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Útdráttur 
 

Allt frá því núgildandi stjórnarskrá Íslands tók gildi hafa verið deildar meiningar um 

hvert sé stjórnskipulegt hlutverk forseta Íslands. Sér í lagi hafa deilurnar snúist um 

ákvæði 26. gr., um synjunarvald forsetans. Ákvæðið er samkvæmt orðanna hljóðan 

skýrt og í fullu gildi eins og reynslan sýnir. Í ritgerð þessari verður farið yfir 

stjórnskipan Íslands, hver séu völd og hlutverk forsetans í stjórnskipunarrétti. Í því 

samhengi verður ákvæði 26. greinarinnar gerð ítarleg skil. Jafnframt verður rakin 

þróun stjórnarskrárinnar allt frá því Ísland var konungsríki til dagsins í dag. Greint 

verður frá sögulegum atvikum þegar komið hefur til álita að beita synjunarvaldi þessu 

í forsetatíð Vigdísar Finnbogadóttur og að auki þegar valdinu beitt á embættisferli 

Ólafs Ragnar Grímssonar. Skoðaðar verða yfirlýsingar forsetanna í kjölfar ákvörðunar 

þeirra um beitingu synjunarvaldsins og reynt að leita svara við því hvort það hafi 

einvörðungu verið geðþáttaákvörðun forseta að synja lögunum staðfestingar eða hvort 

forseti þurfi að styðjast við raunverulega ástæðu og þ.a.l færi rök fyrir beitingu 

synjunarvaldsins hverju sinni. Þá verður rýnt í skrif og umfjöllun fræðimanna sem 

deilt hafa um hvert sé eiginlegt inntak 26. greinarinnar. Farið verður yfir 

þjóðaratkvæðagreiðslur í kjölfar synjunar forseta og settar fram  hugmyndir að 

mögulegum breytingum á þeim. Að endingu verður skoðað hvaða þýðingu það hafi 

fyrir embættið í heild sinni að forsetinn hafi beitt þessu valdi. Hvaða áhrif slík 

ákvarðanataka hafi haft á  stöðu Ólafs Ragnars Grímssonar og sérstaklega 

forsetaembættið.  

 

 

Abstract 

 
Ever since the Icelandic Constitution took effect there have been debates about the 

Presidents constitutional role. The debate has especially regarded Paragraph 26 of the 

Constitution, which is about the President’s veto. According to the text of the 

provision and given experience, it is unambiguous that the president has this 

authority. This essay will deal with the Icelandic constitution, the authority and role of 

the president. In that context, paragraph 26 of the constitution will be analyzed. 

Furthermore, the evolution of the Icelandic constitution, from when Iceland was under 

a foreign throne until today, will be covered. Discussion of historical events regarding 

the presidential veto in both the presidency of Vigdís Finnbogadóttir and current 

president Ólafur Ragnar Grímsson will be viewed. The presidential statements, which 

they gave out following their decision to use, or not to use their veto, will be 

analyzed. Thus one can see whether the Icelandic president needs to have well-

grounded reasons for his/her actions, or if this is simply an arbitrary decision. 

Additionally, scholars coverage’s about actual contents of the paragraph will be 

discussed. Referendums following a president’s decision to use the veto will be 

reviewed, and some ideas about possible changes will be looked at. To conclude, the 

impact on the presidency for using this power will be analyzed. To what degree such 

decisions have effected Ólafur Ragnar Grímsson’s position, and the presidency as a 

whole.
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1 Inngangur  

 

 

Samkvæmt 1. grein stjórnarskrár Íslands er Ísland lýðveldi með þingbundinni stjórn. 

Þetta efnisatriði 1. greinar segir þó ekki alla söguna því lesa verður stjórnarskrána í 

víðara samhengi til að skilja efnisinntak hennar og tilgang. Ef litið er til 2. greinar er 

þar tilgreint að Alþingi og forseti Íslands fari sameiginlega með löggjafarvaldið. 

Alþingi er í reynd aðalhandhafi þessa valds en forsetinn gegnir því hlutverki að 

staðfesta með undirritun sinni þau lagafrumvörp sem meirihluti Alþingis hefur 

samþykkt. Samþykki forseta og undirritun hans er skilyrði fyrir því að lög öðlist gildi 

samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar. Talið hefur verið að forsetinn hafi ekkert 

frumkvæði að lagasetningu né áhrif á störf þingsins heldur hafi einvörðungu það 

hlutverk að staðfesta lög frá þinginu. Engu að síður stendur þar skýrum stöfum að 

hann geti samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar haft frumkvæði að lagasetningu. 

Samkvæmt 28. gr. getur hann sett bráðabirgðar lög. Forsetinn getur þó í hvorugu 

tilvikinu beitt þessu valdi sínu nema að frumkvæði ráðherra. Þrátt fyrir það er hægt 

skv. 28. gr. að líta á vald forseta sem löggjafarvald. Synjunarvald forseta er 

samkvæmt íslenskum stjórnskipunarrétti að forseti getur neitað að staðfesta 

lagafrumvarp án atbeina ráðherra. Hins vegar er það álitamál hvort forsetinn geti 

synjað lögum staðfestingar á grundvelli geðþáttaákvörðunar eða hvort hann þurfi 

raunverulega að hafa góða ástæðu til þess. Þessu álitamáli mun ég leitast við að svara 

seinna í ritgerð minni með því að skoða yfirlýsingar forseta Íslands þegar hann hefur 

vísað til 26. gr. stjórnarskrárinnar í kjölfar áskorana um að hann synji lögum 

staðfestingar. Þriðja greinin er stutt og hnitmiðuð um að forsetinn skuli vera 

þjóðkjörinn og styrkir það stöðu hans sem umboðsmanns þjóðarinnar eins og vikið 

verður að síðar í ritgerðinni.
1
 

  Því verður ekki neitað að árið 2004, þegar forseti Íslands neitaði að undirrita 

fjölmiðlafrumvarpið
2
 og beitti þar með í fyrsta sinn synjunarvaldi sínu, slökkti 

forsetinn óneitanlega á mörgum efasemdarröddum sem töldu að hann hefði 

raunverulega ekki þetta vald. Hafi hann ekki gert það þá tel ég að hann hafi gert í 

fyrra þegar hann notaði þetta vald sitt öðru sinni með synjun Icesave 

lagafrumvarpsins og sendi það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þrátt fyrir að margar 

                                                 
1
 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 17. júní. 

2
 Alþt. 2003-2004, A. 130. lþ. Þskj. 1759 - 974. mál. 
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efasemdarraddir hafi þagnað við þessi tímamót vöknuðu ýmsar áleitnar spurningar í 

þessu efni m.a. varðandi hvernig beri að túlka 26. gr.. Til dæmis hvort löggjafinn geti 

sett skilyrði um lágmarksþátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu um framburðargildi laga og 

hvort tilskilinn prósenta þeirra sem eru á kjörskrá og/eða taka þátt í kosningunni skuli 

greiða atkvæði með synjuninni. Slíkum spurningum mun ég leitast við að svara síðar í 

þessari ritgerð.  

 

2 Þróun stjórnarskrár Íslands og þar með talin 26. gr. hennar  

 

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

hefur að geyma lagaákvæði sem ganga almennum lögum framar og vernda mikilvæga 

hagsmuni borgara og lögaðila.
3
 Þrátt fyrir að einstaka atriðum hafi verið bætt í 

stjórnarskrána hefur hún í heild sinni aldrei verið endurskoðuð. Sjálfstæðisbaráttan 

var Íslendingum mikið kappsmál og ekki var sóst eftir stjórnarfarslegum umbótum við 

tilkomu stjórnarskrár lýðveldisins. Dönsku stjórnarfarshættirnir héldu velli þrátt fyrir 

að Danir hefðu engin áhrif á stjórn landsins. Fullveldisbarátta landsmanna fólst í 

þjóðernisbaráttu en Íslendingar sýndu þá stjórnarfarslegum umbótum lítinn áhuga. Má 

því segja að við búum við stjórnarskrá sem er einskonar danskur arfur frá 

einveldistímanum.
4
 

 Allt frá árinu 1944 hefur lýðveldisstjórnarskráin verið megin heimild 

íslenskrar stjórnskipunar og samkvæmt því gengið framar öðrum réttarheimildum. Því 

er þarft að skoða sögu landsins þegar líta skal til baka til að átta sig á hvaða hlutverk 

og vald stjórnarskrárgjafinn ætlaði forseta Íslands.
5
 Ísland mótaðist frá því að vera 

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

dag.
6
 

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 1944 er í meginatriðum mjög sambærileg 

fyrstu stjórnarskrá Íslendinga sem Kristján 9., Danakonungur setti 5. janúar 1874, og 

                                                 
3
 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, Reykjavík 1997, bls. 13.  

4
 Gunnar Helgi Kristinsson, Þróun íslensku stjórnarskrárinnar, Reykjavík 1994, bls. 

142. 
5
 Björg Thorarensen, ,,Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds”, Stjórnmál og 

stjórnsýsla. 2 (1), bls. 4.  
6
 Svanur Kristjánsson, ,,Stofnun lýðveldis-nýsköpun lýðræðis”, Skírnir 176 (vor) 

Reykjavík 2002, bls. 7. 
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nefndi Stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands. Þessi fyrsta skjalfesta 

stjórnarskrá Íslands var sett með einhliða ákvörðun konungs án samþykkis eða 

samvinnu Alþingis sökum þeirrar togstreitu sem ríkt hafði í áratugi milli Íslands og 

Danmerkur varðandi stjórnskipulega stöðu íslenska ríkisins.
7
 Þessi lög fjölluðu eins 

og heiti þeirra gefur til kynna aðeins um hluta þeirra ríkismálefna sem vörðuðu 

Íslendinga. Skiptingin milli hinna sérstöku málefna Íslands og almennra málefna 

ríkisins byggðist á hinum svokölluðu Stöðulögum, sem danska ríkið hafði sett 

árið1871, þá án atbeina Alþingis.
8
 Í stjórnarskránni frá 1874 var Alþingi Íslendinga 

veitt innlent löggjafarvald að hluta til en Danakonungur hafði neitunarvald í 

löggjafarmálefnum. Stjórnarskráin um sérstöku málefni Íslands var að mestu sniðin 

eftir endurskoðuðum grundvallarlögum Danmerkur frá 1866.
9
 Það virðist hafa verið 

svo að menn hafi reynt að gera íslensku stjórnarskrána líkari dönsku stjórnarskránni 

frekar en ekki.
10

 Margar efnisreglur um forsetavaldið sem eru í núgildandi 

stjórnarskrá eru teknar úr stjórnarskránni frá 1874, meðal annars um synjunarvald á 

lögum. Ákvæði  10. gr. hennar fjallar um neitunarvald konungs og hefur því 

sambærilegt inntak og 26. gr. núgildandi stjórnarskrár. 10. gr. hljóðar svo:  

  

 ,,Samþykki konungs þarf til þess, að nokkur ályktun Alþingis geti fengið lagagildi. Konungur 

 annast um, að lögin verði birt og að þeim verði fullnægt. Hafi konungur ekki staðfest eitthvert 

 lagafrumvarp, sem Alþingi hefur fallizt á, á undan næsta reglulega Alþingi er það fallið 

 niður.“
11

 

 

Það var þó ekki konungurinn sjálfur sem persónulega tók ákvarðanir um að synja 

lögum staðfestingar. Það var hinn danski Íslandsráðherra sem tók ákvarðanir fyrir 

hönd konungs. Var það vegna venju nema þegar alveg sérstaklega stæði á að lögum 

væri synjað staðfestingar með formlegum konungsúrskurði. Í bók Björns Þórðarsonar 

frá 1949, greinir hann frá því hvernig synjunum var háttað:  

  

                                                 
7
 Alþt. 2009-2010, A, 138 lþ. Þskj. 168 – 152. mál. 

8
 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forseta Íslands”, Afmælisrit, Gaukur Jörundsson 

sextugur 24. september 1994, Reykjavík 1994,  bls. 614. 
9
 Ólafur Jóhannesson, ,,Hugleiðingar um stjórnarskránna”, Helgafell: Tímarit um 

bókmenntir og önnur menningarmál, fjórða ár (nóv), Reykjavík 1945, bls. 104. 
10

 Gunnar Helgi Kristjánsson, ,,Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar”, Stjórnarskrá.is, 

Reykjavík 2005, bls. 6. 
11

 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forsetans”, bls. 612-615. 
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 ,,Venja var, nema þar sem alveg sérstaklega stóð á, að synjað var staðfestingar laga með 

 formlegum konungsúrskurði. Var hann rökstuddur með greinagerð ráðgjafans fyrir því, 

 hversvegna hann réði konungi til að synja um staðfestingu. Frá þessum synjunarástæðum 

 skýrði ráðgjafinn oftast nær í bréfi til landshöfðingja og lagði fyrir hann að birta það í B-deild 

 Stjórnartíðindanna. Oft var þó vikið frá þessari reglu og látið nægja að gera grein fyrir 

 ástæðum til synjunar staðfestingar frumvarps í athugasemdum við frumvarp um sama efni, 

 sem stjórnin lagði fyrir næsta Alþingi á eftir.”
12

 

  

Þór Vilhjálmsson hefur sagt í grein sinni Synjunarvald forsetans, að eftir orðum 

stjórnskipunarlaga þeirra sem giltu um íslensk málefni 1874-1944 væri það öruggt að 

konungur hafði óskert neitunarvald yfir lögum sem áttu að öðlast gildi hér á landi. 

