vegar má benda á athugasemd við 1. gr. í 

frumvarpi til stjórnarskrár en þar segir: „Eftir sem áður er tekið fram, að stjórnin skuli vera 

þingbundin, og er það nauðsynlegt m.a til þess, að þingið haldi rétti sínum til áhrifa á skipun og 

lausn ráðherra.“ Má segja að stjórnarskrárgjafinn hafi ætlað að Alþingi kæmi að skipun og lausn 

ráðherra, eins og það gerir í samræmi við þingræðissjónarmið, en ekki er getið á rétti forseta til að 

gera þetta einn síns liðs.  

Fræðimenn hafa bent á það að erfitt og vandasamt sé að nota þessa undirflokka. Sé það einna helst 

vegna þess að skilin milli forsetaræðis og þingræðis geta á köflum orðið býsna marklaus. Oft er 

það einna vandasamast þegar völd forseta eru í reynd einungis, eða að mestum hluta, að nafninu 

                                                           
15 Björn Jón Bragason, Í liði forsætisráðherrans eða ekki? (Heimur 2017) 211. 
16 sama heimild. 
17 sama heimild 211-212. 
18 Karl Th. Birgisson, Alltaf einn á vaktinni (Eyjan 2016) 107. 
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til. Til dæmis er erfitt að sjá verulegan mun á þing-forsetaræði og þingræðislegu lýðveldi.19 Hins 

vegar hafa talsmenn þessarar flokkunar bent á það að hún sé mikilvæg vegna þess að ef forseti 

hefur einhverja stjórnskipulega aðkomu að því hver tekur sæti í ríkisstjórn, jafnvel þó hún sé lítil 

og að hann fái ekki miklu ráðið hverjir veljast til ráðherrastarfa, þá breytir það því hvaðan 

ríkisstjórnin sækir umboð sitt. Þannig má segja að í forsetaþingræði sæki ríkisstjórnin umboð sitt 

til forseta og þingsins en í hreinum þingræðisríkjum einungis til þingsins.20 

Ýmsir fræðimenn vilja þó meina og leggja til, til að skerpa á hugtakinu, að forsetaþingræði sé ekki 

til staðar nema að forsetinn hafi raunveruleg völd, óháð ráðherrum og þinginu. Þannig er 

framkvæmdarvaldinu í raun og veru skipt á milli forseta og ríkisstjórnar.21 Má færa rök fyrir því 

að forseti Íslands hafi raunar einhver raunveruleg völd t.d. þegar að Ólafur Ragnar Grímsson 

neitaði að veita forsætisráðherra heimild til að rjúfa þing. Þá má líka segja að málskotsréttur forseta 

í 26. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sé dæmi um raunveruleg völd forseta. Samþykki forseta 

er þarft til að staðfesta lög. Þá kemur fram í 2. gr. stjórnarskrárinnar að forseti og önnur stjórnarvöld 

fari með framkvæmdarvaldið. Er því hægt að færa rök fyrir því að framkvæmdarvaldinu er, 

samkvæmt stjórnarskrá, skipt milli forseta og ríkisstjórnar og að forseti hafi einhver raunveruleg 

völd.  Hafa einmitt sumir fræðimenn bent á þetta, að þar sem að hér á landi er þjóðkjörinn forseti 

sem hafi tiltekin völd samkvæmt stjórnarskrá sé Ísland á meðal þeirra ríkja sem búa við 

forsetaþingræði.22 Má leiða af ákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, ef þau eru skoðuð 

sjálfstætt, að forseti Íslands sé töluvert valdamikill. Hins vegar hefur forseti í framkvæmd haft litla 

sjálfstæða aðkomu að bæði framkvæmdar- og löggjafarvaldinu. Hafa þeir sem gegnt hafa embætti 

forseta Íslands hagað störfum sínum í samræmi við venjur þingræðisins.23 

 

 

                                                           
19 Stefanía Óskarsdóttir, „Þingræði: Einkenni og helstu útfærslur þingræðisskipulagsins“ í Ragnhildur Helgadóttir, 

Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (ritstj.), Þingræði á Íslandi: Samtíð og saga (Forlagið 2011) 108. 
20 Matthew Søberg Shugart, „Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns“ (2005) 3 

French Politics 323. 
21 Giovanni Sartori, „Neither Presidentialism nor Parliamentarism“ í Juan J. Linz og Arturo Valenzuela (ritstj.),  The 

Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives Vol. 1 (The Johns Hopkins University Press 1994)  
22 Stephen D. Roper, „Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential 

Regimes“ (2002) 34 Comparative politics 253. 
23 Gunnar Helgi Kristinsson, „Iceland“ í Robert Elgie (ritstj.), Semi-Presidentialism in Europe (Oxford University 

Press 1999) 
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3. Stjórnskipuleg staða forseta Íslands. 

Forseti Íslands er æðsti embættismaður Íslands og jafnframt sá eini sem kjörinn er beint af þjóðinni. 

Hann er þjóðhöfðingi og hefur oft verið nefndur „sameiningartákn þjóðarinnar“. Hann hefur 

stjórnskipunarlegu hlutverki að gegna en hann fer með löggjafarvald hér á landi, ásamt Alþingi, 

og framkvæmdarvald, ásamt ráðherrum og öðrum stjórnarvöldum. Mikið var rætt um stöðu forseta 

lýðveldisins við stofnun þess. Sveinn Björnsson, fyrsti forseti lýðveldisins, vildi ekki að forseti 

yrði valdalaus gagnvart þingi og stjórn.24  

3.1. Handhöfn forseta Íslands í tveimur greinum ríkisvalds. 

Það vekur sjálfsagt upp spurningu hjá þeim sem heyrt og lesið hafa að íslensk stjórnskipun byggir 

á kenningunni um þrígreiningu ríkisvalds, þegar 2. gr. stjórnarskrárinnar er lesinn. Þar stendur 

berum orðum að forseti Íslands fer bæði með framkvæmdarvald og löggjafarvald. Unnt er að skýra 

þetta með því að skoða forsögu 2. gr. og þar með embættisins.  

Í stjórnarskrá konungsríkisins Íslands stóð, í 2. gr., að löggjafarvald væri í höndum konungs og 

Alþingis, framkvæmdarvaldið hjá konungi og dómsvald hjá dómendum. Var sú grein byggð á 

dönsku stjórnarskránni frá 1915 sem var byggð á þeirri stjórnarskrá sem Danir fengu við afnám 

einveldis 1849. Þótti það sýna konungi virðingu að hann myndi, þrátt fyrir stofnun lýðræðislega 

kjörins þjóðþings, áfram fara með löggjafarvald ásamt þinginu sem og framkvæmdarvaldið, sem 

þjóðhöfðingi Danmerkur.25 

Er þetta danska fyrirkomulag rakið til þess að við afnám einveldis konungs og stofnun lýðræðislegs 

þings þurfti að finna konungi virðingarstöðu í skipulaginu sem þjóðhöfðingi. Var svipuðu 

fyrirkomulagi komið á fót víðsvegar annars staðar þar sem konungar þurftu að víkja fyrir auknu 

lýðræði. Gat konungur, í hinni nýju stjórnskipun, lagt frumvörp fyrir þingið og til þess að lög fengu 

gildi þurfti samþykki og staðfestingu hans. Umboðsmenn konungs voru ráðherrar sem 

framkvæmdu vald hans, bæði löggjafarvald og framkvæmdarvald, og gera þeir það enn þann dag 

                                                           
24 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. Öld (Sögufélag 2016) 56. 
25 Björg Thorarensen, ,,Um Afmörkun Og Endurmat á Stjórnskipunarlegri Stöðu Og Hlutverki Forseta Íslands" í 

Helgi Áss Grétarsson (ritstj.), Þjóðarspegilinn - Rannsóknir í félagsvísindum XI. (Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands 2010) 25. 
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í dag.26 Í Bandaríkjunum var forseta falið annars konar vald. Hann hafði einungis 

framkvæmdarvald en var þó fengið frestandi synjunarvaldi gagnvart lögum.27 

Þegar lýðveldisstjórnarskráin og undirbúningur við setningu hennar átti sér stað var einungis 

gerðar lágmarksbreytingar á henni til þess að koma á fót lýðveldi. Því má segja, að orðinu 

konungur hafi verið skipt út fyrir orðið forseti. Áfram var forseti handhafi framkvæmdarvalds, en 

lét þó ráðherra framkvæma vald sitt samkvæmt 13. og 19. gr. Neitunarvaldi konungs, sem iðulega 

var framkvæmt af ráðherra í Danmörku, var þó breytt. Í stað þess kom persónulegur réttur forseta 

til að synja lagafrumvarpi Alþingis til staðfestingar og leggja í þjóðaratkvæði, sbr. 26. gr. 

stjórnarskrár. Fyrstu áratugi lýðveldissögunnar var þessi heimild forseta aldrei notuð en er hún var 

notuð fyrst árið 2004, af Ólafi Ragnari Grímssyni, hefur þeirri skoðun vaxið fylgi að forseti gegni 

aðhaldshlutverki gagnvart Alþingi. Að vald forseta sé að tempra vald meiri hluta þingmanna á 

Alþingi með því að bera frumvarp beint og milliliðalaust undir þjóðina. Bera margir þá skoðun að 

það sé lýðræðinu til heilla.28 Um þennan rétt forseta Íslands verður síðar skrifað í þessu riti. 

3.2. Kjör forseta Íslands. 

Samkvæmt 3. gr. stjórnarskrár er forseti Íslands þjóðkjörinn. Samkvæmt 5. gr. skal hann vera 

kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim sem hafa kosningarrétt til Alþingis.  

Til þess að forsetaefni verði að forseta þarf það ekki hreinan meirihluta greiddra atkvæða í 

kosningunni. Ekki er heldur krafist neinnar tiltekinnar þátttöku í kosningunni. Því getur forseti 

Íslands verið kjörinn af tiltölulega fáum kjósendum. Til að mynda var Guðni Th. Jóhannesson 

kjörinn með 39,1% atkvæða. Kjörsókn var 75,7% sem þýðir að einungis 29,6% kosningabærra 

manna kusu hann. Svipað var uppi á teningnum þegar Vigdís Finnbogadóttir var kjörin. Hún hlaut 

33,8% gildra atkvæða en kosningaþátttaka var 90,5%. Það þýddi því að 30,6% kosningabærra 

manna réðu forsetakosningunum 1980. Hafa menn velt því fyrir sér hvort að þetta sé rétt leið til 

að velja forseta. Raunar spáðu menn í þessu við lýðveldisstofnun. Stjórnarskrárnefnd Alþingis, 

sem hafði ákveðið að forseti yrði þjóðkjörinn en ekki þingkjörinn, athugaði þetta rækilega en ákvað 

að lokum að einungis einfaldan meirihluta þyrfti til að forseti yrði kjörinn. Sagði í nefndaráliti: „Er 

                                                           
26 Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen and Michael H. Jensen, Dansk statsret (Jurist- og økonomforbundets 

forlag 2012) 34. 
27 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 108. 
28 sama heimild. 
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sú tillaga flutt í trausti þess, að þjóðinni takist að fylkja sér þannig um forsetaefni, að atkvæði 

dreifist eigi úr hófi fram.“29  

Er raunar mjög óvenjulegt sú skipan sem gildir hér á landi, að einhver geti orðið forseti þó svo að 

fylgi hans sé langt innan við helming atkvæða. Í forsetakosningunum 2016 tilkynntu 22 

einstaklingar að þeir ætluðu í forsetaframboð. Á endanum skiluðu aðeins 10 inn gögnum til 

dómsmálaráðherra en aðeins níu voru á kjörskrá. Hefðu atkvæði dreifst jafnt á milli allra og allir 

fengið 11,11% atkvæða, nema að einn þeirra hefði fengið einu atkvæði meira en hinir, þá hefði 

hann verið réttkjörinn forseti. Er það raunar fremur ólíklegt að það gerist og slíkt hefur aldrei gerst. 

Það minnsta sem nokkur maður hefur fengið í atkvæðum talið og verið kjörinn forseti er Vigdís 

Finnbogadóttir þegar hún hlaut 33,8% atkvæða. Þó má benda á það, að einungis einu sinni í 

sögunni hefur forseti verið kjörinn með hreinan meiri hluta þegar hann var kjörinn í fyrsta sinn. 

Það var Kristján Eldjárn árið 1968 með 65,6% atkvæða.30 Aldrei hefur það gerst í sögunni að þeir 

tveir forsetaframbjóðendur sem flest atkvæði fengu, hafi fengið jafnmörg atkvæði. Hvergi er tekið 

fram hvað skyldi gera í þess konar aðstæðum en sennilega myndi hlutkesti, sem Hæstiréttur myndi 

sjá um, ráða úrslitum.31 

Á Íslandi hafa menn velt fyrir sér hvort breyta eigi þessari leið til forsetakjörs. Hafa menn bent á 

tvær leiðir. Annað hvort þann hátt sem Frakkar viðhafa eða þann sem Írar viðhafa. Í Frakklandi er 

farin sú leið að fái enginn hreinan meiri hluta atkvæða í fyrri umferð þá fari þeir tveir efstu í einvígi 

um forsetaembættið í seinni umferð. Er seinni umferð haldin tveimur vikum eftir fyrri umferð. Frá 

1965, eða síðan núverandi kosningakerfi til forseta var tekið upp í Frakklandi, hefur hver einasta 

kosningabarátta farið í tvær umferðir.32 Á Írlandi er farin sú leið að þegar að fleiri en tveir eru í 

forsetaframboði ber að raða öllum frambjóðendum í forgangsröð. Ef enginn af frambjóðendunum 

fær yfir 50% fyrstavalsatkvæða dettur sá frambjóðandi út sem fékk fæst fyrstavaldsatkvæði. 