Þessu valdi var oft beitt, og var 91 frumvarpi synjað staðfestingar allt þar til Ísland 

fékk eiginráðherra með heimastjórninni 1904 og meira að segja einu sinni eftir það.
13

 

Það eru þó engin dæmi um að konungur hafi persónulega beitt neitunarvaldi sínu eftir 

1874 og er það því vafamál hvort um beint neitunarvald um lagasetningu hafi verið að 

ræða eins og t.d. í fánamálinu.
14

 

 Á gildistíma stjórnarskrárinnar um hin sérstöku málefni Íslands voru gerðar á 

henni tvær breytingar. Sú fyrri var 1903 þegar innlendu framkvæmdarvaldi og 

þingræði var komið á með tilkomu heimstjórnarinnar 1904. Á sama tíma var einnig 

skipaður ráðherra sem bar ábyrgð fyrir hönd Alþingis. Síðari breytingin var árið 1915. 

Þá voru helstu breytingarnar  þær að ákvæðum sem vörðuðu ráðherra var breytt, ný 

ákvæði um Landsdóm voru sett, konungskjör þingmanna var afnumið og í staðinn var 

tekið upp landskjör þeirra. Þá var kosningarréttur karla og kvenna, að undanskildum 

sveitarstyrkþegum, gerður almennur samkvæmt vissri áfangaframkvæmd.
15

 Fleiru var 

einnig breytt en þau atriði ætla ég ekki að tíunda hér. 

Árið 1919 voru gerðar breytingar á stjórnarskránni vegna samþykkis konungs 

á fullveldi Íslands árið áður. Árið 1920 var samþykkt ný stjórnarskrá, Stjórnarskrá 

konungsríkisins Íslands 1920. Gerðar voru ýmsar breytingar á stjórnarskránni sem 

vörðuðu meðal annars stjórnskipun landsins og konungsvaldið auk ýmissa breytinga á 

störfum Alþingis og ríkisstjórnarinnar.
16

 Þær breytingar sem gerðar voru á 

                                                 
12

 Björn Þórðarson, ,,Alþingi og frelsisbaráttan 1874-1944”, Saga Alþingis III, 

Reykjavík 1949, bls. 6-7. 
13

 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forsetans”, bls. 610. 
14

 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forsetans”, bls. 615. 
15

 Gunnar Helgi Kristjánsson, ,,Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar”, bls. 7.  
16

 Alþt. 2009-2010, A, 138 lþ. þskj. 168 – 152. mál. 
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stjórnskipuninni samræmdust dönsku stjórnarskránni. Þrátt fyrir að Ísland væri orðið 

fullvalda ríki var stjórnarskráin frá 1920 líkari dönsku stjórnarskránni en nokkru sinni 

fyrr. Í henni var ekki minnst beinum orðum á að hér væri þingræði en það var þó sagt 

að stjórnskipulagið fælist í þingbundinni konungsstjórn og þar með væri 

framkvæmdarvaldið háð ákvörðunum þingsins.
17

 Líkt og í fyrri stjórnarskrá hafði 

konungur synjunarvald sem var að finna í 22. gr. hennar: 

 

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

annast birtingu laga og framkvæmd. Nú hefur konungur eigi staðfest lagafrumvarp, sem 

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

niður fallið.“
18 

  

Þetta ákvæði er efnislega það sama og ákvæði 10. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 enda 

þótt orðalagið hafi ekki verið nákvæmlega það sama. 

Næsta veigamikla skref í stjórnarskrármálefnum Íslendinga var stigið árið 

1941 þegar ríkistjórnin lagði fram á Alþingi þrjár þingsályktunartillögur þar sem lýst 

var yfir í fyrsta lagi að Ísland hefði öðlast rétt til sambandsslita og jafnframt vilja 

Alþingis til sambandsslita við Danmörku í samræmi við Sambandslagasamningin frá 

1920. Í öðru lagi að Alþingi kysi ríkisstjóra til eins árs í senn sem færi með æðsta vald 

í málefnum Íslands og loks í þriðja lagi að Alþingi stefndi á lýðveldisstofnun um leið 

og sambandinu við Danmörku yrði opinberlega slitið.
19

  

Í september 1942 samþykkti Alþingi frumvarp til stjórnskipunarlaga sem 

heimilaði breytingar á stjórnarskránni með afbrigðilegum stjórnskipunarlegum hætti. 

Það þýddi að einungis þyrfti samþykki eins þings og meiri hluta kosningabærra 

manna í landinu í þjóðaratkvæðagreiðslu
20

. Ástæður þessa voru eflaust margar en 

líklegast var veigamesta ástæðan sú að þarna var stjórnarskráin sjálf nýtt sem tæki í 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, til að fá staðfestingu á stöðu Íslands sem sérstaks ríkis 

utan danska ríkissambandsins og að stjórnarskráin staðfesti þá þjóðréttarlegu stöðu 

landsins að Ísland væri sjálfstætt ríki.
21

  

                                                 
17

 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, (2. Útgáfa), Reykjavík 1978, bls. 92.  
18

 Gunnar Helgi Kristjánsson, ,,Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar”, Stjórnarskrá.is 
19

 Alþt. 2009-2010, A, 138 lþ. þskj. 168 – 152. mál. 
20

 Alþt. 2009-2010, A, 138 lþ. þskj. 168 – 152. mál. 
21

 Ágúst Þór Árnason. ,,Stjórnarskrárfesta: Grundvöllur lýðræðisins”. Skírnir 173 

(haust) Reykjavík 1999, bls. 468. 
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1942 var ennfremur ákveðið, í samræmi við tvær ályktanir Alþingis, að skipuð 

skyldi 5 manna milliþinganefnd (síðar 8 manna) til að endurskoða stjórnarskrána og 

ætti nefndin að hún skila tillögum um lýðveldisstjórnarskrá. Sama ár var gengið frá 

því formlega að lýðveldisstjórnarskráin skyldi öðlast gildi hér á landi án þingrofs, 

kosninga og nýrrar Alþingissamþykktar. Eina skilyrði þess væri að meiri hluti 

kosningabærra manna í landinu í leynilegri atkvæðagreiðslu samþykkti hana. Þá var 

það skýrt tekið fram að óheimilt væri að gera nokkrar aðrar breytingar á 

stjórnarskránni aðrar en þær sem hlytust af sambandslitum við Danmörku
22

og taldar 

væru nauðsynlegar til að færa æðsta vald þjóðarinnar frá Danmörku til Íslands ásamt 

þeim breytingum sem nauðsynlegar væru til stofnunar lýðveldisins.
23

   

Stjórnarskránefndin skilaði tillögum sínum í apríl 1943 og ríkistjórnin lagði 

þær síðan óbreyttar fyrir Alþingi í ársbyrjun ári seinna. Þá var orðalag 26. 

greinarinnar eins og hún er í núgildandi stjórnarskrá utan þess að við umræður á 

Alþingi var bætt inn í hana ákvæði um tveggja vikna frest til að leggja fram frumvarp 

til staðfestingar til forseta.
24

 

Í umræðum um stjórnskipunarlög nr. 97/1942 á Alþingi árið 1944 kom til álita 

hvort forseti Íslands væri í raun beinn arftaki Danakonungs og valdsvið hans væri hið 

sama, og að auki hvort forsetinn hefði raunverulegt stjórnskipulegt hlutverk eða hvort 

staða hans væri einungis táknræn tignarstaða. Þessu var hvort tveggja hafnað og 

almennt voru menn sammála um það að forseti ætti að hafa stjórnskipulegt hlutverk 

og væri nokkurskonar umboðsmaður þjóðarinnar og gæti með löggjafarhlutverki sínu 

ekki beitt synjunarvaldi þar sem hann gæti ákveðið að synja lögum einhliða eins og 

Danakonungur heldur hefði embætti forseta málskotsrétt eins og 26. gr. 

stjórnarskrárinnar kveður á um í dag.
25

 Milliþinganefndin hafði einnig tilgreint þetta í 

athugasemdum sínum við 26. gr. og vildi að synjunarvald forseta yrði ekki algert 

neitunarvald eins og eldri stjórnarskrár höfðu veitt konungum. Eru fyrirliggjandi 

ástæður þessa útskýrðar í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til stjórnarskrár:  

 

,,Ekki hefur þótt fært að veita forseta algert synjunarvald, eins og konungur hefur haft. Forseta 

 er fenginn réttur til að skjóta lagafrumvörpum Alþingis undir alþjóðaatkvæði. Er þess þó að 

                                                 
22

 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forsetans”, bls. 615. 
23

 Ágúst Þór Árnason. ,,Lýðveldi, stjórnskipun og staða forseta”. Lögfræðingur 1.tbl. 

4. Árg. Akureyri 2010, Bls. 22. 
24

 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forsetans”, bls. 615. 
25

 Alþt. 1944, B, 34,37,61,66,90,103-104,108,119,123-126,130,132,134,137.  
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 gæta, að frumvarpið öðlast lagagildi þegar í stað, þó að forseti taki slíka ákvörðun, en fellur þá 

 úr gildi aftur, ef það fær ekki meiri hluta við atkvæðagreiðsluna. Ákvörðun um slíka 

 staðfestingarsynjun eða málskot til þjóðaratkvæðis tekur forseti án þess að atbeini ráðherra 

 þurfi að koma til. En ef mál er mikilvægt, gæti daglega af synjunin leitt að slíkt ósamkomulag 

 milli forseta og ráðherra, að til ráðherraskipta eða annarra aðgerða Alþingi kæmi.“
26

  

 

Málskotsrétti var því bætt við ákvæðið um synjunarvald forseta. Það fól það í sér að 

mál sem forseti synjaði staðfestingar færðust til þjóðarinnar til staðfestingar eða 

neitunar. Ef forseti synjaði lögum staðfestingar tóku þau samt sem áður gildi þar til 

endanleg afdrif þeirra voru ráðin með úrslitum atkvæðagreiðslu. Með ákvæði 26. gr. 

fékk almenningur því hlutdeild í endanlegri ákvörðun um framtíð laganna.
27

 

Þó er augljóst af lestri Alþingistíðinda um frumvarp til stjórnskipunarlaga 

lýðveldisins Íslands. Að flestir þingmenn voru sannfærðir um að heildar endurskoðun 

á stjórnarskránni væri á næsta leiti. Þar af leiðandi gætti lítillar hræðslu meðal þeirra 

um að ósætti um einstaka þætti stjórnarskrárinnar gæti hindrað þá í að losna undan 

konungssambandinu við Dani. Það skýrir að miklu leyti hversvegna nánast engin 

umræða var á Alþingi um stofnanir lýðveldisins og fyrirkomulag þeirra að 

undanskyldu embætti æðsta valdhafa lýðveldisins, forseta Íslands.
28

 Það var í raun 

mikil deila um það hvert valdsvið forsetans ætti að vera.  

Þáverandi þingmenn féllust þó á þessar takmörkuðu breytingar á 

stjórnarskránni og voru þar að auki sammála um það að stjórnarskrárnefndin héldi 

áfram starfi sínu eftir stofnun lýðveldisins. Nefndin átti að halda áfram að framkvæma 

gagngera endurskoðun á stjórnarskránni en slík endurskoðun fór þó ekki fram þá og 

hefur í raun aldrei átt sér stað þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í þá veru enda hafa 

fræðimenn deilt um túlkanir á ákvæðum stjórnarskrárinnar allar götur frá 

lýðveldisstofnuninni.  

Lýðveldisstjórnarskráin var flestum Íslendingum ofarlega í huga. Því snérist 

hugmyndabaráttan í þjóðfélaginu ekki um það hvort hér skyldi ríkja lýðræði, enda var 

þjóðin sammála um að Ísland skyldi vera lýðveldi með þjóðkjörnum forseta. 