Annarsvalsatkvæði þeirra sem kusu frambjóðandann sem þá er dottinn út er bætt við hina 

frambjóðendurnar. Svo er haldið áfram koll af kolli uns einn frambjóðandi hefur fengið hreinan 

meiri hluta atkvæða. Minnir þetta kerfi mjög á meirihlutakosningu í tveimur umferðum, en í 

þessari aðferð felst sparnaður að því leytinu til, að þar sem engin seinni umferð er viðhöfð fylgir 

                                                           
29 Alþt. 1944, A-deild, þskj. 71 – 3. mál. 
30 Ólafur Þ. Harðarson, ,,Kjör þjóðhöfðingja: Geta Íslendingar lært af Írum?" (1997) 7-9 Íslensk félagsrit 87.  
31 Gunnar Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 129. 
32 William G. Mayer, The Making of the Presidential Candidates 2004 (Rowman & Littlefield 2004) 266. 
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henni ekkert umstang né kostnaður.33 Hafa menn horft hýru auga til þessara tveggja aðferða sem 

möguleg leið til að styrkja þá stöðu forsetans sem þjóðhöfðingja Íslendinga. Í frumvarpi 

stjórnlagaráðs var gert ráð fyrir að forseti yrði kjörinn samkvæmt írsku leiðinni, sbr. 78. gr.34 

3.3. Handhafar forsetavalds.  

Alltaf getur komið fyrir að forseti Íslands forfallist. Hann getur veikst eða þurft að fara til annarra 

landa og hann getur jafnvel, eins og aðrir menn, látið lífið á kjörtíma sínum. Þá þarf einhver að 

fylla í hans skarð og fara með forsetavald um stundarsakir. Í öðrum ríkjum er varaforseti gjarnan 

kjörinn ásamt forseta sem tekur við starfi að fullu ef forseti forfallast.  

Í 8. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir: 

Nú verður sæti forseta lýðveldisins laust eða hann getur ekki gegnt störfum um sinn 

vegna dvalar erlendis, sjúkleika eða af öðrum ástæðum, og skulu þá 

forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar fara með forsetavald. 

Forseti Alþingis stýrir fundum þeirra. Ef ágreiningur er þeirra í milli, ræður 

meirihluti. 

Samkvæmt þessu eru það þrír æðstu handhafar hverrar ríkisgreinar fyrir sig, að forseta 

undanskildum, sem eiga að fara með forsetavaldið ef hans nýtur ekki við. Þó að þetta samband 

hefur gengið áfallalaust fyrir sig sögulega þá er ekki víst hvort að þetta sé heppileg skipun. 

Einhverjir erfiðleikar gætu komið í ljós ef að þessir aðilar ættu t.d. að mynda saman ríkisstjórn. Þó 

er einungis gert ráð fyrir því að þessir aðilar fari með forsetavald um stundarsakir. Þó getur það 

gerst að áðurgreindir handhafar forsetavalds gætu haft það í nokkuð langan tíma, t.d. ef forseti 

fellur frá.35  

Það er hvergi um það getið hver skuli hafa ákvörðunarvald um það hvenær handhafar forsetavalds 

skuli taka við störfum forseta. Þegar andlát forseta ber að garði er það sjálfgefið. Þegar forseta er 

vikið frá, skv. 3. mgr. 11. gr. stjórnarskrár, skulu og handhafar taka við. Telja margir það undarlegt 

og jafnvel heimildarlaust að handhafar forsetavalds taki við þegar forseti er erlendis. Forseti ætti, 

                                                           
33 Ólafur Þ. Harðarson, ,,Kjör þjóðhöfðingja: Geta Íslendingar lært af Írum?" (1997) 7-9 Íslensk félagsrit 87, 91.  
34 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 510 – 415. mál. 
35 Gunnar Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 136. 
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þá sérstaklega nú á tímum internetsins, að geta gert íslenskar stjórnarathafnir erlendis.36 Þó hefur 

það verið þannig í framkvæmd að handhafar forsetavalds taka við þegar forseti fer til útlanda.37  

Ekki þarf hvers konar sjúkleiki forseta að hafa þau áhrif að hann verði með öllu ófær til að rækja 

störf sín. Það fer algerlega eftir atvikum og eðli sjúkdóms. Ekki þarf að kalla til handhafa 

forsetavalds vegna þess að forseti er fótbrotinn eða með kvef. Öðru máli gegnir með þeim 

veikindum sem gerir forseta algerlega ókleift með öllu að framkvæma skyldur sínar um 

stundarsakir. Þá skal forseti meta, með atbeina forsætisráðherra, á þann veg að gefinn sé út 

forsetaúrskurður um það hvenær forseti láti af störfum sökum dvalar erlendis, veikinda eða af 

öðrum ástæðum.38 Þá getur komið upp sú staða að forseti sé ófær að meta það, til dæmis vegna 

höfuðáverka eftir fall eða veikinda sem veikir dómgreind forseta, hvort að hann sé fær til að 

framkvæmda skyldur forseta. Er það þá verk handhafanna að taka við störfum forseta ef þeim 

virðist það vera nauðsyn.39 Þá má spyrja sig, er það ekki vafasöm framkvæmd. Hvað ef þeir taka 

sér vald forseta í illri trú? 

Þegar handhafar forsetavalds þurfa að framkvæma skyldur forseta ræður meiri hluti atkvæða. Tveir 

handhafar gætu þess vegna farið með forsetavald, t.d. staðfest lög, ef þeir væru sammála. Ótækt 

væri þó ef að þessir tveir væru ósammála. Því væri alltaf betra að ef einhver þriggja handhafa 

forsetavalds myndi forfallast að staðgengill þeirra kæmi í þeirra stað. Það myndi forða þeim 

vandkvæðum sem fylgir ef tveir þeirra er færu með forsetavaldið væru hvor á sínu máli.40 

Alþingi skipaði nefnd til endurskoðunar stjórnarskrár 1972. Komu upp hugmyndir í kringum þessa 

nefnd að stofna ætti til embættis varaforseta hér á landi. Það fyrirkomulag sem á Íslandi tíðkast um 

staðgengil forseta er einsdæmi í veröldinni. Hins vegar má benda á fyrirkomulagið á Írlandi en þar 

fara forsetar beggja deilda þingsins og forseti Hæstaréttar Írlands með forsetavald í fjarveru hans, 

skv. 14. gr. írsku stjórnarskrárinnar. Annars staðar er sá háttur hafður á að meðfram 

forsetakosningum er kjörinn varaforseti sem fer með starf forseta í forföllum forseta og ef forseti 

stígur niður tekur varaforsetinn við til loka kjörtímabilsins. Hafa menn bent á að hið íslenska 

fyrirkomulag sé haldið ýmsum annmörkum. Bjarni Benediktsson sagði fyrirkomulagið vera 

                                                           
36 Bjarni Benediktsson, ,,Um lögkjör forseta Íslands" (1951) 4 Tímarit lögfræðinga 217, 223. 
37 Gunnar Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 136. 
38 Bjarni Benediktsson, ,,Um lögkjör forseta Íslands" (1951) 4 Tímarit lögfræðinga 217, 224. 
39 Gunnar Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 137. 
40 Pétur Kr. Hafstein, ,,Um handhafa forsetavalds" (1990) 4 Tímarit lögfræðinga 243, 254. 
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umstangsmikið41 og Ólafur Jóhannesson sagði að þó svo að fyrirkomulagið hafi ekki sem kunnugt 

sé gefist illa þá væri vafasamt að segja það heppilegt.42  

Ef það væri stjórnarkreppa hér á landi og þessir þrír aðilar þyrftu að mynda saman ríkisstjórn væri 

fráfarandi forsætisráðherra einn af handhöfum forsetavalds og einnig forseti Alþingis, sem 

sennilegast væri úr hópi stjórnarliða. Má leiða líkur að því að sjónarmið þessara tveggja handhafa 

forsetavalds, úr stjórnmálaflokkum fráfarandi ríkisstjórnar, væru önnur en þjóðkjörins forseta. 

Þessir tveir, í skjóli meirihlutavalds síns, gætu því myndað ríkisstjórn eftir eigin nefi án aðkomu 

þriðja handhafans, forseta Hæstaréttar. Þá myndi forsetavaldið ekki gegna því aðhaldshlutverki 

sem því er ætlað með þrígreiningu ríkisvalds. Burtséð frá því er það aldrei gott og raunar mjög 

óeðlilegt að forseti Hæstaréttar skuli taka þátt í jafn pólitískum ákvörðunum sem stjórnarmyndun 

er. Myndi hann þannig dragast inn í leðjuslag stjórnmálanna og taka réttinn og dómsvaldið með 

sér inn í þær deilur.43 

Hefur verið bent á þrjár leiðir til að breyta því fyrirkomulagi sem ræður ríkjum hér á landi varðandi 

handhöfn forsetavalds, en ýmislegt mælir með því að þeirri skipan verði breytt. Í fyrsta lagi er sú 

leið að varaforseti verði kjörinn um leið og forseti. Varaforsetinn myndi gegna störfum forseta í 

fjarveru hans og út kjörtímabilið, ef forseti fellur frá, en ekki verði efnt til nýrra forsetakosninga 

eins og gert er ráð fyrir í núverandi stjórnlögum. Gæti sá kostur verið vænlegur þar sem að þá gæti 

varaforseti verið forseta til ráðuneytis þegar forseti þyrfti að taka erfiðar ákvarðanir. Gætu forseti 

og varaforseti rætt saman, fært rök með og á móti, um hver ætti t.d. að fá stjórnarmyndunarumboð. 

Annar og þriðji kosturinn er sá að annað hvort forseti Alþingis eða forseti Hæstaréttar myndi gegna 

stöðu varaforseta. Sennilega yrði þá forseti Hæstaréttar betri kostur þar sem að minni hætta væri á 

því að hann myndi dragast inn í pólitískar deilur við stjórnarmyndun, nú þegar hann er einn um þá 

ákvörðun, heldur en ef forseti Alþingis væri jafnframt varaforseti. Forseti Alþingis er pólitískur 

liðsoddi og því væri forseti Hæstaréttar líklega betri kostur þar sem embætti forseta Hæstaréttar er 

í eðli sínu ópólitískt. Hins vegar gæti verið erfitt fyrir forseta Hæstaréttar að synja 

lagafrumvörpum, slíkt gæti talist vera pólitískt eins og þegar Ólafur Ragnar Grímsson gerði það. 

Minni kostnaður myndi fylgja því að forseti Alþingis eða Hæstaréttar myndi gegna hlutverki 

varaforseta og ekki myndi heldur skapast sú forskotsaðstaða við kosningar til embættis forseta, 

                                                           
41 Bjarni Benediktsson, Land Og Lýðveldi I (Almenna bókafélagið 1975) 187. 
42 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 131. 
43 Gunnar Schram, Um endurskoðun stjórnarskrárinnar (Örn og Örlygur 1977) 6. 
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sem kjörinn varaforseti myndi væntanlega hafa áunnið sér.44 Þó er vert að benda á það að erfitt 

væri fyrir forseta Alþingis eða forseta Hæstaréttar að gegna einir embætti varaforseta í fjarveru 

forseta til langs tíma, þar sem þeir gætu ekki sinnt aðalstarfi sínu jafn vel og ella. En þá má einnig 

koma með vangaveltur á þá leið hvort ráðlegt væri að hafa annan embættismann á fullum launum 

í vinnu sem lítið gerðist í. Mætti sá sem væri kjörinn varaforseti starfa annars staðar meðfram því? 

Til dæmis sem lögmaður, kennari eða endurskoðandi? Samkvæmt 9. gr. stjórnarskrárinnar má 

forseti lýðveldisins ekki hafa með höndum launuð störf í þágu opinberra stofnanna eða 

einkaatvinnufyrirtækja. Myndi hið sama gilda yfir kjörinn varaforseta? 

Í tillögu stjórnlagaráðs45 til nýrrar stjórnarskrár var fyrirkomulagi handhafa forsetavalds breytt. Í 

82. gr. segir: „Geti forseti Íslands ekki gegnt störfum um sinn vegna heilsufars eða af öðrum 

ástæðum fer forseti Alþingis með forsetavald á meðan.“ Er því ljóst að þessar vangaveltur sem að 

framan greinir voru ræddar á fundum stjórnlagaráðs. Í skýringum við frumvarpið kom fram að 

ekki væri gert ráð fyrir því að staðgengil þurfi þegar forseti er erlendis í ljósi þess hversu mjög 

samgöngur og tækni hafa þróast. Því taki staðgengill einungis við ef forseti veikist eða forfallast 

af öðrum orsökum til lengri tíma. Er ástæða breytingarinnar sögð vera sú að í núverandi 

fyrirkomulagi þurfi að kalla þrjá mismunandi aðila úr stjórnkerfinu til að gegna starfi forseta en 

það sé óþjált og þekkist ekki í öðrum löndum. Því er ekki gert ráð fyrir því, í tillögum 

stjórnlagaráðs, að forseti Alþingis klári kjörtímabilið líkt og sérstakur varaforseti myndi 

sennilegast gera. 