Deiluefnið laut að stjórnskipunni og hvernig bæri að túlka hugtakið lýðræði. Þegar 

                                                 
26

 Alþt. 1944, A, 63. lþ. Þskj. 1 – 1. mál.   
27

 Þórður Bogason, ,,og ég staðfesti þau með samþykki mínu. Forseti Íslands og 

löggjafavaldið”, Afmælisrit, Gunnar G. Schram sjötugur, 20. febrúar 2001, Reykjavík 

2002, bls. 612. 
28

 Alþt. 1944, B, 34 og 133 
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öllu er á botninn hvolft kaus þjóðin að samfélagið ætti hlutdeild í ákvarðanatökunni, 

hvort sem það fælist í umboði kjörinna fulltrúa eða með málskotsrétti forseta til 

þjóðarinnar.
29

  

 

3 Skýringar stjórnarskárákvæða 

 

Endurskoðun stjórnarskrárinnar er mörgum fræðimönnum ofarlega í huga og ekki síst 

á umrótatímum þar sem forseti sér sig knúinn til ákvarðanatöku sem hefur áhrif á 

þjóðarheildina. Björg Thorarensen hefur hvoru tveggja setið í nefndum og skrifað 

greinar þar sem hún vísar til þess að tími sé kominn til breytinga. Fyrir stafni sé að 

endurskoða stjórnarskrána þannig að ákvæðin hennar verði skýr og gefi góða mynd af 

samspili löggjafar- og framkvæmdarvalds. Þannig sé gerð sú grundvallarkrafa að 

ákvæði 2. kafla stjórnarskrárinnar sýni án nokkurs vafa hver fari með valdið í reynd.
30

 

 Til að geta skoðað núgildandi stjórnarskrá frá árinu 1944 er mikilvægt að fara 

nokkrum orðum um það til hvaða sjónarmiða þurfi líta þegar skýra á einstök ákvæði 

stjórnarskrárinnar. Það er mikill misskilningur að það sé einfalt að túlka stjórnarskrá 

Íslendinga. Það er aðallega vegna þess að mörg ákvæði hennar hafa að geyma fáorðar 

reglur sem settar voru við allt aðrar aðstæður en þær sem við búum við í dag þar sem 

oftast er verið að mæla fyrir um flókin álitaefni eins og 26. gr. er. Hvaða sjónarmið 

ber að leggja til grundvallar þegar 26. gr. er túlkuð og hver fari með réttmætt vald til 

að túlka ákvæðið er ekki auðsvarað, en þó má telja að lögð séu til grundvallar viðhorf 

stjórnarskrárgjafans við setningu ákvæðisins.  

Í fyrsta lagi þarf að beita sömu aðferðum og almennt eru viðurkennd í lögfræði 

og í öðru lagi þarf að hafa í huga þá sérstöðu sem stjórnarskráin er, samkvæmt 

réttarheimildarfræði. Einnig þarf að hafa það í huga að tillaga milliþinganefndarinnar 

að stjórnarskrá varð síðar að frumvarpi til stjórnskipunarlaga og hafa ummæli 

milliþinganefndarinnar verið túlkuð sem greinargerð með stjórnarskránni. 

Greinargerðir með frumvörpum eru jafnan taldar vera mikilvægt lögskýringargagn við 

túlkun lagaákvæða. Því ef lagatexti er óljós vegur greinargerðin þyngra og vex þannig 

gildi hennar og vægi eftir því sem lögin verða flóknari.  

                                                 
29

 Svanur Kristjánsson, ,,Stofnun lýðveldis-nýsköpun lýðræðis”, bls. 27-28. 
30

 Björg Thorarensen, ,,Vald forseta sem handhafa framkvæmdarvalds”, bls. 8. 
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Álitamál um það hvernig beri að skýra stjórnarskrána tengjast oft tíðum 

pólitískum deilum, sérstaklega ákvæðin sem lúta að samskiptum milli handhafa 

ríkisvaldsins. Hætta er á því að pólitísk viðhorf hafi áhrif á það hvernig menn telja að 

túlka beri stjórnarskrána.
31

 Þess vegna ber að varast að láta pólitísk álitaefni ráða för í 

túlkun ákvæða stjórnarskrárinnar. 

 

 

4 Stjórnskipuleg staða forseta Íslands 

 

Þann 17. júní árið 1944 þegar stjórnarkrá lýðveldisins tók gildi og Íslendingar höfðu 

slitið sambandinu við Dani, leit embætti forseta Íslands dagsins ljós. Deilt hefur verið 

um hvert sé valdsvið og hver eigi að vera stjórnskipuleg staða forsetans. Ekki hefur 

þótt nægilega ljóst hvort forsetaembættið feli í sér tiltekið stjórnskipulegt hlutverk eða 

eigi einungis að vera einhvers konar táknræn tignarstaða.
32

 Almenn sátt hefur ríkt um 

að forsetinn sé þjóðarleiðtogi og sameiningartákn þjóðarinnar. Þar með lýtur 

deiluefnið að mestu leyti að því hver eigi að vera landstjórnarvöld forsetaembættisins. 

 

4.1  Almennt um forseta Íslands  

 

Forseti Íslands er æðsti embættismaður lýðveldisins og nýtur sömu þjóðarréttarstöðu 

og aðrir þjóðhöfðingjar fullvalda ríkja. Með embættinu er lögð áhersla á einingu 

samfélagsins með þjóðhöfðingjann í fyrirrúmi. Sigurður Líndal hefur sagt að þjóðerni 

hafi undangengnar tvær aldir náð að verða helsta einingarafl allra ríkja og 

mikilvægasta hlutverk þjóðhöfðingja sé að sameina þjóðernið.
33

 Auk þess að vera 

þjóðarleiðtogi er forseti Íslands embættismaður sem á hlutdeild í 

stjórnarframkvæmdum og lagasetningu. Það felur í sér að hann tekur virkan þátt í 

                                                 
31

 Eiríkur Tómasson, ,,Hvernig á að skýra fyrirmæli 2. gr. stjórnarskrárinnar um að 

Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið”, Úlfljótur 57 (3), Reykjavík 

2004, bls. 335-336. 
32

 Sigurður Líndal, ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands”, Skírnir 178 (vor) Reykjavík 

2004, bls. 425. 
33

 Sigurður Líndal, ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands”, bls. 425. 



  11 

löggjafarstarfi með því að staðfesta lagafrumvörp og veitir undirskrift hans 

frumvörpum lagagildi.
34

  

Þótt forsetinn teljist embættismaður hefur hann mikla sérstöðu. Sú veigamesta 

er að hann er þjóðkjörinn, sbr. 3. gr. stjórnarskrárinnar. Er hann þar af leiðandi eini 

þjóðkjörni embættismaður ríkisins og sækir þannig umboð sitt beint til allra 

kosningabærra manna í landinu. Þá staðreynd að forseti Íslands sæki umboð sitt beint 

til þjóðarinnar ber að hafa ofarlega í huga þegar öll ákvæði stjórnarskrárinnar er varða 

embætti forsetans eru skýrð eða til umræðu, líkt og gert er hér í þessari ritgerð.
35

  

 

4.2  Stjórnarskrárbundin völd forseta Íslands 

 

Við skoðun stjórnarskrár Íslands þarf ekki að lesa hana lengi til þess að sjá að 

forsetanum eru ætluð umtalsverð völd, því strax í 2. gr. stjórnarskrárinnar er tekið 

fram að forseti og Alþingi fari saman með löggjafarvaldið. Þar sem forsetinn er 

þjóðkjörinn fer hann með löggjafarvald í umboði þjóðarinnar. Menn hafa deilt um það 

og sagt að til þess að forseti gæti haft málskotsrétt þyrfti að tilgreina í stjórnarskrá að 

Alþingi, forseti og þjóðin fari með löggjafarvaldið. Björn Þórðarson forsætisráðherra 

varð tíðrætt um þetta ágreiningsatriði á Alþingi 1944. Hann taldi að með 

málskotsréttinum væru það Alþingi og kjósendur sem færu með löggjafarvaldið. Það 

þýddi að 2.gr., eins og hún er í dag, væri aðeins formsatriði sem ekki ætti heima í 

stjórnarskrá, því ef litið er aftur til umræðu Björns Þórðarsonar ætti ekkert heima í 

stjórnarskránni sem ekki hefði fullt gildi. Þessi ummæli Björns féllu þó í grýttan 

jarðveg. Hann sagði einnig að synjun forseta ætti ekki að leiða til frestunar á 

gildistöku lagafrumvarpa heldur öðlist þau gildi uns þjóðaratkvæðagreiðsla hefði 

skorið úr um það. Rök hans fyrir því voru að hann taldi Alþingi vera aðalvaldið af 

þessum tveimur handhöfum löggjafarvaldsins, þar af leiðandi væri sjálfgefið að það 

réði meðan beðið væri úrslita þjóðaratkvæðagreiðslu. Þrátt fyrir það er það skýrt að 

forseti á bæði að vera virkur í lagasetningum og framkvæmd samþykktra laga.
36

  

Annar hluti stjórnarskrárinnar fjallar um forsetaembættið. Greinilegt er þar 

mikið umfang umfjöllunar um forsetaembættið. Í Alþingistíðindum er einnig getið 

                                                 
34

 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944  
35

 Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta íslands”. Bls. 425 – 427.   
36

 Alþt. 1944. B, bls. 99, 107-108.   
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umfangsmikillar umræðu þessa atriðis seinni hluta vetrar 1944, er þegar rætt var um 

tillögu þingnefndar þess efnis að í stjórnarskrá lýðveldisins ætti að vera skýrt að 

forsetaembættið væri ekki eitthvað sem sett var inn til málamynda, heldur að vel 

ígrunduðu máli. Það eyðir þeirri umræðu sem oft er látin í ljós að konungi hafi aðeins 

verið skipt út fyrir forseta með orðalagsbreytingu einni saman án frekari áhrifa á 

stjórnskipan landsins.
37

 

Segja má að völd forsetans samkvæmt stjórnarskránni, felist í fjórum þáttum. 

Fyrsti þátturinn tilgreinir að tilnefna beri forsætisráðherra, samanber annars vegar 15. 

gr. sem segir ,,Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu 

þeirra og skiptir störfum með þeim”. Hins vegar þar sem segir í 17. gr. ,,(...) 

Fundunum stjórnar sá ráðherra, er forseti lýðveldisins hefur kvatt til forsætis, og 

nefnist hann forsætisráðherra.” Þarna kemur skýrt fram að forsetinn skipar ráðherrana 

og velur úr hópi þeirra einn til forsætis.
38

 Annar þáttur valds forseta er að skipa 

ríkistjórn, eins og 15. gr. sem skýrt er frá hér á undan sýnir, þá er það hlutverk 

forsetans að skipa ríkistjórnina og samkvæmt 16. gr.  þá ber ríkistjórninni að bera mál 

upp við forseta. Þriðji þáttur forsetavaldsins snýr að þingrofi, en í 24. gr. segir að 

,,Forseti lýðveldisins getur rofið Alþingi, og skal þá stofna til nýrra kosninga, áður en 

45 dagar eru liðnir frá því er gert var kunnugt um þingrofið, enda komi Alþingi saman 

eigi síðar en tíu vikum eftir að það var rofið. Alþingismenn skulu halda umboði sínu 

til kjördags”
39

 Fjórði og síðasti valdaþáttur forseta er sá sem ég ætla að fjalla mest um 

í þessari ritgerð en það er neitunarvald, samkvæmt hinni velþekktu og sennilega mest 

umdeildu grein stjórnarskrárinnar, 26. gr. Ljóst er að sé einungis rýnt í ritaðan texta 

stjórnarskrárinnar þá eru völd forseta Íslands umtalsverð og samræmast vel 

hugmyndum um forsetaþingræðið og raunar er það svo að þau völd sem forsetinn 

hefur eru í raun jafnvel meiri en forsetar í öðrum forsetaþingræðisríkjum hafa 

samkvæmt stjórnarskrá.    

 

  

 

                                                 
37

 Ágúst Þór Árnason, ,,Lýðveldi, stjórnarskrá og þjóðaratkvæði”, Lögfræðingur 1. 

Tbl. 5. Árg. Akureyri 2011, Bls. 18. 
38

 15. gr. og 17. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 
39

 24. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944  
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4.3  Deilur varðandi kjör forsetans.  