3.4. Störf og völd forseta Íslands. 

Þrátt fyrir að forsetaembættinu er oft lýst sem „ópólitísku“ eða að forsetinn eigi að vera 

„sameiningartákn þjóðarinnar“ er óumdeilt að því fylgir einhver völd. Forseti Íslands er 

þjóðhöfðingi íslensku þjóðarinnar og samkvæmt því eru honum falin ákveðin völd. Til dæmis 

kemur forseti Íslands fram fyrir hönd þjóðarinnar á erlendum vettvangi og nýtur þeirrar virðingar 

sem ber að veita þjóðhöfðingjum að þjóðarétti. Samkvæmt 2. mgr. 7. gr. Vínarsamnings um 

milliríkjasamninga frá 1969 er litið svo á að þjóðhöfðingjar ríkja fari með fyrirsvar fyrir ríki sitt, 

það sem á ensku er kallað full powers. Hins vegar hafa fræðimenn þó litið svo á að forseti Íslands 

geti ekki bundið Ísland við samninga sem hann gerir við önnur ríki enda er þar um stjórnarathöfn, 

                                                           
44 sama heimild. 
45 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 510 – 415. mál. 
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sem þarf að gera með atbeina ráðherra, að ræða.46 Þrátt fyrir ákvæði Vínarsamningsins er litið svo 

á að það ráðist af landsrétti hvort þjóðhöfðingi er bær til að skuldbinda ríki sitt að þjóðarétti.47 

3.4.1. Völd forseta sem handhafi framkvæmdarvalds. 

Stjórnarskráin ber þess skýr merki að hún er arfleifð konungsvalds í Evrópu. Þrátt fyrir að þingræði 

hafi verið til staðar á Íslandi frá byrjun 20. aldar, sem þýðir að ráðherrar starfi í umboði þingsins, 

er ekki hægt að lesa það út úr stjórnarskránni. Les maður stjórnarskrána er frekar að sjá að ráðherrar 

starfa í umboði forseta.  

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár fer forseti með framkvæmdarvaldið ásamt öðrum stjórnarvöldum. 

II. kafli stjórnarskrár fjallar um forseta Íslands og ráðherra. Hvað varðar samspil forseta og 

ráðherra við meðferð framkvæmdarvaldsins þarf atbeina bæði forseta og ráðherra til þess að 

ákvörðun taki gildi.48 Störf og völd forseta eru samkvæmt stjórnarskrá eftirfarandi: Hann skipar 

og veitir ráðherrum lausn (15. gr.). Undir hann eru borin lög og aðrar mikilvægar 

stjórnarráðstafanir í ríkisráði (16. gr.). Hann skipar embættismenn eftir því sem nánar er um kveðið 

í lögum (20. gr.). Hann gerir samninga við önnur ríki (21. gr.). Hann stefnir saman Alþingi, frestar 

fundum þess og getur rofið Alþingi (22., 23. og 24. gr.). Hann leggur fram frumvörp til laga sem 

kölluð eru stjórnarfrumvörp (25.gr.). Hann staðfestir, eða synjar, lögum sem Alþingi hefur 

samþykkt (26.gr.). og gefur út bráðabirgðalög (28. gr.). Þá hefur hann náðunarvald (29.gr.) og hann 

getur veitt undanþágu frá lögum (30.gr.) 

Hafa framangreind ákvæði í sér í raun tæmandi talningu á stjórnarathöfnum forseta. Séu 

framangreind ákvæði lesin ein og sér má af þeim ráða að forsetinn sé afar valdamikill. En í 

stjórnarskránni eru greinar sem draga völd forseta frá honum og láta þær í hendur ráðherra. 

Samkvæmt 11. gr. er forseti ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum en ráðherrar bera ábyrgð á öllum 

stjórnarframkvæmdum samkvæmt 14. gr. Í 13. gr. kemur fram að forsetinn lætur ráðherra 

framkvæma vald sitt. Í 19. gr. segir að undirskrift forseta veiti stjórnarathöfnum gildi þegar 

ráðherra ritar undir þau mál með honum. Hafa fræðimenn bent á að sökum þessara ákvæða 

stjórnarskrár er vald forseta aðeins formlegt.49 Verður þó að benda á að sum ákvæði falla ekki 

undir 13. gr. né 19. gr. stjórnarskrár. Ber þar einna hæst 26. gr. sem veitir forseta synjunarvald, en 

                                                           
46 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 344. 
47 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Codex 2012) 151. 
48 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 346. 
49 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður Og Handhafar Ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 347. 
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eins og sagan sýnir kemur enginn ráðherra að þeirri stjórnarathöfn forseta. Fjallað er um 

synjunarvaldið síðar í þessu riti.  

3.4.1.1. Fara ráðherrar með öll völd forseta skv. 13. gr. stjórnarskrár? 

Það er margt sem er í stjórnarskránni sem stangast á. Í einni grein er forseta færð 

ákveðin völd sem önnur grein tekur svo frá honum. Þetta er allt arfur sögunnar, 

arfur frá því að við vorum konungdæmi.50 

       Guðni Th. Jóhannesson. 

Samkvæmt því sem fyrr greinir er ótvírætt að atbeina beggja handhafa er þörf til þeirra 

stjórnarathafna sem stjórnarskráin telur. Bjarni Benediktsson sagði í grein sinni „Um lögkjör 

forseta Íslands“ að forseti gæti mögulega átt frumkvæði að einhverjum stjórnarathöfum en þótt 

hann geri það hafa slíkar aðgerðir hans einar og sér engin stjórnskipuleg eða lögformleg áhrif, 

nema hann fái ráðherra til að ábyrgjast þær með sér.51 

Raunveruleg völd forseta hljóta, samkvæmt þeim greinum stjórnarskrárinnar sem kveða á um að 

ráðherrar fara með völd forseta, að hvíla á því hvort að hann geti veitt ráðherrum lausn án atbeina 

ráðherra. Sú venja er við lýði á Íslandi að forseti veiti þeim sem líklegastur er til að geta myndað 

meirihluta á þingi svokallað stjórnarmyndunarumboð. Forseti veitir ekki endilega þeim sem er 

„sigurvegari kosninganna“ stjórnarmyndunarumboð heldur sýnir sagan að forsetinn hefur talsvert 

svigrúm að velja þann sem fær umboðið. Til að mynda ákvað Ólafur Ragnar Grímsson að láta 

Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Framsóknarflokksins, fá stjórnarmyndunarumboð eftir 

Alþingiskosningarnar 2013. Töldu margir að Sjálfstæðisflokkurinn, sá flokkur er flest atkvæði 

hlaut í þeim kosningum, ætti að hafa fengið umboðið en Ólafur taldi svo ekki vera. Sýndi hann þar 

að forseti hefur það vald einn til að veita umboð til stjórnarmyndunar. Má segja að þar sé forseti í 

raun að velja forsætisráðherra sem hefur stuðning meirihluta þingsins. Með þessu frjálsa valdi 

forseta að geta veitt formanni stjórnmálaflokks á Alþingi stjórnarmyndunarumboð er forseta falin 

einhver völd. Ólafur Jóhannesson sagði að þar getur forseti haft mikil áhrif þrátt fyrir 

þingræðisregluna, og að engan veginn væri loku fyrir það skotið, að forseti gæti skorist í leik, þegar 

                                                           
50 Andri Ólafsson, Margrét Erla Maack, viðtal við Guðna Th. Jóhannesson forseta Íslands (Ísland í dag, Stöð 2, 18. 

apríl 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=YPBCSFh2SMY> skoðað 21. mars 2018. 
51  Bjarni Benediktsson, ,,Um lögkjör forseta Íslands" (1951) 4 Tímarit lögfræðinga 217, 231. 
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um mikilvæg málefni er að ræða. Sagði hann að við óvenjulegar aðstæður er hugsanlegt að forseti 

neyti hins formlega valds í ríkari mæli en ella, án þess að slíkt færi gegn stjórnarskrá.52  

Guðni Th. Jóhannesson sagði um stjórnarmyndunarumboð: 

Sagan er flókin í þessu en það veltur á hverjum forseta að gæta hlutlægni, láta alla 

gæta sammælis og að lokum myndast þá ríkisstjórn sem vonandi nýtur 

þingmeirihluta. Takist það ekki, þá kemur minnihlutastjórn til álita. Í ýtrustu neyð 

gæti forseti auðvitað þurft að mynda utanþingsstjórn. Það gerði Sveinn Björnsson 

sem ríkisstjóri. Kristján Eldjárn var kominn á fremsta hlunn við að mynda 

utanþingsstjórn í tvígang, sá ópólitíski forseti, og hver veit hvað Ólafur Ragnar 

Grímsson hafði í huga hér í vor þegar stjórnarkreppan komst í algleyming fyrr en 

varði. Þannig að forseti hefur hér mikilvægu hlutverki að gegna.53 

Af þessum orðum Guðna Th. Jóhannessonar má finna að forseti þurfi að mynda ríkisstjórn sem 

þingið styður eða a.m.k. þolir. Að mynda utanþingsstjórn er neyðarúrræði en engin slík stjórn getur 

setið án stuðnings eða hlutleysis þingsins. Sveinn Björnsson myndaði utanþingsstjórn árið 1942. 

Hún sat frá 16. desember 1942 – 21. október 1944. Sú stjórn hafði ekki stuðning Alþingis að sögn 

Bjarna Benediktssonar. Hann taldi að ekki væri hægt að kalla þá stjórn þingræðisstjórn. Hins vegar 

vék sú stjórn eins skjótt og Alþingi kom sér saman um stjórnarmyndun.54 Sú stjórn var mynduð 

sem „þjóðstjórn“ en allir flokkar áttu fulltrúa í stjórninni, nema Sósíalistaflokkurinn. Sósíalista 

taldi Sveinn aldrei til heilla fyrir land og þjóð. Þannig sést vald forseta til þess að skipa sína eigin 

utanþingsstjórn. En þingið þarf þó að þola hana. Hér sást verulegur munur á eðli konungs og 

staðbundins þjóðhöfðingja. Embættið hafði breyst og var ekki lengur táknræn staða án 

raunverulegs valds.55 Því er ljóst að forseta er heimilt að mynda utanþingsstjórn í neyð. Gæti það 

kannski gerst ef þjóðin væri orðin langþreytt á kosningum ár eftir ár? Myndi forseti þá jafnvel 

mynda utanþingsstjórn sem þingið myndi þola til þess að tryggja sátt í samfélaginu? 

En getur forseti veitt einhverjum stjórnarmyndunarumboð gegn því að sá ráðherra muni 

framkvæma vald sitt samkvæmt vilja forseta? Getur forseti stjórnað stefnu ríkisstjórnar á bak við 

tjöldin? Jafnvel ekki bak við tjöldin heldur tekið forystuhlutverk í ríkisstjórn ásamt 

forsætisráðherra sínum, líkt og tíðkast í Frakklandi? Það stendur og fellur með því hvort að forseti 

getur veitt ráðherrum lausn og því eru orð Ólafs Ragnars svo merkileg að hann hafi hugsað sér að 

                                                           
52 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 130. 
53 Þorbjörn Þórðarson og Lillý Valgerður Pétursdóttir, viðtal við forsetaframbjóðendur 2016 (Forsetakosningar, Stöð 

2 26 maí 2016) <https://www.youtube.com/watch?v=OIaaxwTy5b4&t=7s> skoðað 20. mars 2018. 
54 Bjarni Benediktsson, „Þingræði á Íslandi“, (1956) 6 Tímarit Lögfræðinga 1, 19. 
55 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. Öld (Sögufélag 2016) 45-50. 
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veita ráðherrum lausn frá skyldum sínum og mynda utanþingsstjórn í kjölfar bankahrunsins 2008. 

Það ætlaði hann að gera þvert á vilja ríkisstjórnarinnar og þingsins. Hefði hann gert það og komist 

upp með það hefði það breytt forsetaembættinu til eilífðar.  

Hins vegar má benda á skoðun núverandi forseta lýðveldisins, Guðna Th. Jóhannessonar, en hann 

sagði: „Auðvitað er Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn og stjórnir eiga ekki að fara frá 

völdum öðruvísi en með ákvörðunum á Alþingi.“56 Því er ljóst að það er skoðun núverandi forseta 

er að forseti veitir ríkisstjórnum ekki lausn heldur Alþingi. Hugsanlega stangast það á við skoðun 

Ólafs Ragnars, forvera hans í starfi. 

Ef forseti hefur raunverulega það persónulega vald að geta veitt ráðherrum lausn, líkt og Ólafur 

Ragnar gaf til kynna að væri hans skoðun, gæti forseti komið stefnumálum sínum í gegn og ef að 

ráðherra myndi ekki skrifa undir stjórnarathöfn með honum myndi hann einfaldlega veita honum 

lausn og skipa nýjan. Slíkt myndi þó sennilegast kalla fram stjórnarkreppu, þar sem meirihluti 

þingsins væri líklegast á móti því að ráðherra yrði settur af vegna skoðanaágreinings hans og 

forseta, nema að forsetinn væri óskoraður leiðtogi ríkisstjórnarinnar og meirihluta þings. Eins og 

áður greinir í riti þessu er forseti Frakklands æði valdamikill hafi hann stuðning ríkisstjórnar og 

þingsins, sem hann iðulega hefur, en verulega dregst úr völdum hans ef þingið er í andstöðu við 

hann. Hann hefur þó það persónulega vald að geta rofið þing einn síns liðs.  