 

Við umræður á Alþingi í aðdraganda lýðveldisstofnunarinnar, þegar rætt var um 

tillögu þingnefndar um stjórnarskrá lýðveldisins, snerust deilur þingmanna aðallega 

um stöðu forsetans eins og áður hefur hér verið vikið að. Umræðan um embætti 

forseta Íslands fór víða, en snerist þó aðallega um heiti embættisins, um kosningu til 

þess og rétt embættisins til að vísa lögum til úrskurðar þjóðarinnar skv. 26. gr. 

stjórnarskrárinnar. Niðurstaðan varð sú að sá sem kjörinn væri til þessa embættis 

skyldi kallaður forseti Íslands og hann ætti að vera þjóðkjörinn en ekki þingkjörinn.
40

 

Auk þess var deilt um hvernig neitunarvaldi í löggjafarmálefnum sem Danakonungur 

hafði skyldi háttað hjá embætti forseta Íslands. Þá var deilt um hvort forsetinn ætti að 

hafa frestandi synjunarvald við lagasetningu eða hefði heimild til beitingu 

málskotsréttar til þjóðarinnar eins og varð niðurstaðan. Gísli Jónsson alþingismaður 

sagði í ræðu sinni á Alþingi að ef þingið veldi forseta myndi það hafa áhrif á viðhorf 

sitt til málskotsréttarins. Þá veldi Alþingi mann með ákveðnar pólitískar skoðanir sem 

hentaði þinginu best. Það útilokaði því ekki að stjórnmálaflokkar landsins gætu beitt 

sér fyrir því að fá forseta úr sínum röðum, eða að minnsta kosti mann sem beitti sér 

ekki á móti hagsmunum og áherslum viðkomandi flokks í ákveðnum deilumálum þar 

sem flokkurinn vildi ná fram sínum sjónarmiðum. Þetta gæti leitt til þess að 

ósennilegt væri að pólitískt kjörinn forseti myndi beita málskotsréttinum til þess að 

tefja, eða koma í veg fyrir löggjöf samkvæmt stefnu flokksins kæmist í gegn. Þar af 

leiðandi verði að álykta að þjóðkjörinn forseti sem svo varð raunin, teljist besta leiðin 

í átt að lýðræði.
41

 

 Milliþinganefndin sem stofnuð var 1942 og skilaði áliti sínu vorið 1943, gerði 

ráð fyrir því að væntanlegur forseti yrði þingkjörinn en fulltrúar Sósíalistaflokksins 

vildu hinsvegar að hann yrði þjóðkjörinn. Sýndu skoðanakannanir að mikill meirihluti 

almennings, eða um 70% þjóðarinnar, vildu hafa þjóðkjörinn forseta, auk þess sem 

flest blöð og tímarit tóku undir það.
42

  Segja má að með þeirri ákvörðun að hafa æðsta 

embættismann lýðveldisins þjóðkjörinn og gera hann þar af leiðandi að umboðsmanni 

þjóðarinnar og veita honum málskotsrétt er bersýnilega verið að veita þjóðinni 

                                                 
40

 Alþt. 1944. B; Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. 
41

 Alþt. 1944. B, bls. 110-113. 
42

 Svanur Kristjánsson. ,,Stofnun lýðveldisins – nýsköpun lýðræðis”; Alþt. 1944. B, 

25-29. 
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tækifæri, völd og hlutverk í löggjafarvaldi lýðveldisins. Það veitir starfi Alþingis 

aðhald og gerir alþingismönnum ókleift að setja lög sem íþyngja þjóðinni of mikið og 

eru vafasöm.  

 Gísli Sveinsson, formaður milliþinganefndarinnar, sagði það meginástæðu 

fyrir þingkjörnum forseta að slíkt væri hentugra og umsvifaminna í byrjun, það væri 

einnig einfaldara og hefði umfangsminni lagasetningar í för með sér. Gísla þótti 

einnig sjálfsagt að þjóðin fæli þjóðkjörnum alþingismönnum að kjósa forseta 

lýðveldisins. Hann útilokaði þó ekki hugmyndir um þjóðkjörinn forseta. Meirihluti 

milliþinganefndarinnar var sammála Gísla og taldi rökrétt að sameinað Alþingi kysi í 

það minnsta kosti til að byrja með fyrsta forseta lýðveldisins en 3.gr. 

stjórnarskrárfrumvarpsins kvað á um að sameinað Alþingi skyldi kjósa forsetann.
43

 Í 

greinagerð með frumvarpinu sem milliþinganefndin stóð að skrifaði nefndin 

eftirfarandi um 3.gr. frumvarpsins: 

 

„Hér er ákveðið, að sameinað Alþingi kjósi forseta. Hníga sterk rök að þessu, m.a. þau, að á 

þennan veg verður minni truflun af kosningu nýs forseta en vera mundi, ef hann væri kosinn 

með alþjóðaratkvæði. Fer einnig vel á því, að Alþingi kjósi forseta, þar sem ætlunin er sú, að 

það haldi sama valdi á málefnum ríkisins og það hefur haft, og forseti verður því háður 

þinginu með svipuðum hætti og konungur er nú í framkvæmd.“
44

 

 

Það varð svo raunin að Alþingi kaus Svein Björnsson sem fyrsta forseta lýðveldisins, 

við stofnun lýðveldisins 17. júní 1944. Að því liðnu var það tekið fram að þjóðin átti 

að ganga til kosninga og kjósa sér forseta. Af því varð þó ekki fyrr en 1952, vegna 

þess að enginn bauð sig fram á móti Sveini þau tvö kjörtímabil sem hann sat sem 

forseti.
45

 Það kom í hans hlut að móta forsetaembættið og má segja að hann hafi þar 

lagt línu sem síðan hefur verið fylgt, þess efnis að forseti beiti sér ekki á sviði 

stjórnmálanna nema þegar hann telji raunverulega ástæðu til þess.
46

 

 

 

 

                                                 
43

 Alþt. 1944. B, bls. 26-29. 
44

 Alþt. 1944. A, 63. lþ. Þskj. 1– 1. mál. um 26. gr. bls. 12.    
45

 Ágúst Þór Árnason. ,,Lýðveldi, Stjórnskipun og staða forseta”. bls. 23.  
46

 Gylfi Gröndal, Sveinn Björnsson Ævisaga. Reykjavík 1994. 
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5  Forseti Íslands sem handhafi löggjafarvaldsins  

 

Ferli lagasetningar samkvæmt stjórnarskrá Íslands hefst, þegar um almenn lög er að 

ræða, þegar lagt er fram frumvarp til laga á Alþingi af hálfu ráðherra með atbeina 

forsetans, samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar. Ef þingið samþykkir frumvarpið að 

loknum þremur umræðum á Alþingi, samanber 44. gr. stjórnarskrár, skal leggja 

frumvarpið fyrir forseta til staðfestingar samkvæmt 26. gr. hennar.
47

 Þar af leiðandi 

birtist hlutdeild forsetans í löggjafarvaldinu og nánar tiltekið að lagafrumvarp sem 

Alþingi hefur samþykkt verður að fá samþykki forsetans til þess að verða að lögum. 

Hann hefur þessi völd samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar sem er svo hljóðandi:  

  

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

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

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

en leggja skal það þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í 

landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin falla úr gildi,  ef 

samþykkis er synjað, en ella halda þau gildi sínu.“
48

 

 

 Í skýringum nefndar um stjórnarkrár breytingar frá 2005 segir um tilurð greinarinnar 

að hún hafi verið tekin upp við lýðveldastofnunina 1944 og samsvari að hluta til 

ákvæðis sem hafði verið í eldri stjórnarskrám. Þar sagði m.a. að staðfestingu konungs 

þurfti til þess að lagafrumvarp, sem Alþingi hafði samþykkt, öðlist lagagildi. Greinin 

eins og hún er í dag kveður enn á um að það verði að leggja öll þau lagafrumvörp sem 

Alþingi samþykkir fyrir forseta Íslands í stað konungs innan tiltekins tíma. Þannig að 

með staðfestingu forseta fær frumvarpið lagagildi.
49

 

  Yfirleitt lýkur þó lagasetningarferlinu með því að forsetinn staðfestir 

frumvarpið en ef hann neitar því öðlast lagafrumvarpið að vísu lagagildi til 

bráðabirgða, en það skal bera það eins fljótt og kostur er undir þjóðaratkvæði þar sem 

kosið er um frambúðar gildi þess. Í þessu ljósi er það augljóst að Alþingi fer ekki eitt 

með löggjafarvaldið en það er þó aðalhandhafi þess. Alþingi hefur heimild til þess að 

                                                 
47

 Eiríkur Tómasson, ,,Hvernig á að skýra fyrirmæli 2. gr. stjórnarskrárinnar um að 

Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið.” bls. 337. 
48

 26. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. 
49

 Sérfræðinganefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar, Skýringar við Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands. 
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setja almennar réttarreglur um nánast hvaðeina sem er ekki takmarkað með öðrum 

greinum stjórnarskrárinnar. Í stuttu máli eru þær hömlur sem Alþingi eru settar í 

löggjafarstarfi sínu samkvæmt henni þær, að í fyrsta lagi mega almenn lög ekki brjóta 

í bága við efnisreglur stjórnarskrárinnar. Þar er meðal annars átt við 

mannréttindaákvæðin í sjötta og áttunda kafla, að auki verður Alþingi að gæta þess að 

virða valdamörk sín gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins þannig að það gangi 

ekki inn á valdsvið ríkisvaldsins.
50

 

 

5.1  Atbeini ráðherra  

 

Hvergi er tilgreint að forseta sé skylt að undirrita lagafrumvörp og augljóst að hann 

þarf ekki samþykki ráðherra til að beita málskotsréttinum og hefur hann því sem 

handhafi löggjafarvalds sjálfstæðar heimildir enda er það í samræmi við að hann sæki 

umboð sitt beint til þjóðarinnar. Þess er auk þess getið í athugasemdum 

milliþinganefndarinnar sem samdi frumvarpið að stjórnarskrá lýðveldisins að um 26. 

gr. gildir það að ákvörðun um staðfestingarsynjun eða málskot til þjóðaratkvæði tekur 

forsetinn án þess að atbeini ráðherra þurfi að koma til.
51

 Ef svo bæri við að forseti 

þyrfti samþykki ráðherra, væri hann ekkert annað en handbendi einstaka ráðherra eða 

ríkisstjórna.
52

 Ólafur Jóhannesson fjallar ítarlega um samband ráðherra og forseta í 

bók sinni Stjórnskipun Íslands. Þar segir hann meðal annars að forseta sé formlega 

heimilt að neita að samþykkja lög og aðrar stjórnarathafnir og þarf hann ekki atbeina 

ráðherra til þess. Það er þó ljóst að forseti getur lítið beitt öðru valdi sem hann hefur 

án atbeina ráðherra. Samkvæmt þeim stjórnarháttum sem eru við lýði hér á landi, 

þingræðisvenjunni og stjórnarskrárákvæðum, er það ráðherra sem undir eðlilegum 

kringumstæðum fer með vald forseta og sinnir þeim störfum sem honum eru falin í 

stjórnarskránni. Þátttaka forseta við venjubundin störf er því aðeins formsatriði en er 

þó nauðsynlegur þáttur ef athafnir eiga að öðlast gildi. Frá venjubundnum 

stjórnarháttum geta þó verið undatekningar að mati Ólafs. Forseti getur þrátt fyrir 

þingræðisregluna skorist í leikinn þegar um mikilvæg málefni er að ræða og enginn 

                                                 
50

 Eiríkur Tómasson, ,,Hvernig á að skýra fyrirmæli 2. gr. stjórnarskrárinnar um að 

Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið”, bls. 337. 
51

 Alþt. 1944. A,  63. lþ. Þskj. 1– 1. mál. um 26. gr. bls. 15. 
52

 Alþt. 1944. A,  63. lþ. Þskj. 1– 1. mál. um 26. gr. bls. 15.; Sigurður Líndal. 

,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands”, bls. 428.   
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getur þvingað forseta til athafna. Þegar lagafrumvarp hefur verið samþykkt af Alþingi 

er það þar með komið úr höndum þess og verður ekki afturkallað. Þá ræðst gildistaka 

þeirra laga af ákvörðun forseta þ.e. hvort hann staðfestir eða synjar þeim 

staðfestingar. Við óvenjulegar aðstæður getur því forseti þannig beitt valdi sínu, án 

þess að slíkt verði talið brot á stjórnskipunarlögum.
53

 Sigurður Líndal er þessu 

sammála því hann hefur sagt að engin lagaleg úrræði séu til staðar til að þvinga 

forseta til þess að undirrita lagafrumvörp og hvergi er mælt fyrir  því að forseti þurfi 

atbeina til þess að synja lögum staðfestingar.
54

 Þó forsetinn þurfi atbeina ráðherra til 

allra annarra athafna þarf hann ekki atbeina ráðherra til athafnaleysis. Neitun forseta 

að staðfesta lög túlkast sem athafnaleysi því getur forsetinn synjað lögum 

staðfestingar án atbeina ráðherra.
55

 Sigurður segir þó að slíkar synjanir geti 

auðveldlega leitt til árekstra milli forseta og ráðherra og jafnvel orðið til þess að 

ráðherra segði af sér og sú athöfn leitt til stjórnarkreppu. Því svo gæti farið að forseti 

lenti í því að eiga í vandræðum með að myndun nýrrar ríkistjórnar eftir afsögn 

ráðherra ef meirihluti Alþingis stæði með ráðherranum, sem auðveldlega mætti gera 

ráð fyrir því lögin höfðu þá verið áður samþykkt á þingi.
56

 Þrátt fyrir það dregur það 

ekki úr valdi og ábyrgð forseta. Forsetinn ber ábyrgð á afleiðingum synjunar þrátt 

fyrir að í 11.gr. stjórnarskrárinnar tilgreini að forseti beri ekki ábyrgð á 

stjórnarathöfnum. Gísli Jónsson alþingismaður var eini þingmaðurinn við umræður á 

Alþingi við stofnun lýðveldisins sem taldi rétt að forseti væri ábyrgur gerða sinna ef 

hann fengi þann málskotsrétt sem gert var ráð fyrir í 26.gr. stjórnarskrárinnar. Því að 

sá maður sem tekur á sig þá ábyrgð að hrinda vilja Alþingis gæti ekki verið 

ábyrgðarlaus með öllu. Fælist í þeirri ábyrgð að ef þjóðin gengi á móti ákvörðun 

forsetans, kostaði það þá persónu forsetaembættið. Auk þess sagði Gísli að svo lengi 

sem ákvæði 11.gr. stjórnarskrárinnar stæði óbreytt, væri ekki hægt að kæra forsetann 

né heldur krefjast afsagnar hans ef þjóðin samþykkti það lagafrumvarp er forseti hefði 

áður synjað. Ekki var fallist á þessa hugmynd Gísla vegna þess að augljóslega leiddi 

slíkt til þess að forseti forðaðist að nýta sér málskotsrétt sinn af ótta við að þurfa að 

segja af sér í kjölfarið, auk þess sem málskotsrétturinn felur í raun ekki í sér að forseti 

neiti lagafrumvarpi staðfestingar, heldur er hann að óska eftir áliti þjóðarinnar 

                                                 
53

 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, (2. Útgáfa), bls. 130. 
54

 Sigurður Líndal, ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands”, bls. 428. 
55

 Sigurður Líndal, ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands”, bls. 439. 
56

 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, (2. Útgáfa), bls. 129-130. 
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varðandi vafasöm lagafrumvörp.
57

 Það er í samræmi við þá staðreynd að forseti er 

þjóðkjörinn og þiggur því umboð sitt beint frá þjóðinni á sama hátt og alþingismenn.  