Ólafur Jóhannesson sagði:  

Fljótt á litið mætti ætla, að forseti réði nokkru um stefnu og aðstöðu ráðherra, þar 

sem hann samkvæmt 15. gr. stjskr. skipar ráðherra og veitir þeim lausn. En hér 

verður að gæta þingræðisreglunnar, sem áður hefur verið minnzt á. Samkvæmt 

henni ber forseta, þrátt fyrir 15. gr. stjskr. að skipa ráðherra og veita þeim lausn í 

samráði við Alþingi eða meirihluta þess. Stjórnarathafnir ráðherra, sem tækju við 

skipun í ráðherraembætti eða sætu í ráðherrastóli andstætt vilja meirihluta þings, 

yrðu að vísu formlega gildar, en þeir myndu baka sér ábyrgð. Kæmi þá auðvitað til 

árekstra á milli þings og forseta, og er hugsanlegt að þeir leiddu til frávikningar 

hans, ef þrír fjórðu þingmanna yrðu honum andstæðir. 57 

Samkvæmt þessum orðum Ólafs er ljóst að upp í huga hans kom það sjónarmið að forseti gæti í 

raun verið leiðtogi ríkisstjórnar og skipað sína ríkisstjórn sem færi eftir stefnu hans. Nefnir hann 

réttilega á að það myndi skapa togstreitu á milli forsetans og þingsins. En hvað ef meirihluti 

                                                           
56 Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, viðtal við Guðna Th. Jóhannesson forseta Íslands (Kvöldfréttir RÚV 3. apríl 2016) 

<https://www.youtube.com/watch?v=PVHZx9ik6kY> skoðað 21. mars 2018. 
57 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 130. 
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þingsins er fylgjandi forseta? Jafnvel ef einhver færi flokksbundinn í forsetaframboð? Flokkur 

forsetans væri í meirihluta, annaðhvort einn eða í samsteypu við annan flokk. Gæti forseti orðið 

jafnfætis þjóðhöfðingi og leiðtogi ríkisstjórnar, líkt og í Frakklandi, í því umhverfi sem núverandi 

stjórnarskrá býr til? 

Samkvæmt 18. gr. stjórnarskrár þarf ráðherra, sem mál hefur undirritað, að bera það undir forseta. 

Samkvæmt 19. gr. veitir undirskrift forseta löggjafarmálum eða stjórnarerindum gildi er ráðherra 

ritar undir þau með honum. Það þýðir að ákvörðun sem ráðherra undirritar einn, án þess að bera 

ákvörðunina undir forseta þegar skylt er að gera það getur ekki öðlast gildi. Það var staðfest í Hrd. 

146/1961 en þar brast ráðherra heimild við leyfisveitingu en atbeina forseta þurfti til þess. Þess má 

geta að í a-lið 9. gr. laga um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 getur það varðað ráðherra ábyrgð ef hann 

lætur farast fyrir að útvega forsetaundirskrift undir ályktun, tilskipun eða erindi, þar sem hún er 

lögmælt.  

En hvað gerist ef forseti neitar að skrifa undir stjórnarathafnir með ráðherra? 19. gr. stjórnarskrár 

áskilur með undirritun forseta. Alþekkt er að forseti getur á grundvelli 26. gr. synjað lögum 

staðfestingar og skotið þeim til þjóðarinnar en hvað ef hann neitar að skrifa undir stjórnarathafnir 

með ráðherra? Þeir fræðimenn sem harðastir eru á þeirri skoðun að vald forseta sé aðeins formlegt 

segja að forseti hefur engan sérstakan lögvarinn rétt til athafnaleysis og að neitun til undirritunar 

stjórnarathafna væri í reynd markleysa.58 Þá hefur sú skoðun einnig komið fram að forseta sé ekki 

skylt að staðfesta stjórnarathöfn og ekki er hægt að neyða hann til þess.59 Ef forseti heldur fast í 

synjun sína verður ekkert af framkvæmdum, þar sem honum er ekki lögskylt að staðfesta 

stjórnarathöfn.60  Hann verður ekki þvingaður til þessara athafna. Þó hefur verið bent á að synjun 

gæti leitt til áreksturs milli forseta og ráðherra. Hugsanlega myndi ráðherra segja af sér og yrði 

forseti þá, sennilega, ef meirihluti þings stæði með ráðherra, sem líklegt væri, í vandræðum að 

mynda nýja ríkisstjórn.61 En hvað ef þing væri rofið, í kjölfar stjórnarkreppu þeirrar sem myndaðist 

við synjun forseta, og að í nýjum Alþingiskosningum hljóta þeir sem sammála voru forseta, jafnvel 

                                                           
58 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald Forsetans" í Katrín Jónasdóttir, Páll Hreinsson, Stefán Már Stefánsson og Þór 

Vilhjálmsson (ritstj.), Afmælisrit Gauks Jörundssonar (Orator 1994) 627. 
59 Sigurður Líndal, „Forseti Íslands og synjunarvald hans“ (2004) 178 Skírnir 203, 225.  
60 sama heimild 216. 
61 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 129-130. 
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hans eigin flokkur, meirihluta á þingi? Værum við þá komin í þá stöðu að forseti væri valdameiri 

en við héldum?  

Bjarni Benediktsson sagði í grein sinni „Um lögkjör forseta Íslands“: 

Það er því ljóst, að forseti getur ekki beitt valdi sínu án atbeina ráðherra. Forseti 

getur að vísu átt frumkvæði að stjórnarathöfnum, en engar slíkar aðgerðir hans hafa 

stjórnskipuleg áhrif, nema hann fái ráðherra til að ábyrgjast þær með sér. Hinsvegar 

kann svo að fara, að það leiði stundum til stjórnarskipta, eða a.m.k. að einstakir 

ráðherrar láti af störfum, ef þeir vilja ekki fara að óskum forseta um þessi efni. Ef 

forseti getur fengið annan ráðherra til að taka við og haga málum svo, sem hann 

sjálfur óskar, er það stjórnskipulega gilt.62 

Samkvæmt þessu ætti forseti að geta verið hinn pólitíski leiðtogi á Íslandi. Ef hann hefði ráðherra 

sem hefði stuðning þingsins. Gæti forseti nauðbeygt Alþingi undir sinn vilja? T.d. með því að neita 

að samþykkja lagafrumvörp þess og stjórnarathafnir ráðherra? Það myndi sennilegast leiða til 

þeirrar hættu að ráðherra myndi segja af sér og þingið myndi sennilega reyna að víkja forseta frá. 

Bjarni Benediktsson skrifaði einnig um það að ef forseti myndi skipa ráðherra í trássi við þingið 

myndu þeir ráðherrar tvímælalaust baka sér ábyrgð. Hins vegar myndu stjórnarathafnir þeirra vera 

formlega gildar ef samþykki forseta kæmi til. Því má segja að forseti hafi vald til þess að skipa þá 

ráðherra og veita þeim lausn sem hann vill. En þó segir Bjarni: 

Enda er það, hvað sem þessu líður, óhagganlegt, að forseti hefur formlega heimild 

til að skipa hverja þá ríkisstjórn, sem hann vill og löghæfir menn fást til að taka sæti 

í og þar með bera ábyrgð á.63 

Engin tilvik eru til úr sögunni þar sem að forseti hafi neitað að undirrita tillögu ráðherra og 

stjórnarskráin er þögul hvað varðar það. Þó má benda á að dæmi er um það að forseti undirriti 

tillögu um að leggja stjórnarfrumvarp fyrir Alþingi skv. 25. gr. sem forseti neitaði síðar að staðfesta 

skv. 26. gr.64 En kannski er það einmitt gallinn við það þegar ritað er um völd forsetans. Það eru 

engin tilvik um það að forseti hafi notað þau völd sem honum er falið í stjórnarskrá, að 26. gr. 

undanskilinni. Eins og Andri Snær Magnason orðaði það í Íslandi í dag á Stöð 2 í aðdraganda 

forsetakosninganna 2016: „Svo eru takkar sem ekki er búið að ýta á.“ Guðni Th. Jóhannesson greip 

                                                           
62 Bjarni Benediktsson, ,,Um lögkjör forseta Íslands" (1951) 4 Tímarit lögfræðinga 217, 230-231. 
63 Bjarni Benediktsson, ,,Um lögkjör forseta Íslands" (1951) 4 Tímarit lögfræðinga 217, 232. 
64 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 348. 
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orðið á lofti og svaraði: „Já, og enginn veit hvað gerist.“65 Er það í raun og veru mergur málsins. 

Hver eru raunveruleg völd forsetans? Er hann valdameiri en sagan segir? Á bara eftir að ýta á þá 

„takka“ sem stjórnarskrá veitir honum? 

Björg Thorarensen sagði: 

„Ályktunin um að völd forseta séu formleg byggir á dýpri skilningi á undirstöðum 

stjórnarskrárinnar, einkum grunnhugmyndinni um þingræði, þ.e. að ráðherrarnir 

starfa í umboði Alþingis, en byggir jafnframt á sögulegum forsendum um 

valdaleysi konungs. Það væri þannig andstætt þeim grunnhugmyndum sem íslensk 

stjórnskipun byggir á, og eins og hún hefur þróast, ef forseti tæki upp á því að neita 

að undirrita stjórnarathafnir og teldi það virkan þátt í valdheimildum sínum.“66 

En aftur vaknar upp spurningin, hvað gerist þegar forseti notar völd sín? Menn töluðu um „dauðan 

bókstaf“ þegar talað var um synjunarvald forsetans. Sveinn Björnsson, fyrsti forseti lýðveldisins, 

sagði að eftir sigur þingræðisins í Danmörku væri synjunarvalds konungs „dauður bókstafur“ og 

því myndi hann, sem ríkisstjóri eða forseti, ekki neyta þess valds.67  

Hversu valdamikill er forseti Íslands? Getur hann t.d. rofið þing? Þegar rætt var um þingrof í 

aðdraganda lýðveldisstofnunar þótti mönnum vafasamt hvort að stjórn utan þings gæti rofið þingið. 

Sveinn Björnsson sagði það eðlilegt að hann færi að tillögum ráðuneytisins ef það teldi rétt að fá 

úr því skorið hvort að Alþingi væri í samræmi við þjóðarviljann. Þar með var hann í raun og veru 

að segja að þingið réðu engu um þingrof, það væri vopn framkvæmdarvaldsins.68 

Þegar að Ólafur Ragnar Grímsson neitaði að veita Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni heimild til 

þingrofs árið 2016 má segja að þar hafi Ólafur Ragnar verið að sýna að forseti og forsætisráðherra 

rjúfa þing í sameiningu en að þingið verði að styðja þingrofið. Sigmundur Davíð óskaði eftir því 

að Ólafur Ragnar veitti honum heimild, annað hvort þá þegar eða seinna, til þess að rjúfa þing. Því 

neitaði Ólafur. Ólafur Ragnar hélt blaðamannafund í kjölfar fundar hans við forsætisráðherra. Þar 

sagði hann:  

Ég útskýrði þá afstöðu, ekki aðeins mína, heldur líka þá afstöðu sem felst í 

stjórnskipun lýðveldisins, að forsetinn, eins og dæmin sýna úr sögunni, leggur 

                                                           
65 Andri Ólafsson, Margrét Erla Maack, viðtal við Guðna Th. Jóhannesson forseta Íslands og Andra Snæ Magnason 

forsetaframbjóðanda (Ísland í dag, Stöð 2, 18. apríl 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=YPBCSFh2SMY> 

skoðað 21. mars 2018. 
66 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 348. 
67 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 42-43. 
68 sama heimild 54-55. 
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sjálfstætt mat á það hvort að hann samþykki, þá þegar eða síðar, ósk 

forsætisráðherra um þingrof.69  

Hann taldi réttast að tala við forystumenn annarra flokka á þinginu, þá sérstaklega 

Sjálfstæðisflokksins, sem þá sat í samsteypustjórn með Framsóknarflokki, flokki Sigmundar. Taldi 

hann ótækt að forseti myndi veita forsætisráðherra heimild til að rjúfa þing þá þegar eða fyrirheit 

um það að hann myndi rjúfa þing síðar. Ein af ástæðunum sagði Ólafur þá vera að óvíst væri hver 

myndi sitja í ríkisstjórn fram að kosningum og eftir kosningar fram að ríkisstjórnarmyndun. Hefð 

væri að fráfarandi ríkisstjórn starfaði sem starfsstjórn á þeim tíma en óvíst er hvort þingið eða 

almenningur myndi sætta sig við að Sigmundur sæti sem forsætisráðherra allan þann tíma, en hann 

gæti verið langur sé litið til sögunnar. Ólafur sagði að með þeirri leið sem forsætisráðherra ætlaði 

sér að rjúfa þing væri verið að draga forsetann inn í deilur og aflraunir stjórnarflokkanna. Sagði 

hann það ekki við hæfi. Ennfremur sagði hann:  

Það hefur alltaf legið ljóst fyrir, ekki bara nú heldur alla mína forsetatíð, að ég tel 

ekki eðlilegt að forsætisráðherra, hvað svo sem hann heitir, sem er í afgerandi 

minnihluta í þinginu, einn og sér, verði veitt heimild til þess að rjúfa þing án þess 

að meirihluti þings sé sáttur við þá ákvörðun.70  

Ragnhildur Helgadóttir, prófessor og forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, kom fram í 

Kastljósi, þegar að Ólafur Ragnar neitaði Sigmundi heimild til þingrofs, og sagði að forseti Íslands 

gæti ekki rofið þing án atbeina forsætisráðherra. Þeir þyrftu að rjúfa þing saman.71  Eins og fram 

kom að ofan þá vildi Ólafur Ragnar ekki veita forsætisráðherra heimild til þess að rjúfa þing án 

þess að meirihluti þings væri sáttur við þá ákvörðun.  

Það virðist sem svo að það hafi algjörlega verið í höndum forsætisráðherra að tímum 

konungsríkisins Íslands að rjúfa þing, þ.e.a.s. konungur neitaði forsætisráðherra ekki um þingrof 

bæði hann um það. Árið 1931 rauf konungur þing að tillögu forsætisráðherra. Þá lá fyrir að 

ríkisstjórn Tryggva Þórhallssonar hafði misst stuðning þingsins. Áður en vantrauststillaga á 

ríkisstjórnina var lögð fyrir þingið bað Tryggvi konung um að rjúfa þing sem og konungur gerði. 

Þar með var þing rofið og upp varð mikið uppnám á þingi og í þjóðfélaginu. Töldu sumir að það 

                                                           
69 Ólafur Ragnar Grímsson, blaðamannafundur á Bessastöðum 5. apríl 2016. (RÚV) 

<https://www.youtube.com/watch?v=d3V13xsM6rQ&t=919s> skoðað 22. mars 2018. 
70 sama heimild. 
71 Baldvin Þór Bergsson, viðtal við Ragnhildi Helgadóttur prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og Guðna 

Th. Jóhannesson forseta Íslands (Kastljós RÚV, 4. apríl 2016) <http://www.ruv.is/frett/professorar-unnu-leiksigur-i-

kastljosi> skoðað 25. mars 2018. 
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hefði verið óheimilt að rjúfa þing á þennan hátt.72 Síðar meir töldu menn að þjóðhöfðingi í 

þingræðisríki hefði breytt rétt.73 Ef hann hefði ekki farið að beiðni forsætisráðherra hefði hann 

verið að stíga inn á hið pólitíska svið á Íslandi. Það hefði sennilega verið afdrifaríkt.74  

Það hefur þó gerst að forsætisráðherra og forseti Íslands hafi rofið þing í óþökk þingsins. Það 

gerðist árið 1974 þegar að Ólafur Jóhannesson, forsætisráðherra, og Kristján Eldjárn, forseti, rufu 

þing þrátt fyrir andstöðu þingsins.75 Upp spruttu miklar deilur í kjölfarið og vildi Ólafur 

Jóhannesson meina að hann hefði óskoraðan rétt, sem forsætisráðherra, að rjúfa þing. Sagði hann 

í snörpum orðaskiptum við Vilmund Gylfason, forystumann Bandalags Jafnaðarmanna í 

sjónvarpinu: „Forsætisráðherra hefur rétt til þess að fara til forseta og segja: Ég óska eftir því að 

þing sé rofið, þá er forseti skyldugur að verða við þeim tilmælum starfandi forsætisráðherra.“  

Var hann þá spurður af Vilmundi hvort að hann teldi forseta skyldugan að gera það þrátt fyrir vilja 

meirihluta Alþingis? Svaraði Ólafur: „Já, annars fer forseti að blanda sér í pólitík.“ Vilmundur 

þótti þetta undarlegt og spurði þrásinnis út í forsendur þingrofsins og kvað Geir Hallgrímsson, 

formann Sjálfstæðisflokksins, halda því fram að hann gæti myndað meirihlutastjórn án kosninga. 

Sagði Ólafur þá: „Já, ég var bara ekkert að gefa honum tækifæri til þess“.76 Var þetta mjög umdeild 

skoðun en segja má að þetta hafi farið gegn þeirri meginreglu að framkvæmdarvaldið lúti vilja 

þingsins.77 Má segja að viðhorf Ólafs Ragnars Grímssonar til þingrofs væru á öndverðum meiði 

gagnvart viðhorfum Ólafs Jóhannessonar.  

Sagt hefur verið að forsetaembættið sé fyrst og fremst táknræn tignarstaða en að forsetinn getur 

gegnt öryggishlutverki í stjórnskipun Íslands.78 Hann gegni því hlutverki að veita öðrum greinum 

ríkisvaldsins aðhald t.a.m. með 26. gr. stjórnarskrárinnar. Hann hefur því völdum að gegna en 

hversu valdamikill hann raunverulega er ku vera deilumál. Þó er rétt að hann gegnir 

öryggishlutverki í íslenskri stjórnskipun. 

Það er oft talað um forsetaembættið þannig að það sé ópólitískt, og auðvitað er það 

það varðandi hin daglegu pólitísku átakamál, en það má ekki gleyma því að 

forsetinn er grundvallarþáttur í stjórnskipun lýðveldisins. Hann er höfuð 

                                                           
72 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 21. 
73 Sveinn Björnsson, Endurminningar Sveins Björnssonar (Ísafoldarprentsmiðja 1957) 193. 
74 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 22. 
75 Guðni Th. Jóhannesson, Völundarhús valdsins (Mál og menning 2005) 86. 
76 Jón Ormur Halldórsson, Löglegt en siðlaust - Stjórnmálasaga Vilmundar Gylfasonar (Bókhlaðan 1985) 34. 
77 Guðni Th. Jóhannesson, Völundarhús valdsins (Mál og menning 2005) 106-107. 
78 sama heimild 130. 
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ríkisvaldsins. Ef aðrar stofnanir ríkisvaldsins bregðast, þá er stjórnskipun íslenska 

lýðveldisins þannig að forsetinn stendur einn eftir. Hann verður að axla þá ábyrgð 

að tryggja landinu farsæla stjórn.79 

       Ólafur Ragnar Grímsson.  

3.4.2. Völd forseta sem handhafi löggjafarvalds. 

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár fara Alþingi og forseti Íslands saman með löggjafarvaldið. Það 

hefur sínar sögulegar skýringar. 2. gr. á rætur sínar að rekja til 3. gr. dönsku stjórnarskrárinnar þar 

sem fram kemur að konungur fari með löggjafarvald ásamt danska þinginu. 3. gr. stendur óbreytt 

frá setningu dönsku grundvallarlaganna 1849 en greininni var þá falið að veita konungi þá 

virðingarstöðu sem æðsti valdhafi í stjórnskipulaginu, þrátt fyrir stofnun lýðræðislega kjörins 

þjóðþings. Samkvæmt valddreifingarkerfinu fóru þó konungur og þingið með löggjafarvald aðeins 

að nafninu til. Konungur gat samkvæmt ákvæðinu lagt frumvörp fyrir þingið og jafnframt þurfti 

staðfestingu hans til að lög öðluðust gildi. Hins vegar voru báðar þessar athafnir háðar atbeina 

ráðherra til þess að þær tækju gildi. Hafa sumir fræðimenn bent á að þar sem forseti hafi aðeins 

komið í stað konungs við handhöfn tveggja þátta ríkisvalds hafi sú tilhögun staðið óbreytt að 

ráðherra framkvæmdi vald forseta, bæði sem handhafa löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Því 

hafa þessir fræðimenn bent á að forsetinn sé ekki persónulega handhafi löggjafarvalds ásamt 

Alþingi. Hann hafi engar jákvæðar athafnir með höndum án aðkomu ráðherra, hvorki til að leggja 

fram frumvörp né staðfesta lög. 80 

Andri Snær Magnason, forsetaframbjóðandi 2016, benti á hugsanleg völd forseta samkvæmt 

stjórnarskrá. 

Það eru greinar í stjórnarskrá sem ekki hafa verið nýttar. Forseti má leggja fram 

frumvarp. Það stendur í stjórnarskrá. Hann hefur aldrei gert það. Það eru alls konar 

greinar sem að eru í stjórnarskránni, en það er ekkert rætt; eigum við að nota þær 

eða eigum við ekki að nota þær? Eigum við að ræða hér hvaða frumvarp viljum við 

leggja fram og hvað ekki? 81 

Þorbjörn Þórðarson, fréttamaður, benti þá á að í stjórnarskrá sé sérstakt ákvæði sem segir að forseti 

láti ráðherra framkvæma vald sitt og að það séu mörg ákvæði um forseta sem eru í raun „dauður 

                                                           
79 Þorbjörn Þórðarson, viðtal við Ólaf Ragnar Grímsson forseta Íslands (Ísland í dag, Stöð 2 18. apríl 2016) 

<https://www.youtube.com/watch?v=YPBCSFh2SMY> skoðað 21. mars 2018. 
80 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 350. 
81 Þorbjörn Þórðarsson og Lillý Valgerður Pétursdóttir, viðtal við forsetaframbjóðendur 2016 (Forsetakosningar, 

Stöð 2 26 maí 2016) <https://www.youtube.com/watch?v=OIaaxwTy5b4&t=7s> skoðað 20. mars 2018. 
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bókstafur“ nema að það þurfi atbeina ráðherra til þess að virkja þau ákvæði um embættið. Andri 

Snær svaraði þá: „Já, en svo lifnar bókstafurinn við. Eins og 26. gr., hún var dauð í fimmtíu ár og 

svo lifnar hún við.“82  

Hvað myndi gerast ef forseti myndi leggja frumvarp fyrir Alþingi? Hávær rödd væri um það í 

samfélaginu að breyta þyrfti ákveðnum lögum. Þá myndi forsetinn, maður fólksins, stíga inn og 

leggja fram frumvarp á Alþingi og þar með „neyða“ þingheim til þess að ræða það og taka afstöðu. 

Hvað myndi þingið gera þá, t.d. ef yfirgnæfandi stuðningur fyrir frumvarpinu mældist í 

skoðanakönnunum?  

Fræðimenn hafa bent á að það sé hlutverk ráðherra að leggja fram frumvörp. Það sést t.a.m. í því 

að Alþingi sendir frumvarp ekki til forseta heldur gerir sá ráðherra sem málefnið heyrir undir það, 

sbr. 18. gr. stjórnarskrár. Þá þurfi undirritun forseta og ráðherra á bæði stjórnarerindi og 

löggjafarmál til þess að þau taki gildi, sbr. 19. gr. Því hafa sumir fræðimenn hafnað því að 

stjórnarskrárgjafinn hafi stefnt að eðlisbreytingu á löggjafarhlutverki forseta heldur að hlutverk 

hans væri það sama og konungs. Hins vegar hafi verið hugmyndir frá miðri 20. öld um hvert vald 

forseta ætti að vera þar sem hann er þjóðkjörinn. Hefur sú umræða breyst í þá átt að hann hafi 

sérstöku hlutverki að gegna sem „umboðsmaður þjóðarinnar“ í tengslum við lagasetningu.83 

Skv. 28. gr. stjórnarskrár setur forseti Íslands bráðabirgðalög. Það getur hann gert þegar brýna 

nauðsyn ber til þegar Alþingi er ekki að störfum. Lögin mega ekki ríða í bág við stjórnarskrána og 

þau skal leggja fyrir Alþingi þegar það kemur saman á ný. Þá þarf Alþingi að samþykkja lögin 

innan sex vikna svo þau taki gildi.  

Hverju sem því líður er veigamesti þáttur forseta í löggjafarvaldinu synjunarvald hans, sbr. 26. gr. 

Má segja að virkjun ákvæðisins hafi markað ákveðin þáttaskil í túlkun á embætti forseta Íslands. 

Skyndilega var forsetinn orðinn valdameiri en margur taldi. 