 

5.2  Rök fyrir því að forseti hafi ekki málskotsrétt, skv. 26. gr. 
stjórnarskrárinnar   

  

Fyrstu sex áratugina frá lýðveldisstofnuninni beitti forseti ekki því valdi sem honum 

er falið í 26. gr. stjórnarskrárinnar. Sú sögulega staðreynd leiddi til þess að menn fóru 

að færa fyrir því rök að forsetaembættið hefði ekki þetta vald. Þeir sem fóru fremstir í 

flokki þeirra sem töldu að forsetinn hafi ekki persónulegt synjunarvald voru þeir Þór 

Vilhjálmsson og Þórður Bogason. 

 Þau rök hníga fyrst og fremst að því að slíkt gangi í berhögg við ýmis önnur 

ákvæði stjórnarskrárinnar, svo sem 1. mgr. 13. gr. þar sem segir að forseti láti 

ráðherra framkvæma vald sitt. Einnig hefur verið vísað til þeirra staðreyndar að 

meðan konungur hafði vald til að synja lagafrumvarpi staðfestingar hafi hann ekki 

gert það nema að frumkvæði og tillögu ráðherra. Þór Vilhjálmsson leitast við það í 

grein sinni frá árinu 1994 að svara spurningunni hvort forseti Íslands geti án atbeina 

ráðherra synjað lagafrumvarpi staðfestingar samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar. 

Dönsku Grundvallarlögin frá 1849 byggðust á samkomulagi um valdskiptingu milli 

konungs og danskra þingmanna og eru fyrirmynd margra íslenskra 

stjórnarskrárákvæða. Sum þessara ákvæða endurspegla þar af leiðandi ástand í öðru 

ríki sem á ekki við á Íslandi. Þór sagði að vegna þess verði við túlkun á ákvæðum 

stjórnarskrárinnar að hafa það í huga og þess vegna nærtækast að kanna hvaða venjur 

hafi skapast. Þegar hann skrifar grein sína hafði forsetinn aldrei beitt þessu valdi og 

þess vegna engin venja þar um. Þess vegna var það niðurstaða Þórs að undirritun 

forsetans væri aðeins formlegur hluti á staðfestingu laga og persónuleg synjun hans á 

undirritun hafi þar með ekki áhrif á gildistöku laganna.
58

 

 Þór fjallar einnig um það í grein sinni að synjunarvald þjóðhöfðingja 

samkvæmt stjórnarskránni frá 1920 hafi verið skert árið 1944. Því leikur vafi á því 

hvort heimild hafi verið fyrir þeirri breytingu sem gerð var á neitunarvaldi 

þjóðhöfðingja Íslands, þar sem ekki var heimilt að gera afgerandi breytingar á 

                                                 
57

 Alþt. 1944. B, 111-112; Sigurður Líndal. ,,Stjórnskipuleg staða forseta Íslands”, 

bls. 428-429. 
58

 Þór Vilhjálmsson, ,,Synjunarvald forseta Íslands”, bls. 624-625. 
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stjórnarskránni aðrar en þær sem fólu beinlínis í sér sambandslit við Danmörku, 

samanber stjórnskipunarlög nr. 97/1942. Í athugasemdum milliþinganefndarinnar sem 

fylgdi frumvarpinu til stjórnskipunarlagana segir þar um 26. greinina að forseti taki 

ákvörðun um staðfestingarsynjun eða málskot til þjóðaratkvæðis, án atbeina ráðherra. 

Þór telur að þar sem lítið kom fram um þetta atriði í umræðum á Alþingi á þessum 

tíma þá hafi alþingismenn annað tveggja ekki verið sammála ummælum nefndarinnar 

eða að þingmenn hafi ekki veitt þeim athygli. Þór hallast frekar að því síðarnefndar og 

styðst hann í því efni við bók Björns Þórðarsonar. Þar veitir Björn orðum 

milliþinganefndarinnar enga athygli og byggði álit sitt á því að árið 1944 hefði sú 

skylda verið lögð á ráðherra að mæla með staðfestingu og því enginn eftir til að synja 

annar en forseti.
59

 

 Þór telur því nokkurn vafa leika á því hvort forseti hafi persónulegt 

synjunarvald og vísar í því efni til athugasemda milliþinganefndarinnar. Hins vegar 

telur hann þau rök sem hann setur fram í grein sinni, vega þyngra en orð nefndarinnar. 

Það er því lokaniðurstaða Þórs Vilhjálmssonar að forseti hafi ekki persónulegt 

synjunarvald og að forseta beri stjórnarskrárlega skyldu til þess að fara eftir tillögum 

ráðherra um staðfestingu lagafrumvarps sem Alþingi hefur samþykkt. Segir hann svo 

í grein sinni: ,,Ef svo ólíklega færi, að forseti undirritaði ekki, væri sú neitun 

þýðingarlaus og lögin tækju gildi sem staðfest væru og án þess að 

þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram.”
60

Annað hefur þó komið á daginn og greinilegt að 

Þór hafði þarna rangt fyrir sér. 

 

 

6  Inntak 26. gr. stjórnarskrárinnar í sögulegu ljósi 

 

 

Helstu sögulegu atriði um neitunarvald forseta og framkvæmd má finna í forsetatíð 

Vigdísar Finnbogadóttur og Ólafs Ragnar Grímssonar. Vigdís beitti aldrei 

neitunarvaldi sínu til fullnustu en hún tók sér umhugsunarfrest við undirritun laga í 

kjaradeilu flugfreyja árið 1985 og í aðdraganda samþykktar EES samningsins árið 

1993. Ólafur Ragnar Grímsson hefur aftur á móti beitt synjunarvaldi sínu fyrstur 
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forseta lýðveldisins gagnvart fjölmiðlalögum nr. 48/2004 og síðar í tvígang þegar 

hann neitaði að skrifa undir Icesave lögin á árunum 2010 og 2011.
61

 

 

6.1 Vigdís Finnbogadóttir 

 

Árið 1980 fóru fram sögulegar forsetakosningar hér á landi, því þá var Vigdís 

Finnbogadóttir fyrst kvenna kosin forseti lýðveldisins. Aldrei áður í hafði það gerst í 

nokkru landi að kona væri kosin þjóðhöfðingi í lýðræðislegum kosningum. Kjör 

Vigdísar Finnbogadóttur markaði því mikil tímamót og var stórt skref í 

kvennaréttindabaráttunni á Íslandi. Kjör Vigdísar vakti mikla athygli víða um heim og 

fullyrða má að hún hafi þá öðlast heimsfrægð. Segja má að Vigdís hafi fylgdi sömu 

stefnu og Kristján Eldjárn fyrrum forseti, og þannig reynt að hafa sem minnst bein 

samskipti við stjórnmálaöfl í landinu. Hún stefndi frekar að því að vera 

sameiningartákn þjóðarinnar og lagði mikla áherslu á sameiningarhlutverk 

forsetaembættisins.
62

 

 Í október 1985 stóð hér á landi yfir kjaradeila flugfreyja og Flugleiða. Seinni 

hluta mánaðarins hljóp mikil harka í deilurnar þegar þáverandi samgönguráðherra, 

Matthías Bjarnason, sagði að verkfall yrði ekki liðið og það yrði stöðvað með lögum. 

Aðfaranótt 24. október voru samþykkt lög á Alþingi sem bönnuðu verkfall flugfreyja 

hjá Flugleiðum.
63

 Þennan sama dag ákváðu íslenskar konur að minnast þess að 10 ár 

voru liðin frá því að haldinn var fyrsti kvennafrídagurinn á Íslandi. Ákvað Vigdís 

forseti þá að sýna konum samstöðu sína með því að sitja heima. Það leiddi til þess að 

ráðuneytisstjóri samgönguráðuneytisins kom með umrædd lög til Vigdísar og fór fram 

á það að hún staðfesti þau þegar í stað. Vigdís neitaði því og vildi fyrst fá fund með 
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forsætisráðherra. Þá varð uppi mikill fótur og fit í ráðuneytinu og fóru menn þar að 

kynna sér ákvæði stjórnarskrárinnar um neitunarvald forsetans. Staðgengill 

forsætisráðherra, Halldór Ásgrímsson, kom til Bessastaða rétt fyrir hádegi þennan 

örlagaríka dag og fór fram á það að forseti staðfesti lögin. Vígdís vildi þó ekki skrifa 

undir lög sem vörðuðu hreina kvennastétt á sjálfan kvennafrídaginn og bað um að fá 

að bíða með það til miðnættis. Halldór taldi að það væri ekki hægt og endaði það með 

því að Vígdís, gegn vilja sínum, neyddist til að staðfesta lögin með undirskrift sinni 

laust eftir hádegi.
64

  

Viðbrögð ráðamanna við þessum töfum Vigdísar gáfu til kynna ákveðin 

skilaboð um hvaða augum ráðmenn litu á hlutverk og völd forseta varðandi 26. gr. 

stjórnarskrárinnar. Augljóst mátti ráða að þeir vissu af þessum völdum 

forsetaembættisins og voru hræddir um að þeim yrði beitt. Þessi þriggja tíma töf á 

undirskrift forseta hafi næstum þau áhrif á ríkistjórnina að hún riðaði til falls. Hefði 

svo farið að undirskrift hefði ekki legið fyrir fyrr en á miðnætti eins og Vigdís vildi, 

tæki 26. gr. stjórnarskrárinnar gildi og lögin því verið lögð í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Mattías Bjarnason samgönguráðherra sagði í viðtali við Morgunblaðið að afsögn hans 

hefði legið fyrir hendi ef undirskriftin hefði dregist frekar. Fyrir þennan atburð má 

segja að ráðherrar hafi álitið undirskrift forseta ekkert annað en formsatriði. Þannig 

má segja að seinkun undirskriftar af litlu tilefni hafi reynt á þolmörk ríkistjórnarinnar, 

sem ekki var undirbúin fyrir slíkar kringumstæður enda grunlaus um að til synjunar 

forseta gæti komið og hefði geta leitt til falls hennar.
65

 Þetta var þó vitað eða allt frá 

því stjórnarskráin var sett 1944, að ósamkomulag milli forseta og ráðherra, geti leitt til 

ráðherra skipta eða annarra aðgerða Alþingis.
66

 

 Í nokkur skipti hefur það gerst að forseti hefur þurft að gefa út yfirlýsingu í 

ríkisráði þegar hann hefur verið beittur þrýstingi um að synja lögum staðfestingar. 

Hefur það varpað skýru ljósi á málskotsrétt forsetans skv. 26. gr. stjórnskrá. Í eitt 

þessara skipta var það þáverandi forseti Vigdís Finnbogadóttir sem birti slíka 

yfirlýsingu þann 13. janúar 1993. Við þáverandi kringumstæður höfðu borist 

fjölmargar áskoranir þess efnis að hún beitti sér fyrir því að samningur um evrópska 

efnahagssvæðið skyldi lagður í þjóðaratkvæðagreiðslu. Í yfirlýsingu sinni sagði 

Vigdís meðal annars, að við svona aðstæður væri forseta mikill vandi á höndum og 
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bæri honum að sýna mikla varkárni og kynna sér vel allar hliðar málsins. Hún sagði 

einnig að allt frá stofnun lýðveldisins á Íslandi hafi embætti forseta verið í mótun. 

Alla tíð hafi sá meginþáttur embættisins að forseti skuli vera óháður og hafinn yfir 

flokkapólitík og flokkadrætti verið að styrkjast, jafnframt því að verða samnefnari 

fyrir íslenska þjóðmenningu, mennta- og menningarstefnu Íslendinga. Hún ákvað að 

samþykkja lögin sem Alþingi hafið samþykkt og nýtti sér þannig ekki málskotsrétt 

sinn.  Á þessum tíma hafði enginn forseti notað málsskotrétt sinn og þar af leiðandi 

aldrei gripið fram fyrir hendur lýðræðislega kjörnu Alþingi. Þessi yfirlýsing frá 

Vigdísi Finnbogadóttur sýndi það greinilega að hún viðurkenndi það að forseti hefði 

það vald að geta gengið gegn tillögu ráðherra um staðfestingu á lögum án atbeina 

ráðherra, en ákvað að nota það ekki í þetta sinn. Þrátt fyrir það að hafa getað beitt 

málskotsrétti sínum án atbeina ráðherra þá var það svar Davíðs Oddsonar, þáverandi 

forsætisráðherra við því að ef Vigdís synjaði lögunum myndi hann biðjast lausnar 

fyrir ríkisstjórn sína og krefjast þingrofs. Það var nefnilega þannig að forsvarsmenn 

þáverandi ríkistjórnar þeir Davíð Oddson og Jón Baldvin Hannibalsson gengu á fund 

Vigdísar og sögðu henni að ef hún neitaði að skrifa undir segði ríkistjórnin af sér og 

boðað yrði til kosninga. Þarna kemur það bersýnilega í ljós að synjun hefði leitt til 

árekstra milli ráðherra og forseta. Þessi atburður var helsta birtingarmynd þess valds 

sem Vigdís hafði sem forseti í forsetatíð sinni. Þetta var ákaflega umdeilt mál og 

óhætt að segja að þjóðin hafi verið í þessu máli klofin í tvær andstæðar fylkingar í 

efnislegri afstöðu til málsins. Vigdís var þó á þeirri skoðun að Ísland ætti ekki að 

gangast undir samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og sagði jafnframt að ef hún 

hefði synjað lögunum staðfestingar þá hefði hún sagt að sér í kjölfarið. Hún hefur 

einnig sagt að þetta hafi verið erfiðasta ákvörðunin sem hún hafi tekið á sínum 

forsetaferli.
67

 Það er skiljanlegt því hún var sett í afar erfiða stöðu. Fá rök voru fyrir 

því að hún samþykkti frumvarpið önnur en þau að það hefði skapað árekstur á milli 

ráðherra og forseta og mögulegt er að Vigdís hafi hreinlega ekki þorað að beita 

synjunarvaldi sínu. Segja má að Vigdís hafi í forseta tíð sinni ákveðið að vera ekki 

áhrifamikill forseti og taka lítinn þátt í stjórnarathöfnum en vera frekar 

sameiningartákn þjóðarinnar.  
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6.2 Ólafur Ragnar Grímsson 

 

Sumarið 1996 vann Ólafur Ragnar Grímsson afgerandi sigur í forsetakosningum og 

tók við embættinu af Vigdísi Finnbogadóttur. Hann var þá fyrsti forsetinn síðan 

forsetatíð Ásgeirs Ásgeirsonar lauk árið 1968, sem bjó að stjórnmálalegum bakgrunni. 

Fyrstu ár Ólafs i embætti einkenndust af litlum pólitískum afskiptum enda ekki 

ástæða til slíks. Árið 2001 sem  Ólafur Ragnar fékk fjölmargar áskoranir um að synja 

lögum varðandi breytingar á almannatryggingarkerfinu sem sett voru í kjölfar dóms 

hæstaréttar í svokölluðu öryrkjamáli
68

 staðfestingar líkt og Vigdís hafði fengið um 

evrópska efnahagssvæðið. Rökin fyrir því að hann ætti að synja þessum lögum 

staðfestingar voru meðal annars þau að lögin samrýmdust ekki 

mannréttindarákvæðum stjórnarskrárinnar.
69

 Hann gaf þá út yfirlýsingu í ríkisráði líkt 

og Vigdís gerði 1993. Í yfirlýsingu sinni sagði hann meðal annars að samkvæmt 

stjórnskipun landsins gilti sú regla að dómstólar landsins kvæðu á um hvort lög 

samrýmdust stjórnarskrá. Því væri það ekki hlutverk forseta að fara með 

úrskurðarvald um það hvort lög brytu í bága við stjórnarskrá, né heldur væri það 

hlutverk þjóðaratkvæðagreiðslu að fella dóm um það hvort lög samrýmdust 

stjórnarskrá og þar af leiðandi væri ekki tilefni til að synja lögunum staðfestingar og 

senda þau í þjóðaratkvæðagreiðslu. Lögin höfðu verið með formlegum hætti 

samþykkt á Alþingi með stuðningi ríflegs meirihluta þingmanna og því ekki líkt og 

Vígdís hafði sagði tilefni til að grípa fram í fyrir lýðræðislega kjörnu Alþingi. Ólafur 

sagði þó einnig að ljóst væri að forseti hefði, samkvæmt stjórnarskrá, heimild til að 

vísa lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu en verði þó að gæta ýtrustu varkárni þegar það 

er gert og fyrir því yrðu að vera ótvíræð rök. Það var svo niðurstaða hans að staðfesta 

lögin um breytingar á almanntryggingarlögum sem Alþingi samþykkti 24. janúar 

2001. Ennfremur ítrekaði Ólafur Ragnar svo í lok yfirlýsingarinnar að greinilegt væri 

ef skoðað væri álit milliþinganefndarinnar sem samdi frumvarp að stjórnarkránni 
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1944 og af umræðum á Alþingi þess tíma að forsetinn hefði haft þetta vald alla tíð frá 

lýðveldisstofnun.
70

  

 Ef skoðuð er yfirlýsing Ólafs í þessu máli, með það í huga hvort raunveruleg 

rök þurfi að vera fyrir hendi eða hvort forseti geti synjað lögum að hreinni 

geðþáttaákvörðun, er það óvíst miðað við þessa yfirlýsingu hans. Þrátt fyrir það segir 

hann að það sé ekki hlutverk hans né þjóðaratkvæðagreiðslu að skera úr um það hvort 

lög samrýmist stjórnarskrá, heldur sé það hlutverk dómstóla. Þar af leiðandi var ekki 

við hæfi að synja lögunum staðfestingar og senda þau þar með í 

þjóðaratkvæðisgreiðslu þrátt fyrir mikinn ágreining við meðferð málsins á Alþingi og 

í almennri umræðu, bæði meðal lögfræðinga og annarra sem málið varðaði. 

 Sumarið 2004 stóð Ólafur Ragnar hins vegar aftur frammi fyrir svipaðri stöðu 

en þá var til umræðu ákaflega umdeilt frumvarp varðandi eignarhald á fjölmiðlum. Í 

desember 2003 hafði Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra í ríkistjórn 

Davíðs Oddsonar, skipað fjölmiðlanefnd sem átti að semja lög sem hindruðu 

samþjöppun á fjölmiðlamarkaði. Á ríkisráðfundi í apríl 2004 kynnti Davíð Oddson 

niðurstöður nefndarinnar fyrir ríkistjórn sinni og lagði fram frumvarp um breytingu á 

útvarpslögum, nr. 53/2000 svo og á samkeppnislögum, nr. 8/1993, sem átti að stemma 

stigum við samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlum.
71

 Niðurstaðan var frumvarp til laga 

um breytingu á útvarps- og samkeppnislögum, nr. 48/2004 sem kallað var 

Fjölmiðlafrumvarpið. Var það á leið í gegnum þingið þegar hart var sótt að 

forsetanum að neita að skrifa undir lögin. Frumvarpið mætti strax mikilli andstöðu í 

þjóðfélaginu.  

 Áður en til synjunar kom birtist grein í Morgunblaðinu eftir Davíð Oddson þar 

sem hann talaði um vanhæfi forsetans. Þar gerði Davíð mikið úr þeirri skoðun Þórs 

Vilhjálmssonar að forseti hefði ekki raunverulegt synjunarvald.  Enn fremur vildi 

Davíð meina að forsetinn væri vanhæfur að taka ákvörðun í fjölmiðlamálinu vegna 

þeirra tengsla sem hann hefði við fyrirtæki og fjölmiðla, og segir orðrétt: ,,Því svo vill 

til að það fyrirtæki og fjölmiðlar þess sem jafnan eru nefndir til sögunnar hafa haft og 

hafa fyrirsvarsmenn sem eru nánustu stuðningsmenn forsetans og hafa haft gríðarleg 

áhrif á persónulegan hag hans og stöðu. Og eins og fram hefur komið hafa þessir 

aðilar opinberlega kallað eftir afskiptum forsetans af málinu! Það gefur því auga leið 
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að þarna eru komin upp alvarleg álitamál.”
72

 Vert er að taka það fram að Davíð 

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

Davíð dró það mikið í efa að forseti hefði persónulegt synjunarvald og sagði að 

þjóðkjör forsetans skipti ekki máli enda megi greina í stjórnarskrá að í fjarveru forseta 

er ætlað að handhafar forsetavaldsins geti farið með öll störf forseta.
73

 Í 8. gr. 

stjórnarskrárinnar kemur fram að geti forseti ekki gegnt störfum sínum fari 

forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti hæstaréttar saman með valdið.
74

 Þá kemur 

sú spurning til álita hvort þeir fari þá einnig með sama synjunarvald og forsetinn, 

Davíð telur slíkt fjarstæðu þar sem lagafrumvörp fengju ekki öll sambærilega 

meðferð. Að öllu virtu taldi Davíð á þessum tíma forseta ekki fara með persónulegt 

synjunarvald og vísar í orð Vígdísar Finnbogadóttur
75

. Taldi hann orð hennar hafa 

snert þjóðina og þau talin hafa sýnt mikla tilfinningu fyrir þeirri virðingu og samspili 

sem ríkja ber á meðal handhafa ríkisvaldsins.
76

 

 Geir H. Haarde, þáverandi fjármálaráðherra, lét einnig hafa eftir sér að með 

synjun væri forsetinn að ganga gegn lýðræðinu og segja Alþingi stríð á hendur.
77

 Fór 

svo að Ólafur Ragnar ákvað að samþykkja ekki lögin 2. júní 2004 og varð því fyrstur 

forseta lýðveldisins til þess að beita því valdi sínu samkvæmt 26. gr. 

stjórnarskrárinnar. Gerði hann þetta án atbeina ráðherra og rennir það stoðum undir 

þann skýringarkost að forseti geti beitt því valdi að neita að staðfesta lagafrumvarp, 

sem þingið hefur samþykkt upp á sitt einsdæmi samkvæmt núverandi stjórnarskrá. 

Það þýðir þá að forseti getur neitað lagafrumvarpi staðfestingar með þeim 

afleiðingum að leggja skuli frumvarpið, sem þá reyndar er orðið að lögum, undir 

atkvæðisgreiðslu allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar 
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eins og mælt er fyrir um í 26 gr. stjórnarskrár.
78

 Með þessu má segja að forsetinn hafi 

þaggað niður í þeim fjölmörgu gagnrýnisröddum sem töldu forseta Íslands ekki hafa 

þetta vald, og ekki geta synjað lögum án atbeina ráðherra. Með þessu sýndi Ólafur 

skýrt og greinilega að hann hafði ekki sömu afstöðu til forsetaembættisins og Vígdís 

heldur ætti forsetinn að vera málsvari fólksins.  

 Þau rök sem Ólafur sagði vera fyrir þessu komu fram í yfirlýsingu sem hann 

birti við synjunina. Þar sagði hann meðal annars að traustar fréttir af innlendum og 

erlendum vettvangi væru mikilvægar forsendur þess að lýðræði hér á landi væri virt 

og fjölmiðlar væru raun hornsteinar lýðræðisins. Fjölmiðlar væru svo mikilvægir í 

lýðræðisskipan nútímans að það mætti í raun segja að þeir væru fjórða valdið í 

þrískiptingu ríkisvaldsins. Sterkustu rök hans voru síðan þau að skortur hafi verið á 

samhljómi milli þings og þjóðar í svo mikilvægu máli og ekki væri farsælt að 

varanlega verði djúp gjá milli þingvilja og þjóðvilja eins og hann taldi þessi lög 

mynda. Segja má að þessi synjun Ólafs hafi verið tilkomin vegna tilfinningar hans 

fyrir því að frumvarpið væri vafasamt og því ráðlagt að leyfa þjóðinni að skera úr um 

það hvort það skyldi fá lagagildi og þannig brúa gjánna milli þings og þjóðar. Hann 

tók það síðan skýrt fram í lok yfirlýsingarinnar að í synjuninni fælist ekki gagnrýni á 

Alþingi né ríkistjórn og heldur ekki að hann væri ekki að taka efnislega afstöðu til 

frumvarpsins heldur hefði skort samhljóm milli þings og þjóðar í svo mikilvægu máli. 

Það væri því aðeins mat hans að er mál væri svo umdeilt í samfélaginu að þá ætti 

þjóðin að fá að segja sitt álit.
79

 Ekki verður betur séð í yfirlýsingu forsetans en að 

hann hafi haft nokkuð sterk rök fyrir því að beita málskotsrétti sínum í þessu máli og 

við hæfi að þarna væri 26. gr. stjórnarskrárinnar beitt í fyrsta sinn frá 

lýðveldisstofnun. 

 Ólafur Ragnar beitti aftur synjunarvaldi og málskotsrétti sínum í janúar 2010. 