3.4.2.1. Synjunarvald forseta skv. 26. gr. 

Oft miðum við okkur, sögunnar vegna, við Danmörku. Þar er „synjunarvald“ drottningar einungis 

formlegt og hefur enga efnislega þýðingu lengur. Ákveðin óvissa ríkir um það hverjar 

stjórnskipunarlegar afleiðingar yrðu ef drottning Danmerkur neitaði þrátt fyrir tillögu ráðherra um 

                                                           
82 sama heimild. 
83 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 351. 
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staðfestingu laga í Danmörku. Í gildistíð núverandi stjórnarskrár hefur það aldrei gerst og gerðist 

það síðast árið 1865.84 Margir töldu að synjunarvaldið, meira að segja Sveinn Björnsson á sínum 

tíma, væri orðið að „dauðum bókstaf“. Hvað Ísland varðaði hins vegar þurftu allar samþykktir 

Alþingis, skv. lýðveldisstjórnarskránni frá 1874 og til ársins 1920, staðfestingu konungs svo að 

þær myndu öðlast lagagildi. Konungur hafði því algert synjunarvald gagnvart lögum og réð því 

hvort hann staðfesti lög eða ekki. Konungur nýtti þetta vald sitt töluvert, sérstaklega á árunum 

1874-1904 en þá synjaði hann lögum staðfestingu í 91 skipti.85 Með tilkomu þingræðis á Íslandi 

1904 fækkaði lagasynjunum umtalsvert og var þeim síðast beitt árið 1914.86 Synjunarvald konungs 

var tvenns konar. Annars vegar var það synjunarvald ráðherra í nafni konungs. Þá synjaði 

konungur lögum frá Alþingi að tillögu ráðherra. Það vald ráðherra var samt með öllu afnumið árið 

1904 þegar samband ráðherra og Alþingis gjörbreyttist. Hins vegar var það hið persónulega 

neitunarvald konungs sem þýddi að konungur gat synjað lögum staðfestingu þrátt fyrir tillögu 

ráðherra.87 

Í aðdraganda lýðveldisstofnunar á Íslandi var mjög mikið rætt um synjunarvald forseta. Varð 

niðurstaðan sú að forseta var falið skilyrta heimild til þess að synja lögum staðfestingar og skjóta 

þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu. Var talið að forseti yrði nær pólitíkinni í landinu heldur en konungur 

hafði verið og því var ekki talið ráðlegt að fela honum algert synjunarvald.88 Var 26. gr. því 

sambærileg málskotsrétti sem forseti Weimar-lýðveldisins hafði.89 Þeir sem töldu synjunarvaldið, 

eða öllu heldur neitunarvald konungs, vera „dauðan bókstaf“ játtu því að hér væri verið að auka 

völd forseta lýðveldisins frá því sem konungur hafði.90 Einar Olgeirsson, stofnandi 

Kommúnistaflokks Íslands, sagði að með 26. gr. væri komið í veg fyrir að forseti væri einvörðungu 

„toppfígúra“.91 Þar var verið, í ákveðnum skilningi, að auka völd forsetans en þrátt fyrir það var 

markmiðið með því að breyta þessu í málskotsrétt það að veita forsetanum ákveðið aðhald. Þar 

með átti þjóðin að veita forseta aðhald, sem eins konar „gæslumaður“ forseta fyrir hönd Alþingis, 

ef hann myndi „misbeita“ valdi sínu.92 Sem er e.t.v. kaldhæðnislegt þar sem í kjölfar bankahrunsins 

                                                           
84 sama heimild 349-350. 
85 Björn Þórðarson, Alþingi og konungsvaldið - Lagasynjanir 1875-1904 (Leiftur 1949) 127. 
86 Helgi Skúli Kjartansson, ,,Forveri forseta. Konungur Íslands 1904-1944" (2006) 2 Stjórnmál og stjórnsýsla 57, 59. 
87 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 353. 
88 Alþt. 1944, A-deild, þskj. 1 – 3. mál, athugasemdir við 26. gr. 
89 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti Þjóðhöfðingja Íslands á 20. Öld (Sögufélag 2016) 39. 
90 sama heimild 56-57. 
91 sama heimild.  
92 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 353. 
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2008 má segja að þjóðin hafi litið á forsetann sem eins konar varnagla þjóðarinnar gagnvart 

þjóðkjörnu Alþingi. Fannst sumum fræðimönnum það vera fremur skrýtið og jafnvel fáránlegt, en 

bentu á að það væri sennilega arfur frá „kreppunni“.93 Þrátt fyrir að hér hafi völd forseta verið 

aukin í ákveðnum skilningi þá töldu menn ólíklegt að þjóðhöfðinginn myndi nýta þessa heimild. 

Ef hann gerði það í tíma og ótíma gæti þingið komið honum frá. En höfundar stjórnarskrárinnar 

sáu fyrir sér að forseti myndi svipa til lögsögumannsins að fornu. Hann stæði ekki í 

stjórnmálabaráttu en yrði eins konar konungur í borgaralegum klæðum.94 

Kannski er ekki skrýtið að menn hafi talað um synjunarvald forseta sem dauðan bókstaf. Enginn 

hinna fjögurra fyrstu forseta lýðveldisins notuðu valdið fyrstu sex áratugi lýðveldisins. Ólafur 

Ragnar Grímsson gjörbreytti forsetaembættinu með því að neita þrisvar sinnum að staðfesta lög, 

árin 2004, 2010 og 2011. Þá kom í ljós að valdheimildin væri ekki dauður bókstafur. Vakti virkjun 

ákvæðisins upp umræður um hvort að eðli og vald forsetaembættisins hafi breyst, á meðan 

stjórnarskráin stendur óbreytt.95  

Hins vegar má segja að það sé í raun skrýtið hversu margir voru á þeirri skoðun að synjunarvaldið 

væri í raun dauður bókstafur þar sem í greinargerð um 26. gr. var það tekið skýrt fram að valdið 

væri persónulegt vald forseta. M.ö.o. að atbeini ráðherra þurfi ekki að koma til.96 Því var ótvírætt 

frá lýðveldisstofnun að þetta væri persónulegt vald forseta, ekki eitthvað sem ráðherra framkvæmir 

fyrir hann á grundvelli 13. gr. Synjunarvald forseta er þó í rauninni ekki algert né frestandi þar sem 

að lögin öðlast engu að síður gildi, skv. 26. gr. Þjóðaratkvæðagreiðslu er því aðeins ætlað skera úr 

um frambúðargildi laganna en frestar ekki gildistökunni.97 Því má leiða hugann að því hvað myndi 

gerast ef þau lög, sem tækju gildi við undirritun ráðherra en yrðu síðan felld í þjóðaratkvæði, 

myndu skapa bótaskyldu fyrir ríkið. Lögin í þessu tilbúna dæmi myndu t.d. kveða á um 

rekstrarstöðvun einhvers konar fyrirtækja. Tíminn milli þess sem lögin tóku gildi og þar til þau 

yrðu felld í þjóðaratkvæði gæti verið alllangur. Forseti er ábyrgðarlaus skv. lögum en ætti ráðherra 

að bera ábyrgð á því? Raunar höfðu lögspekingar fyrri tíðar séð það fyrir sér að ef forseti myndi 

taka til þess ráðs að synja lögum myndi skapast svo mikil gjá milli forseta og þingsins að annað 

                                                           
93 Þórhallur Gunnarsson, viðtal við Björgu Thorarensen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands (Hvert stefnir 

Ísland?, RÚV 7. febrúar 2012) <https://www.youtube.com/watch?v=g8Cj3pjYocI&t=26s> skoðað 13. mars 2018. 
94 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 39. 
95 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 352. 
96 Alþt. 1944, A-deild, þskj. 1 – 3. mál, athugasemdir við 26. gr. 
97 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 354. 
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hvort forsetinn eða þingið þyrfti að víkja.98 Sigurður Líndal taldi hins vegar að ábyrgðarleysi 

forseta næði ekki til málskotsrétts hans: „Forseti ber ábyrgð á þeim gerningi sínum að synja 

lagafrumvarpi staðfestingar og skjóta því til þjóðarinnar.“99 Taldi hann að sú ábyrgð birtist í því 

að Alþingi gæti reynt að víkja forseta frá eða í annan stað að hann bæri ábyrgð fyrir kjósendum 

sínum sem tækju afstöðu í næstu kosningum.100 

Í umræðum um stjórnarskrárfrumvarpið 1944 var töluvert talað um þetta. Björn Þórðarson, 

þáverandi forsætisráðherra, vildi ekki hafa þann háttinn á að lagafrumvarpið tæki gildi þegar í stað. 

Sagði hann að það færi gegn 2. gr. sem sagði að forseti og Alþingi fara saman með löggjafarvaldið. 

Þá vildu sumir að forseti fengi frestandi synjunarvald að bandarískri fyrirmynd, þ.e. að frumvarp 

sem hann synjaði yrði sent til baka til Alþingis og þyrftu þá 2/3 þingmanna að samþykkja það svo 

það tæki gildi.101 

Fræðimenn deildu mjög um synjunarvald forseta. Ólafur Jóhannesson taldi forsetann hafa þetta 

persónulega vald, enda yrði hann ekki þvingaður til jákvæðra athafna.102 Sigurður Líndal skrifaði 

grein í Skírni árið 1992 þar sem hann sagði forseta hafa þetta vald og að hann þyrfti ekki atbeina 

ráðherra til þess að framkvæma það. Sagði hann raunar: „Forseti Íslands er ekki valdalaust 

sameiningartákn.“103 Háværastir meðal þeirra sem töldu forseta ekki hafa þetta persónulega vald 

voru Þór Vilhjálmsson og Þórður Bogason. Þeir m.a. vefengdu heimild stjórnarskrárgjafans að 

breyta þjóðhöfðingjaembættinu í stjórnarskrá árið 1944. Þór Vilhjálmsson taldi forseta skyldugan 

til þess að staðfesta lög og ef hann undirritaði lögin ekki væri sú neitun þýðingarlaus. Lögin tækju 

gildi og engin þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram.104 Þórður Bogason taldi synjunarvaldið fara gegn 

þingræðisreglunni. Hann taldi að þáttur forseta í setningu almennra laga væri einungis formlegur 

og að honum væri skylt að staðfesta lög frá Alþingi. Benti hann m.a. á forsögu forsetaembættisins 

í þeim efnum.105 Sigurður Líndal bætti um betur og skrifaði eins konar svargrein við skoðunum 

                                                           
98 Þórhallur Gunnarsson, viðtal við Guðna Th. Jóhannesson forseta Íslands (Hvert stefnir Ísland?, RÚV 7. febrúar 

2012) <https://www.youtube.com/watch?v=g8Cj3pjYocI&t=26s> skoðað 13. mars 2018. 
99 Sigurður Líndal, „Forseti Íslands og synjunarvald hans“ (2004) 178 Skírnir 203, 219. 
100 Sama heimild.  
101 Alþt. 1944, A-deild, þskj. 165 – 3. mál. 
102 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 294-298. 
103 Sigurður Líndal, „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands“ (1992) 166 Skírnir 425, 439. 
104 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald Forsetans" í Katrín Jónasdóttir, Páll Hreinsson, Stefán Már Stefánsson og Þór 

Vilhjálmsson (ritstj.), Afmælisrit Gauks Jörundssonar (Orator 1994) 635. 
105 Þórður Bogason, „,,og ég staðfest þau með samþykki mínu“: Forseti Íslands og löggjafarvaldið“ í Ármann 

Snævarr, Guðrún Erlendsdóttir, Jónatan Þórmundsson, Páll Sigurðsson og Þorgeir Örlygsson (ritstj.), Afmælisrit til 

heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum (Almenna bókafélagið 2002) 581. 
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Þórs og Þórðar í Skírni árið 2004. Þar benti hann m.a. á að þetta væri skýrt í stjórnarskránni og að 

greinargerð með lýðveldisstjórnarskrárfrumvarpinu frá 1944 studdi það. Þá sagði hann að forsaga 

embættisins skipti engu máli og bendir á ræður margra þingmanna á þessum tíma sem sögðu að 

þegar þjóðhöfðinginn er innlendur þjóðkjörinn einstaklingur breytist vald þjóðhöfðingjans til 

muna. Því skipti dönsk stjórnskipunarhefð engu máli.106 Sigurður benti á að auðvitað væri 

þjóðkjörinn forseti valdameiri en ef þingkjörinn væri, en Þór og Þórður höfðu gert lítið úr þeim 

staðhæfingum. Benti hann m.a. á orð Magnúsar Jónssonar, þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem 

sagði í umræðu um lýðveldisstjórnarskrána: „Fyrir mér vakir [...] að þjóðkjörinn forseti verði ekki 

sízt hjá svo lítilli þjóð sem Íslendingum, ákaflega valdamikill maður.“107 Björn Bjarnason, 

fyrrverandi dómsmálaráðherra, tók undir með Þórði að notkun synjunarvaldsins yrði atlaga að 

þingræðinu. Tók hann skemmtilega til orða þegar hann sagði:  

Það er aðeins til að kynnast því, hve menn geta einangrazt í fílabeinsturni við 

akademískar útlistanir og æfingar, að hlusta á rök þeirra sem telja forseta Íslands 

heimilt að brjóta gegn þingræðinu.108  

Þórður Bogason tók einnig fram að ef forseti tæki upp á því að beita synjunarvaldi sínu, og þar 

með brjóta þingræðisregluna, „gæti einnig komið til að forseti tæki í sínar hendur fleiri þætti 

ríkisvaldsins sem honum er falið en aðrir framkvæma.109 Kemur það að mörgu leyti heim og saman 

við þær vangaveltur sem í þessu riti koma fram. Fyrst að „dauði bókstafur“ 26. gr. lifnaði 

skyndilega við, geta aðrir einnig gert það? Þessar skoðanir fræðimanna komu allar fram áður en 

forseti notaði synjunarvald sitt í fyrsta sinn. Því má segja að einungis notkun ákvæðisins gat skýrt 

út þennan ágreining.  