Þá hafði alþingi samþykkt lög nr. 1/2001 sem földu í sér breytingar á gildandi lögum 

nr. 96/2009 og voru byggð á samningum við stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi. Í 

framhaldi af samþykkt Alþingis á hinum nýju lögum hafði forseta borist áskoranir um 

að synja nýju lögunum staðfestingar sinnar frá um fjórðungi kosningabærra manna í 

landinu. Var það mun hærra hlutfall en tilgreint hafði verið sem viðmið í yfirlýsingum 
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og tillögum stjórnmálaflokka. Skoðanakannanir á þessum tíma bentu til þess að 

yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar væri sama sinnis vilja meirihluta alþingismanna 

að þjóðaratkvæðagreiðsla skyldi fara fram.
80

 Deilur manna snérust þó ekki lengur um 

hvort forseti hefði synjunarvald heldur aðeins hvort og þá hvernig standa þyrfti að 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Nánar verður farið í það efni síðar í ritgerðinni. Í yfirlýsingu 

sinni í kjölfar synjunarinnar sagði Ólafur Ragnar meðal annars: ,,Hornsteinn 

stjórnskipunar íslenska lýðveldisins er að þjóðin er æðsti dómari um gildi laga. 

Stjórnarskráin sem samþykkt var við lýðveldisstofnun 1944 og yfir 90% 

atkvæðisbærra landsmanna studdu í þjóðaratkvæðagreiðslu felur í sér að það vald sem 

áður var hjá Alþingi og konungi er fært þjóðinni. Forseta lýðveldisins er svo ætlað að 

tryggja þjóðinni þann rétt.”
81

 Atkvæðagreiðslan vegna synjunar Ólafs á Icesave 

lögunum nr. 1/2010 fór svo fram þann 6. mars sama ár þar sem samningnum var 

hafnað af tæplega 93% kjósenda á landsvísu.
82

 Óhætt er að segja að af yfirlýsingu 

forsetans að dæma hafi ekki verið jafn sterk rök fyrir synjun laganna eins og í 

fjölmiðlafrumvarpsmálinu. Að sama skapi má telja að vegna gríðarlegs þrýstings og 

vilja þjóðarinnar sem og margra alþingismanna hafi forsetinn orðið að synja lögunum. 

Jafnframt voru lokaorð forsetans í yfirlýsingunni þau að það væri einlæg von hans að 

þessi niðurstaða leiddi til varanlegra sátta og farsældar fyrir Íslendinga um leið og hún 

legði grunn að góðri sambúð við allar þjóðir.
83

 

 Í kjölfar löggjafarvaldsákvörðunar þjóðarinnar í marsmánuði 2010 var svo að 

nýju samið um Icesave málið. Nýju samningarnir fólu í sér töluverða óvissu en voru 

þó hagstæðari á margan hátt og fjárhagslegar skuldbindingar miklu minni en höfðu 

verið í fyrri samningi. Forsetinn sagði í yfirlýsingu sinni 20. febrúar fyrr á 

yfirstandandi ári, að þegar hann þyrfti að meta hvort hann staðfesti frumvarpið væri 

grundvallaratriði að horfa til þess að Alþingi og þjóðin hafi áður farið saman með 

löggjafarvaldið í þessu máli. Sama Alþingi var við lýði og áður og hefði því þjóðin 

ekki haft tækifæri til að endurnýja umboð þess í almennum kosningum. Því væri 

spurningin sú hvort sá löggjafi eigi einn að ljúka málinu án aðkomu hins löggjafans, 

þjóðarinnar, sem áður hafi ráðið lokaniðurstöðu. Það var síðan niðurstaða hans að 

vegna þess að þjóðin hafi orðið löggjafi í Icesave-málinu 2010 væri rökréttast að 
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þjóðin færi áfram með löggjafarvald í Icesave málinu því ekki hafði tekist að skapa 

víðtæka sátt um að Alþingi ráði eitt niðurstöðu málsins.
84

 

 Ólafur Ragnar synjaði svo nýju Icesave (Icesave III) frumvarpi nr. 13/2011, 

20. febrúar 2011 og sendi því málið aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Niðurstaða 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar um gildi laga nr. 13/2011 urðu afgerandi. Nei sögðu 59% 

kjósenda, 40% sögðu já og eitt prósent atkvæðaseðla voru auð.  Kosningaþáttataka í 

þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var meiri en í fyrri Icesave þjóðaratkvæðagreiðslunni, 

eða 75,3%. Samningunum var því hafnað í öllum kjördæmum.
85

 Í yfirlýsingu sinni 

20. febrúar sagði Ólafur orðrétt: „Það er einlæg von mín að sem flestir landsmenn, 

bæði stuðningsmenn frumvarpsins og aðrir, nýti lýðræðislegan rétt sinn í 

þjóðaratkvæðagreiðslunni sem fara mun fram svo fljótt sem auðið er."
86

 Það er 

sennilega helsta skýring fyrir betri kjörsókn. Í yfirlýsingunni er það greinilegt að rök 

Ólafs fyrir synjun í þetta skipti var sú að mikil ósátt var meðal þjóðarinnar um 

samninginn og þar sem þjóðin hafði orðið annar handhafi löggjafarvaldsins í Icesave-

málinu væri rökréttast að þjóðin fari áfram með það vald. Auk þess var líkt og í 

aðdraganda synjunar forsetans 2010, mikil þrýstingur frá alþingismönnum og 

kjósendum, að auki bentu skoðanakannanir til þess að meirihluti þjóðarinnar vildi að 

kosið yrði um málið.
87

 

 

6.3  Vald Alþingis til að breyta lagafrumvarpi sem forseti hefur synjað 
staðfestingar  

 

Þegar Ólafur Ragnar hafði synjað fjölmiðlafrumvarpinu 2004 staðfestingar, reis upp 

annar ágreiningur, þ.e. hvort Alþingi gæti breytt lagafrumvarpinu sem hafði öðlast 

lagagildi þrátt fyrir synjun forsetans eins og 26. gr. kveður á um, þ.e.a.s. áður en því 

er skotið til þjóðatkvæðis til samþykktar eða synjunar, þá væntanlega með þeim 

afleiðingum að ekkert verði úr slíkri atkvæðagreiðslu. Sá fræðimaður sem öðrum 

fremur hefur mótað þau sjónarmið sem tengjast þessu álitaefni er Ólafur Jóhannesson 

sem var prófessor í stjórnskipunarrétti við lagadeild Háskóla Íslands um langt árabil. 

Hann sagði að þegar Alþingi hefur endanlega samþykkt lagafrumvarp er það komið úr 
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höndum þingsins og getur það þá ekki haft nein afskipti af því né afturkallað það.
88

 

Þetta þýðir það að sama hvort forsetinn staðfesti eða synji frumvarpinu verður það að 

fara eins og hann segir ,,að ganga í gegnum hreinsunareld, og fer þá um gildi laganna 

eftir vilja meiri hluta kjósenda”
89

 Þetta viðhorf Ólafs styðst við orðalag 26. gr. 

stjórnarskrárinnar, þar sem samkvæmt orðanna hljóðan er skylt að leggja 

lagafrumvarp, sem forsetinn neitar að staðfesta, undir þjóðaratkvæði til þess að fá 

skorið úr um frambúðargildi laganna. Auk þess er þessi skoðun hans í samræmi við 2. 

gr. stjórnarskrárinnar þar sem forseti og Alþingi fara saman með löggjafarvaldið.
90

  

 Þrátt fyrir það má færa ýmis rök fyrir því að þegar forsetinn neiti að staðfesta 

frumvarp til laga, geti Alþingi fellt lögin úr gildi með því að samþykkja lagafrumvarp 

þess efnis. Rökin fyrir þessu eru þríþætt. Í fyrsta lagi var það Alþingi sem hafði 

frumkvæði að því að setja lögin þótt frumvarpið öðlist ekki lagagildi fyrr en með 

staðfestingu forsetans. Af þeirri ástæðu er það eðlilegt að veita þinginu heimild til 

þess að geta fellt lögin úr gildi. Í öðru lagi hefur Alþingi víðtækan rétt til þess að setja, 

breyta og fella lög úr gildi eins lengi og það gengur ekki inn á valdsvið hins handhafa 

löggjafarvaldsins, forsetans. Með því að fella úr gildi lög sem forsetinn hefur synjað, 

með sömu réttaráhrifum og höfnun væri í þjóðaratkvæðagreiðslu, er Alþingi að virða 

ákvörðun forsetans og því ekki að ganga inn á valdsvið hans. Í þriðja lagi hafa lögin 

með synjun aðeins öðlast gildi til bráðabirgða og með því að fella þau úr gildi áður en 

til þjóðaratkvæðis kæmi væri þinginu fengið vald til þess að koma í veg fyrir 

sundrungu með þjóðinni. Þessi síðasta röksemd styðst við það sjónarmið við skýringu 

á stjórnarlögum að þegar fleiri en einn skýringarkostur er fyrir hendi ber að velja þann 

sem stuðlar að sem mestri sátt í þjóðfélaginu til að sporna við meiri flokkadráttum og 

sundurþykkju meðal þjóðarinnar.
91

 

 Fór svo að eftir synjun Ólafs Ragnar á fjölmiðlafrumvarpinu, að Alþingi felldi 

úr gildi lög nr. 48/2004, sem voru þá í gildi við synjun hans, með því að samþykkja 
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nýtt lagafrumvarp sem staðfest voru sem lög af forseta 27. júlí 2004, sbr. lög nr. 

107/2004.
92

 

 Önnur rök mæla þó gegn því að þetta sé gert og Alþingi grípi svona inn í 

lagasetningarferlið áður en því er lokið skv. 26. gr. stjórnarskrárinnar. Af því má ráða 

að með því að fella lög úr gildi þá sé þingið í raun og veru verið að ganga á 

stjórnarskrárvarinn rétt þjóðarinnar. Því segja má að sú skipan sem mælt er fyrir um í 

26. greininni að þjóðin skuli hafa síðasta orðið ef árekstur verðu milli þjóðkjörins 

þings og þjóðkjörins forseta sé lýðræðislegasta aðferðin til þess að fá endanlega 

niðurstöðu ekki virt.
93

 

 Samkvæmt þessum rökum er það skoðun mín að stjórnarskráin geri ekki ráð 

fyrir því að Alþingi hafi nein afskipti af lögum eftir að það hefur samþykkt frumvarp 

til þeirra. Þrátt fyrir það er skoðun mín sú að ég er sammála þeirri skoðun Eiríks 

Tómassonar prófessors sem hann lýsti við málstofu Lagastofnunar Háskóla Íslands 

29. september 2004 þar sem hann segir að þegar þau rök sem mæla með því að 

Alþingi geti við vissar aðstæður fellt lög úr gildi sem hafi verið synjað af forseta án 

frekari afskipta af lagasetningarferlinu skv. 26. gr. séu borin saman við þau rök sem 

mæla á móti því að slík heimild sé fyrir hendi sé betra að þinginu sé það heimilt. 

Forsenda þessara niðurstöðu Eiríks er sú að þjóðkjörið þing skuli hafa hæfilegt 

svigrúm til athafna.  

 

7 Þjóðaratkvæðagreiðslur 

 

Mikil umfjöllun hefur átt sér stað á undanförnum árum varðandi það hvort beint 

lýðræði í formi þjóðaratkvæðagreiðslu væri leið til að styrkja og efla lýðræðið. 

Umræða þessi fékk byr í seglin í kjölfar þess að forsetinn hóf að nota málskotsrétt 

sinn. Í lýðræðisríkjum samtímans sprettur allt vald frá þjóðinni. Hér á landi ber að 

skoða lýðræðisskipan út frá íslenskri stjórnskipan. Kjósendur velja alþingismenn og 

sveitarstjórnarmenn með reglulegu millibili ásamt því að kjósa forseta í beinum 

kosningum. Stjórnarskráin hefur að geyma fá ákvæði um efni sem leggja þarf fyrir 
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þjóðina til úrskurðar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Allsherjaratkvæðagreiðsla er 

löggjafarmál og í tveimur tilvikum er hún stjórnarskrábundin. Annars vegar er um að 

ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um lagafrumvarp varðandi breytingar á kirkjuskipan 

ríkisins, samanber 2. mgr. 79. gr. stjórnarskrárinnar, og hins vegar lög sem forseti 

hefur synjað staðfestingar samkvæmt 26. gr.
94

  

 Í stjórnskipulegri umræðu eru þjóðaratkvæðagreiðslur oft nefndar sem leið til 

að efla beint lýðræði. Með þeim hætti gefst borgurum landsins tækifæri til þess að 

taka milliliðalaust þátt í pólitískri ákvörðunartöku. Það er sýn flestra að þetta form á 

milliliðalausu lýðræði hafi sínar takmarkanir í flóknu samfélagi nútímans og víðs 

vegar eru þjóðaratkvæðagreiðslur annað hvort ekki viðhafðar eða aðeins haldnar við 

sérstök tækifæri sem aðhald.  