Vigdís Finnbogadóttir er sá forseti sem fyrst íhugaði að beita synjunarvaldinu. Hins vegar hafði 

hún áður sagt frönskum fræðimanni sem hingað til lands var kominn að forseti væri vissulega 

valdalaus. Talaði hún sérstaklega um synjunarvaldið og sagði það eiginlega vera horfið úr 

vopnabúri forsetans. Þessi fræðimaður hafði Duverger, faðir forsetaþingræðiskenningarinnar, sem 

læriföður.110 Þó hafði Vigdís spurt Ólaf Jóhannesson hvað hún ætti að gera ef hún teldi sig ekki 

                                                           
106 Sigurður Líndal, „Forseti Íslands og synjunarvald hans“ (2004) 178 Skírnir 203, 211. 
107 Alþt. 1944, B-deild, 13. mál, 21. fundur (Magnús Jónsson) skoðað 2. apríl 2018. 
108 Björn Bjarnason, „Umskiptingar og einfalt uppgjör við fortíðina“ (Björn Bjarnason, 20. mars 2004) 

<http://www.bjorn.is/pistlar/2004/03/20/nr/2711> skoðað 4. apríl 2018. 
109 Þórður Bogason, „,,og ég staðfest þau með samþykki mínu“: Forseti Íslands og löggjafarvaldið“ í Ármann 

Snævarr, Guðrún Erlendsdóttir, Jónatan Þórmundsson, Páll Sigurðsson og Þorgeir Örlygsson (ritstj.), Afmælisrit til 

heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum (Almenna bókafélagið 2002) 581. 
110 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 181-182. 
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geta undirritað lög. Ólafur svaraði: „Þá biður þú um fund með forsætisráðherra“.111 En eins og 

áður sagði var hún fyrst til þess að íhuga og dróst hún nokkrum sinnum í deilur þar sem 

synjunarvald bar á góma. Vigdís dróst inn í deilur á kvennafrídaginn 24. október 1985. Flugfreyjur 

hjá Flugleiðum höfðu daginn áður hafið verkfall og ríkisstjórnin ætlaði að koma í veg fyrir það 

með því að setja lög sem bönnuðu verkfallið. Vigdís vildi ekki setja bann á verkfall kvennastéttar 

á kvennafrídaginn sjálfan og vildi fresta því um einn dag. Eftir mikla hugsun og deilur ákvað 

Vigdís að skrifa undir. Var þetta í fyrsta skipti þar sem hinn „dauði bókstafur“ lifnaði næstum því 

við.112 

Í yfirlýsingu sem hún gaf í ríkisráði 13. janúar 1993 sagði hún að hún hafði tekið til athugunar að 

beita synjunarvaldinu og skjóta lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 í þjóðaratkvæði. 

Þá höfðu um 34 þúsund kjósendur skorað á hana að staðfesta lögin ekki.113 Hún endaði á því að 

undirrita lögin en stjórnarandstæðingar furðuðu sig á því að málið hefði ekki verið lagt í dóm 

kjósenda. Ólafur Ragnar Grímsson, þáverandi þingmaður, fór fyrir stjórnarandstæðingum og sagði 

m.a.: „Það er líka hægt að fara þá leið að forseti Íslands vísi málinu í þjóðaratkvæði.“114 Þrátt fyrir 

mikinn þrýsting á Vigdísi ákvað hún að staðfesta lögin. Íhugaði hún afsögn jafnvel frekar en 

undirritun. Á ríkisráðsfundinum lét hún þessi orð falla: „[E]nginn forseti hefur gripið fram fyrir 

hendur á lýðræðislega kjörnu Alþingi, sem tekið hefur ákvarðanir sínar með lögmætum hætti.“115 

Það átti hins vegar eftir að breytast. Þann 1. ágúst 1996 tók Ólafur Ragnar Grímsson við embætti 

forseta Íslands og varð sá fimmti til þess að gegna embættinu. Ólafur átti eftir að nýta réttinn í 

þrígang í forsetatíð sinni. Það gerði hann árið 2004, 2010 og 2011.116 Eftir forsetatíð Ólafs eru 

engar vangaveltur uppi um synjunarvald forsetans og hafa Íslendingar frekar horft jákvæðum 

augum á þetta vald forseta. Sagan mun sennilega horfa til valdbeitingar Ólafs Ragnars í embætti 

með jákvæðum augum.  

En þar sem synjunarvaldið er nú ótvírætt í höndum forseta þá koma upp vangaveltur um 

valdheimildir forseta. Eins og þessi ritgerð fjallar um; er forseti valdameiri en hann hefur verið í 

                                                           
111 Páll Valsson, Vigdís - Kona verður forseti (JPV 2009) 350. 
112 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 182-183.; 

Páll Valsson, Vigdís - Kona verður forseti (JPV 2009) 344-346. 
113 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 355. 
114 Guðni Th. Jóhannesson, Fyrstu forsetarnir - Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld (Sögufélag 2016) 185. 
115 sama heimild 186. 
116 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 356-357. 
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raun? Björg Thorarensen sagði að með virkjun forsetaembættisins hefði orðið ákveðin eðlis- og 

stigsbreyting á embættinu. Hún taldi að nú skipti verulega máli hver afstaða forsetaframbjóðenda 

væri í ýmsum málum. Hvernig þeir myndu nota ákvæðið. Hvort þeir myndu t.d. synja lögum sem 

fara gegn þeirra eigin samvisku í umhverfismálum, t.d. með eignarrétt útlendinga á hálendinu.117 

Forsetinn varð með virkjun synjunarvaldsins valdameiri. Valdahlutföll í stjórnskipulaginu hefur 

verið breytt og ný merking er komin fyrir forsetaembættið.118 Hvað myndi gerast ef harður 

umhverfissinni yrði forseti? Myndi hann hafna öllum virkjunarframkvæmdum sem Alþingi hefði 

samþykkt? Mun forseti og Alþingi einhvern tímann fara í málefnalegt „stríð“? Hvort myndi þjóðin 

þá styðja forsetann eða Alþingi? Styddi hún forsetann, yrði forsetinn skyndilega stjórnmálalegur 

leiðtogi þjóðarinnar? Myndi slíkt „stríð“, af því gefnu að þjóðin styddi forsetann, gera forsetann 

valdameiri?  

Björg Thorarensen sagði að skýra mætti þróun synjunarvaldsins, og hvaða áhrif hún hefur, á þrenns 

konar hátt. Í fyrsta lagi hefur sú hefð myndast hér á landi í stjórnmálum að ríkisstjórnir eru ávallt 

meirihlutastjórnir. Stjórnarandstaðan hefur hér fá vopn til þess að veita meirihlutastjórninni aðhald 

og því hefur forsetinn orðið að „aðhaldi þjóðarinnar“ gagnvart þinginu. Forsetinn temprar vald 

meirihluta þings og veitir þjóðinni lokaorð um umdeild mál. Í öðru lagi hafa raddir um fleiri 

þjóðaratkvæðagreiðslur færst í vöxt. Eina leiðin til þess að koma málum í þjóðaratkvæðagreiðslu 

er í gegnum forseta. Í þriðja lagi eru ákvæði stjórnarskrárinnar um forseta óskýr og gefa svigrúm 

til túlkunar. Það getur skipt miklu máli hver forsetinn er. Hvernig mun forsetinn nýta sér það 

svigrúm sem stjórnarskrá veitir honum? Gæti þetta þróast í það að þar sem forsetinn er e.t.v. orðinn 

„pólitískari“, þar sem hann er orðinn aðhald fyrir ríkisstjórn, að hann verði valinn á grundvelli 

pólitískra stefnumála sinna.119 

Má segja að vangaveltur þessa rits fjalla einmitt um þriðja punkt Bjargar. Er forsetaembættið 

valdameira en það hefur verið í raun? Skiptir máli hver sitjandi forseti er og hvernig hann túlkar 

embætti? Hver verður sjöundi forseti lýðveldisins? Pólitískur forseti? Björg skrifaði að 

„[m]isbeiting forsetans á synjunarvaldinu getur þó vissulega leitt til þess að hann tapi stuðningi 

kjósenda í næstu forsetakosningum“.120 En hvað ef að hann tapar ekki stuðningi kjósenda heldur 

                                                           
117 Þórhallur Gunnarsson, viðtal við Björgu Thorarensen prófessor við lagadeild Háskóla Íslands (Hvert stefnir 

Ísland?, RÚV 7. febrúar 2012) <https://www.youtube.com/watch?v=g8Cj3pjYocI&t=26s> skoðað 13. mars 2018. 
118 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður Og Handhafar Ríkisvalds (Codex 2015) 357. 
119 sama heimild 357-358. 
120 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 360. 
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auki við stuðning sinn? Hvað ef meirihluti kjósenda kjósi hann? Synjar hann öllum lögum sem 

hann er ósammála, sem leiðir til þess að þing er rofið og flokkar sem styðja hann, jafnvel hans 

eigin flokkur, ná þingmeirihluta? Verður forseti þá valdamikill leiðtogi stjórnmála á Íslandi? 

3.5. Ábyrgðarleysi forseta. 

Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. stjórnarskrárinnar er forseti ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og það 

sama gildir um handhafa forsetavalds þegar þeir gegna störfum hans. Ráðherrar bera ábyrgð á 

stjórnarathöfnum skv. 14. gr. Ákvæðið kemur nánast óbreytt frá konungsríkisstjórnarskránni en 

eina sem er öðruvísi er að forseti er ekki „algerlega friðhelgur“ eins konungur var.  

Ábyrgðarleysið felst í því að forseti verður hvorki sóttur til refsiábyrgðar né skaðabótaábyrgðar 

vegna stjórnarathafna sinna.121 Þar sem forseti er ekki algerlega friðhelgur þá falla refsiverðar 

athafnir sem tengjast ekki starfi hans, s.s. efnahagsbrot, ofbeldisbrot eða umferðarlagabrot, ekki 

undir friðhelgina. Ágreiningur getur risið um það hvað falli undir stjórnarathafnir og hvað ekki. Ef 

forseti myndi t.d. stuðla að landráði einn síns liðs myndi það ekki falla undir stjórnarathöfn en 

ábyrgðarleysi myndi ná yfir hann ef hann gerði það að tillögu ráðherra. Það er allavega mat Bjargar 

Thorarensen.122 Svo hafa menn deilt um ábyrgðarleysi hans vegna notkunar 26. gr. en Sigurður 

Líndal taldi ábyrgðarleysið ekki ná yfir ákvæðið þar sem að þar stæði forseti einn. 

Ef sækja skal forseta til refsingar í sakamáli þarf samþykki Alþingis til, sbr. 2. mgr. 11. gr. skal 

samþykki Alþingis sæta meðferð skv. 5. mgr. 45. gr. laga um þingsköp Alþingis. Hins vegar er 

hægt að stefna forseta í einkamálum eins og hverjum öðrum borgara. Engar sérreglur gilda um 

það.  

Ábyrgðarleysi forseta má rekja til einveldis konungs og virðingarstöðu hans. Fræðimenn hafa bent 

á að það sé sérstakt að forseti sé yfir lög hafinn í lýðræðissamfélagi. Því sé það umhugsunarvert 

hvort að það ætti að afnema þessa reglu.123 Ábyrgðarleysi virkar þegar forseti er raunverulega 

valdalaus. En er hann það? Sigurður Líndal sagði að notkun synjunarvalds félli ekki undir 

ábyrgðarleysið en forseti þarf líka að skrifa undir stjórnarathafnir svo þær taki gildi. Er hann 

                                                           
121 Alþt. 1944, A-deild, þskj. 1 – 3. mál, athugasemdir við 11. gr. 
122 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 361. 
123 sama heimild. 
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ábyrgðarlaus af því að neita að staðfesta stjórnarathöfn? Því er vert að skoða hvort að ábyrgðarleysi 

forseta eigi við í dag. Sérstaklega ef hann er í raun valdameiri en hann hefur verið í framkvæmd.  

3.6. Frávikning forseta. 

Um frávikningu forseta er kveðið í 3. og 4. mgr. 11. gr. stjórnarskrárinnar. Alþingi getur haldið 

sérstaka atkvæðagreiðslu til lausnar forseta lýðveldisins. Til þess að hún verði samþykkt á Alþingi 

þurfa ¾ hlutar þingmanna að hafa samþykkt lausn hans um stundarsakir. Hafi ¾ hlutar þingmanna 

samþykkt lausn forseta frá embætti skal það lagt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar talað er um ¾ 

hluta þingmanna er talað um ¾ hluta heildarþingmanna, þ.e. 47 þingmenn. Samþykki þjóðin það 

þarf forseti að víkja en geri hún það ekki skal þing vera þegar í stað rofið og efnt skal til nýrra 

kosninga, sbr. 4. mgr.  

Ef til þess kæmi að Alþingi samþykkti lausn forseta en þjóðin hafnaði því hlyti forsetinn að öðlast 

sterkari stöðu. Þjóðin væri að standa með forsetanum en ekki þinginu og í nýjum kosningum gætu 

flokkar hliðhollir forsetanum, jafnvel hans eigin, unnið kosningasigur og hlotið meirihluta á þingi. 

Þannig gæti forseti jafnvel orðið de facto leiðtogi ríkisstjórnar.  

Frávikningarákvæðið kom nýtt inn í stjórnarskrána árið 1944. Var ákveðið að það væri 

nauðsynlegt að hafa ákvæði sem gæti komið forseta af stóli sínum gegn hans vilja. Slíkt væri í 

anda þingræðisins. Ákveðið var að ef ¾ hlutar þingmanna samþykktu frávikningu forseta þyrfti að 

efla til þjóðaratkvæðagreiðslu. Slíkt færi heim og saman með þjóðkjöri forseta. Þá var ákveðið, til 

þess að til þessa ákvæðis yrði ekki gripið nema í ýtrustu nauðsyn, að samþykki þjóðin ekki 

frávikninguna yrði þing rofið og efnt til kosninga.124 

Hvenær er hægt að víkja forseta frá? Í raun er engin regla varðandi það. Hvaða þingmaður sem er 

getur lagt þessa tillögu fram á þingi, sbr. 38. gr. stjórnarskrár. Hins vegar var talið að þetta væri 

nauðsyn í stjórnarskrá t.a.m. ef forseti gæti ekki sinnt starfanum t.d. vegna alvarlegra geðveikinda. 

Þá var líka talið heppilegt að hafa þennan varnagla í stjórnarskrá ef forseti misbeitir stöðu sinni, 

hvað svo sem það þýðir, eða hann gerist sekur um refsiverða háttsemi utan embættis o.s.frv.125 

Pólitískur ágreiningur getur leitt til þess að Alþingi beiti ákvæðinu. Komi forseti á sjónarsviðið 

sem telur sig hafa víðara vald heldur en hefur verið í framkvæmd getur þingið reynt á ákvæði þetta 

                                                           
124 Alþt. 1944, A-deild, þskj. 71 – 3. mál. 
125 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 136-137. 
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til þess að steypa honum af stóli. Því má segja að þetta ákvæði sé varnagli þingsins gegn forseta 

sem lífgar „dauðu bókstafi“ stjórnarskrárinnar við. Bjarni Benediktsson skrifaði að ef forseti 

gerðist of afskiptasamur á hinum stjórnmálalega vettvangi, m.a. hvað varðar stjórnarstefnu, 

utanríkisstefnu eða stjórnarmyndun, gæti komið til álita að þingið myndi virkja ákvæðið vegna 

þeirrar stjórnarkreppu sem líklegast myndi stafa vegna þessa.126 Björg Thorarensen benti á að tíð 

beiting forseta á 26. gr. gæti leitt til átaka við þingið sem yrði til þess að þingið myndi beita 

ákvæðinu.127 Guðni Th. taldi ákvæðið nánast vera „dauðan bókstaf“ og að það myndi aldrei koma 

til kasta þess. Hins vegar leiddi hann hugann að því fyrst þegar Ólafur Ragnar synjaði Icesave-

samningunum í annað sinn. Þá taldi hann hugsanlegt að Alþingi hugsaði sig um og leitaði leiða til 

að koma Ólafi frá. Hann taldi þó að ákvæðið væri meira og minna ennþá „dauður bókstafur“ og 

að það myndi sennilegast aldrei reyna á það.128 En hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér. 

3.7. Tillögur stjórnlagaráðs um hlutverk forseta.129 

Stjórnlagaráð tók á hlutverki forseta í tillögu sinni að nýrri stjórnarskrá. 1. gr. segir að Ísland er 

lýðveldi með þingræðisstjórn. Virðist það vera ætlun stjórnlagaráðs að taka öll tvímæli af um 

stjórnarform lýðveldisins. Í skýringum með frumvarpinu er tekið fram að skoðað hefði verið að 

taka upp svokallað forsetaþingræðiskerfi en sú leið var ekki valin. Í 2. gr. segir að Alþingi fari eitt 

með löggjafarvaldið á meðan forseti, ráðherrar, ríkisstjórn og önnur stjórnvöld fara með 

framkvæmdarvaldið.  

Sigurður Líndal gagnrýndi tillögur stjórnlagaráðs harðlega. „Ég hef orðið var við það að það er 

ágreiningur um það t.d. hvort að forseti hafi meira vald eða minna en þegar er, ef þessar tillögur 

yrðu samþykktar.“130 Sigurður Líndal taldi það skjóta skökku við að forseti ætti enga aðild að 

löggjafarvaldinu en að undirritun hans þyrfti til þess lög tækju gildi, sbr. 60. gr. frumvarpsins. 

Lagasetningarvald forseta í dag felist í synjunarvaldinu og útgáfu bráðabirgðalaga að mati 

Sigurðar. Lítil breyting væri á því, sérstaklega þar sem hann hefur synjunarvaldið ennþá. „Mér er 

ekki nokkur leið að sjá annað en að hann sé þá orðinn hluti af lagasetningarvaldinu eftir sem áður.“ 

                                                           
126 Bjarni Benediktsson, ,,Um lögkjör forseta Íslands" (1951) 4 Tímarit lögfræðinga 217, 233. 
127 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Codex 2015) 363. 
128 Þórhallur Gunnarsson, viðtal við Guðna Th. Jóhannesson forseta Íslands (Hvert stefnir Ísland?, RÚV 7. febrúar 

2012) <https://www.youtube.com/watch?v=g8Cj3pjYocI&t=26s> skoðað 13. mars 2018. 
129 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 510 – 415. mál. 
130 Þórhallur Gunnarsson, viðtal við Sigurð Líndal prófessor emeritus við lagadeild Háskóla Íslands (Hvert stefnir 

Ísland?, RÚV 7. febrúar 2012) <https://www.youtube.com/watch?v=g8Cj3pjYocI&t=26s> skoðað 13. mars 2018. 
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Þá gagnrýndi hann að 10% kjósenda gætu einnig krafist þjóðaratkvæðis. Er það skoðun hans að 

það geti ekki farið saman að forseti hafi þetta vald og tiltekinn fjöldi kjósenda. Þá gagnrýndi 

Sigurður harðlega að fram kæmi í 86. gr. frumvarpsins að ráðherrar séu æðstu handhafar 

framkvæmdarvalds. Hvar er þá forsetinn? Hvaða hlutverki hefur hann að gegna? Hann ætti að vera 

æðsti handhafi framkvæmdarvalds, t.d. vegna þess að hann er þjóðkjörinn. Taldi Sigurður farsælast 

að forsetinn yrði settur yfir allar stjórnarstofnanir og síðan yrðu talin upp öll þau hlutverk sem 

hann ætti að gegna í stjórnskipuninni. Hvaða hlutverki hann gegndi gagnvart framkvæmdarvaldi, 

löggjafarvaldi og dómsvaldi. „Að vísu yrði að fara varlega í það.“131 

Björg var sammála Sigurði um margt en benti m.a. á að eitthvað gott væri í tillögunni, t.a.m. 

varðandi kjör forseta en stjórnlagaráð ákvað að fara írsku leiðina, sbr. 78. gr. Þá taldi hún það vera 

gott, sérstaklega þar sem forseti er að verða valdameiri, að sett séu takmörk við fjölda kjörtímabila 

forseta. Hins vegar taldi hún reglurnar ekki nógu ítarlegar og tók undir það með Sigurði að vert 

væri að setja embættið í fastar skorður.132 

Að sjálfsögðu þarf að fara varlega í það að breyta stjórnskipan ríkisins. Það getur vart verið farsælt 

og skynsamlegt að kollsteypa embætti þjóðhöfðingjans á einu bretti. Kannski er það kostur 

embættisins núna hversu teygjanlegt það er. Eins og Guðni Th. sagði aðspurður að því hvort það 

sé sniðugt að hver forseti geti mótað embættið eftir eigin höfði:  

Ég held nú að það sé frekar gott en vont. Það þarf að vera einhver rammi utan um 

þetta embætti en ef hann er of þröngur þá líður mönnum eins og í spennutreyju, og 

það líður engum vel í spennutreyjum.133 

 

  

                                                           
131 sama heimild. 
132 sama heimild. 
133 sama heimild. 
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4. Niðurstöður. 

Það er skoðun höfundar að á Íslandi ríkir forsetaþingræði. Fæst sú niðurstaða m.a. vegna þess að 

hér á landi er forseti þjóðkjörinn og að hann hefur raunveruleg völd samkvæmt stjórnarskrá. Hann 

hefur persónulegt vald til þess að veita stjórnarmyndunarumboð, þó svo að hendur hans séu 

bundnar af stuðningi þingsins. Synjunarvaldið er dæmi um raunverulegt persónulegt vald forseta 

og þá þarf undirskrift forseta til þess að stjórnarathafnir taki gildi. Því má segja að forseti gæti 

haldið ríkisstjórn og þingi í gíslingu með því að neita að skrifa undir lagafrumvörp og 

stjórnarathafnir. Þó taka öll lög gildi, þrátt fyrir synjun forseta, en þau fara í þjóðaratkvæðagreiðslu 

sem sker úr um frambúðargildi laganna. Málskot í stað algers neitunarvalds var varnagli þjóðar 

gagnvart forseta skv. stjórnarskrárhöfundunum, en ekki er sömu sögu að segja af 

stjórnarathafnasynjun. Niðurstaða höfundar fær hljómgrunn hjá „föður forsetaþingræðisins“ 

Maurice Duverger. Hann taldi í tilvitnuðu riti sínu að Ísland væri á meðal forsetaþingræðisríkja 

Evrópu.  

En hvort fellur Ísland undir forseta-þingræðiskerfi eða þing-forsetaræði? Í framkvæmd er það 

nokkuð ljóst. Forseti hefur veitt einhverjum stjórnarmyndunarumboð, sem iðulega verður 

forsætisráðherra, og sá hefur setið á stóli þangað til hann biður forseta um lausn. Forseti hefur 

aldrei veitt ráðherrum sínum lausn í óþökk þeirra eða þings. Því hefur Ísland, í framkvæmd, talist 

til þing-forsetaræðis. En orð Ólafs Ragnars verða áhugaverðari eftir því sem maður spáir í þeim 

meira og meira. Hefði hann veitt ríkisstjórn Geirs H. Haarde lausn árið 2008 og skipað sína eigin 

utanþingsstjórn þá hefði hann sennilegast breytt forsetaembættinu til eilífðar. Þá væri það ekki 

viðfangsefni þessarar ritgerðar að rannsaka hvar Ísland væri skv. þessum undirflokkum 

forsetaþingræðis. Ísland myndi búa við forseta-þingræðiskerfi. Því er óljóst í hvorn flokkinn Ísland 

félli. Það er ljóst miðað við framkvæmd hvar Ísland fellur, en hvað ef?  

Eru túlkunarmöguleikar stjórnarskrárinnar of víðir? Eru „takkar sem ekki er búið að ýta á“? Hvað 

gerist ef ýtt verður á þessa takka? „Lifna dauðir bókstafir við“? Það er skoðun höfundar að varlega 

eigi að fara í það að tala um „dauða bókstafi“ þegar um er að ræða ákvæði stjórnarskrárinnar. 

Stjórnarskráin er æðsta réttarheimild íslenskra, lex superior, og hlýtur því að gilda í hvívetna.  

Það er sjálfsagt að hin íslenska þjóð setjist niður og ræði saman. Að hún spyrji sig; hvernig forseta 

viljum við hafa? Viljum við búa við núverandi kerfi eða viljum við færa völd og hlutverk forseta 
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í fastari skorður? Viljum við að forsetinn sé yfir alla pólitík hafinn og sé einungis sameiningartákn 

þjóðarinnar?  

Í dag hefur forseti mikilvægu hlutverki að gegna í stjórnskipuninni. Hann getur fært 

lagasetningarvaldið til þjóðarinnar og hann myndar ríkisstjórnir. Þá gegnir hann 

„öryggishlutverki“ í stjórnskipuninni þegar allt annað þrýtur. En viljum við að hann taki meira eða 

minna þátt í stjórnskipunni? Viljum við að framkvæmdarvaldið sé allt í höndum ráðherra? Gæti 

verið að það gæti verið Íslandi til heilla að hann kæmi meira að „daglegum rekstri“ þjóðmála?  

Hann hefur vald til þess að neita að skrifa undir stjórnarathafnir. Væri það landinu til heilla að 

hann myndi nota það vald í meira mæli? Lögmannastéttinni, og fleirum, er tíðrætt um traust 

almennings á dómstólum. Hafa sumir bent á að ástæða þess að traust almennings sé svo lítið á 

dómstólum hér á landi, sé vegna þess að skipun dómara hér á landi sé pólitískari en víða annars 

staðar, t.d. á Norðurlöndunum. Gæti það verið til heilla að forseti tæki afstöðu til skipunar dómara? 

Að ráðherra vissi að forseti myndi skoða tillögu hans gaumgæfilega áður en hann tæki ákvörðun? 

Myndi það efla traust almennings á dómstólum ef ráðherra væri veitt aðhald bæði frá þingi og 

forseta við skipun dómara? 

Ísland er ekki eina landið sem á í þessum vangaveltum. Forsetakosningarnar 2016 í Austurríki 

fjölluðu einmitt um valdheimildir forseta, en stjórnarskrár Íslands og Austurríkis eru líkar að því 

leytinu til að forseti virðist valdameiri þar en hann er í raun. Í Austurríki tapaði Norbert Hofer 

naumlega í forsetakosningunum en hann fór fram á þeim forsendum að „virkja forsetaembættið“. 

Eins og að ofan greinir er sjálfsagt, og raunar heilbrigt, að hin íslenska þjóð setjist niður og ákveði 

hvert hlutverk forseta sé í stjórnskipuninni. Hugsanlega væri það betra, líkt og Sigurður Líndal 

bendir á, að hlutverk forseta sé í föstum skorðum, að við vitum alltaf hvert hlutverkið er. Þ.e.a.s. 

að túlkunarmöguleikar verði sem fæstir. En passa þarf upp á að forseta líði ekki eins og í 

„spennutreyju“ og að hann hafi eitthvert hlutverk í stjórnskipuninni. Umræðan hefur mikið verið í 

þá átt að forseti eigi að vera valdaminni en ekki valdameiri. En hvort er betra? Það er skoðun 

höfundar að skoða megi hvort forseti eigi að gegna mikilvægara hlutverki í stjórnskipaninni og 

taka virkari þátt. Hvort það geti verið lýðræðinu til heilla. 

Það er niðurstaða þessa rits að í núverandi stjórnskipun er forseti valdameiri samkvæmt 

stjórnarskrá en hann hefur verið í framkvæmd. Það eru „takkar“ sem ekki er búið að ýta á og það 
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eru „dauðir bókstafir“ sem bíða annað hvort endurlífgunar eður ei. Því er það niðurstaða þessa rits 

að það geti skipt verulega miklu máli hver sjöundi forseti lýðveldisins verður. Mun hann túlka 

valdheimildirnar í sem víðustum skilningi? Spurningin er; er það gott eða slæmt? 
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