 

7.1 Þjóðaratkvæðagreiðslur á Íslandi 

 

Þjóðaratkvæðagreiðslur hafa ekki verið tíðar á Íslandi. Á þeim tíma er Ísland var 

konungsríki með þingbundna stjórn voru lagafrumvörp borin undir þjóðaratkvæði 

fimm sinnum en engin frá lýðveldisstofnun 1944 fram til ársins 2010.
95

 Fyrstu fimm 

þjóðaratkvæðagreiðslurnar fóru fram í krafti fyrirmæla í stjórnarlögum eða til þess að 

kanna afstöðu til þjóðarinnar til einstakra málefna.
96

 Þær þjóðaratkvæðagreiðslur gefa 

okkur takmarkaðar leiðbeiningar um það hvernig alsherjaratkvæðagreiðsla skuli 

framkvæmd í dag, sökum breyttra þjóðfélagshátta auk þess sem flestar þeirra voru 

einungis ráðgefandi um ákveðin málefni.
97

 Árið 2010 þegar gengið var til 

þjóðaratkvæðagreiðslu um frambúðar gildi synjaðra laga nr. 1/2010 um Icesave, 

skapaðist mikil umræða hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan skyldi fara fram því engin 

sérstök löggjöf var til um þessa framkvæmd.  
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7.2 Breytingar á ákvörðunum um þjóðaratkvæðagreiðslur og tillögur að 
löggjöf 

 

Breytilegt er, eftir stjórnarskrám mismunandi landa hvaða kröfur eru gerðar til 

kosningaþátttöku og afls atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslum. Stundum er sá háttur 

viðhafður að nái lagafrumvarp ekki ákveðnu atkvæðamagni, hvort sem það er 

einfaldur eða aukinn meirihluti og hvort sem hann sé miðaður við heildartölu 

atkvæðisbærra manna eða greidd atkvæði, er tiltekið frumvarp fellt úr gildi. Hins 

vegar, ef um staðfest lög er að ræða, sem borin eru undir þjóðaratkvæði, er gildistöku 

þeirra oftast nær frestað þar til úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu liggja fyrir.
98

 Hér á landi 

er það þó þannig eins og ég hef áður sagt, að frumvörp sem Alþingi hefur samþykkt fá 

lagagildi þótt forsetinn synji þeim staðfestingar þangað til úrslit 

þjóðaratkvæðagreiðslurnar eru ljós. Vegna gríðarlega lítillar kosningaþátttöku í fyrri 

Icesave þjóðaratkvæðagreiðslunni, þar sem var aðeins 62,7% þátttaka, hefur orðið 

umræða þess efnis að setja beri lög um að lágmarks þátttöku væri krafist í 

þjóðaratkvæðagreiðslu um synjuð lög samkvæmt 26. gr. og að ákveðinn meirihluti 

þurfi að vera fyrir samþykkt eða synjun svo þjóðaratkvæðagreiðsla teljist marktæk. 

Leiðbeining 26. gr. varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu er takmörkuð í sambandi við þau 

tímamörk sem miða á við um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu, hún tilgreinir ekki 

hvort einhverrar lágmarksþátttöku sé krafist né heldur hátt hlutfall kjósenda þurfi að 

greiða lagafrumvarpi atkvæði. Í ákvæðinu kemur einungis fram að 

þjóðaratkvæðagreiðslu skal halda ,,svo fljótt sem kostur er”.
99

 Vert er þó að hafa í 

huga að sá tími sem líður frá því að synjun forseta er gerð og þar til atkvæðagreiðslan 

um lagafrumvarpið fer fram, nýtist til umræðu um atkvæðagreiðsluna og gagnast það 

jafnt þeim sem eru með eða á móti áframhaldandi gildi laga. Til þess að 

þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram eins fljótt og kostur er væri möguleiki að setja inn í 

greinina ákveðinn lágmarksfrest t.d. fjórar vikur frá því að synjun forseta er kunngerð. 

Atkvæðagreiðslan mætti t.d. ekki dragast að jafnaði lengur en tvo mánuði frá þeim 

tímamörkum.
100

 

 Mismunandi er eftir stjórnarkrám hver er tilhögun og framkvæmd 

atkvæðagreiðslu. Ef ekki er ákveðið að atkvæðagreiðsla skuli fara fram við tilteknar 

aðstæður er þó oftast nær að finna heimild til framkvæmdar þeirra, t.d. þannig að 
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ákveðnum aðilum, ákveðnum fjölda þingmanna eða kjósenda er heimilt að krefjast 

þjóðaratkvæðagreiðslu um nánar tilgreind lög eða lagafrumvörp.
101

 Mögulegt væri að 

breyta synjunarvaldi forsetans þannig að hægt væri að fara fram á 

þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að forseti þurfi að synja lögum staðfestingar. Þannig 

gætu ákveðinn hluti þingmanna krafist þess að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram um 

tiltekið lagafrumvarp sem þeim þætti þá annað hvort vafasamt eða of íþyngjandi fyrir 

borgarana og þar af leiðandi ættu þeir þá að hafa eitthvað með það að segja. Einnig 

gæti þessu verið þannig háttað að tiltekinn fjöldi kosningabærra manna gæti farið 

fram á þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið lagafrumvarp. Það er þó óvíst að þetta væri 

hentugra en að við synjun forseta ber að leggja frumvarpið til þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Því þar sem forseti Íslands er þjóðkjörinn embættismaður og þar af leiðandi 

umboðsmaður þjóðarinnar er hlutverk hans að ákveða hvort þjóðin eigi að fá að segja 

eitthvað um lagafrumvarp sem hann þá telur vera vafasamt eða of íþyngjandi. 

 Gunnar G. Schram tekur fram í bók sinni Stjórnskipunarréttur, að nauðsynlegt 

sé að setja almenn lög um þjóðaratkvæðagreiðslur og telur jafnfram að heimilt sé að 

setja skilyrði um þátttöku og aukinn meirihluta. Hugmyndir voru þó þess efnis að ekki 

þyrfti að setja sérstök lög um framkvæmd kosninganna heldur væri nóg að byggja 

hana á þeirri löggjöf sem væri til staðar, eins og til dæmis laga nr. 36/1945, um 

framboð og kjör forseta Íslands. Í kjölfar synjunar forsetans 2004 var skipaðir 

starfshópur ríkistjórnarinnar og var honum falið að undirbúa lagasetningu um tilhögun 

varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Hópurinn átti meðal annars að taka afstöðu til hvort 

og hvaða skilyrði eðlilegt væri að setja um þátttöku kjósenda og afl atkvæða í hinni 

væntanlegu þjóðaratkvæðagreiðslu en ágreiningur hafði ríkt milli 

ríkisstjórnarflokkanna um hvaða skilyrði um þátttöku skyldi lögfesta. Starfshópurinn 

skilaði af sér skýrslu þar sem fram kemur það álit að það kom til álita að í 

fyrirhuguðum lögum yrði tekið upp hófleg og málefnaleg krafa um lágmarksþátttöku. 

Því var það óumdeilt innan starfshópsins að binda mætti atkvæðagreiðsluna 

skilyrðum.
102

  

 Starfshópurinn benti einnig á það að ef sett væru skilyrði fyrir þátttöku í 

þjóðaratkvæðagreiðslum í kjölfar synjunar forseta, bæri brýna nauðsyn að átta sig á 

því að lögin væru í gildi, samanber skýr fyrirmæli 26. gr. og úrslit kosninganna 

bindandi. Aftur á móti væri önnur staða uppi samkvæmt 2. mgr. 79. gr.  þar sem gildi 
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lagafrumvarps er háð samþykki í þjóðaratkvæði. Starfshópurinn lagði því til að 

lagafrumvarp um þjóðaratkvæðagreiðslu yrði samið með hliðsjón af lögum um 

framboð og kjör forseta Íslands.
103

  

 Fór það svo að í dag er þjóðaratkvæðagreiðslum þannig háttað, að líkt og 

síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla, sem haldin var á Íslandi þann 9. apríl 2011 um gildi 

laga nr. 13/2011 sem samþykkt voru á Alþingi 16. febrúar 2011 en forseti Íslands 

synjaði staðfestingar, fara þjóðaratkvæðagreiðslur fram samkvæmt lögum um 

framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna, nr. 91/2010, breyttum með lögum nr. 162/2010 

og lögum nr. 23/2011. Samkvæmt 4 .gr. laganna skulu þjóðaratkvæðagreiðslur eftir 

synjun forseta fara fram innan tveggja mánaða frá synjun forsetans. En 

lámarksþátttöku er ekki krafist, heldur aðeins að meirihluti gildra atkvæða ráði 

úrslitum.
104

 

.  

8 Hefur valdsvið forsetaembættisins breyst í forsetatíð Ólafs 

Ragnars Grímssonar? 

 

 

 

Völd forsetans hafa verið umfangsmikil í umræðunni í gegnum tíðina enda er texti 

stjórnarskrárinnar oft ekki nægilega skýr. Margar hefðir og venjur hafa orðið til þess 

að takmarka verulega völd hans. Forseti á hverjum tíma hefur tekið ákvarðanir sem 

verða að teljast stefnumarkandi fyrir embættið. Ólafur Ragnar Grímsson forseti telur 

að engin formúla sé til um forsetaembættið, það sé í stöðugri siglingu en ekki hús með 

stöðutákni.
105

 Forsetar landsins hafa haft mismikil áhrif á vettvangi embættisins, frá 

því að vera afskiptalitlir eins og tíðkast í mörgum þingræðisríkjum til þess að taka sér 

virkt hlutverk og komast þannig sem næst forsetaþingræði. Vigdís Finnbogadóttir var 

að mörgu leyti öðruvísi forseti en forverar hennar. Lagði hún ríka áherslu á að vera 

sameiningartákn þjóðarinnar ásamt því að styrkja sjálfsvitund Íslendinga.
106

  

 Í bókinni Saga af forseta  er fjallað um forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar 

og er þar tekið fram að hann sé umdeildasti forseti lýðveldisins. Hann er sagður hafa 

kosið að vera athafnasamur forseti, ósérhlífinn og jafnframt hefur forsetatíð hans 
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verið mikil átakasaga, hvort tveggja í persónulegu tilliti og pólitísku.
107

 Í 

kosningarbaráttu sinni birtist afdráttalaus skoðun Ólafs á forsetaembættinu, hann 

áréttaði sjálfstæði forseta Íslands, að hann hefði lýðræðislegt umboð og væri engum 

öðrum háður en þjóðinni. Ólafur hefur sagt að synjunarvaldið sé eitt af undirstöðum 

íslenskrar stjórnskipunar, þar sem 26. gr. staðfesti að fullveldisrétturinn sé hjá 

þjóðinni ekki þinginu.  

 Þegar úrslit kosninganna urðu ljós taldi hann að með sigri sínum væri 

forsetaembættinu veitt ákveðið umboð til að láta meira til sín taka en áður.
108

 Það 

mátti því greina strax í kosningabaráttunnu að Ólafur Ragnar ætlaði sér ekki að vera 

hlutlaus forseti og sitja þar auðum höndum, heldur með það í huga að móta 

forsetaembættið eftir sínu höfði þar sem forverar hans höfðu ávallt mótað og lagað 

embættið og starfsvið þess í takt við tíðarandann.
109

  

 Ekki er hægt að halda því fram með málefnalegum rökum að valdsvið forseta 

Íslands hafi sem slíkt gjörbreyst í forsetatíð Ólafs Ragnars, en segja má að embættið í 

hans forsetatíð hafi farið úr tiltölulega hlutlausu forsetaembætti yfir í forseta sem 

tekur virkan þátt í þjóðlífsumræðunni. Segja má að Ólafur Ragnar hafi tekið stórt 

skref frá kjöri sínu 1996 til dagsins í dag, að gera embættið sjálfstæðara en áður hefur 

tíðkast. Því verður ekki neitað að í aðdraganda þess að Ólafur Ragnar staðfesti ekki 

hin margumræddu fjölmiðlalög, upphófst mikil deila meðal fræði- og 

stjórnmálamanna um stöðu forseta Íslands. Sú umræða var hávær um aðkomu 

forsetans að staðfestingu laga væri eingöngu formleg. Davíð Oddson fyrrverandi 

forsætisráðherra, taldi að þessi réttur væri ekki til staðar, þá bæði vegna fyrri hefða og 

hins vegar væri það aðför að þingræðishefðinni.
110

 Einnig skaut Davíð Oddsonar 

föstum skotum að Ólafi persónulega í grein sinni Um vanhæfi  árið 2004 í aðdraganda 

synjunar Ólafs á fjölmiðlafrumvarpinu og segir þar orðrétt: ,,Stjórnmálafræðingurinn 

Ólafur Ragnar Grímsson segir árið 1977 í ritgerð sinni að þetta ákvæði sé dauður 

bókstafur vegna notkunarleysis. Hafi það verið rétt skýring árið 1977 hefur hún 

styrkst mjög að gildi á þessum 27 árum sem síðan eru liðin. Rétt er að halda því til 

haga að stjórnmálamaðurinn Ólafur Ragnar Grímsson hefur á forsetastóli sagt að 

ákvæðið sé bæði „vakandi" og „dýrmætt" þjóðinni. Er hann þar algjörlega á 
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öndverðum meiði við fræðimanninn.”
111

 Með þessu vill Davíð meina að Ólafur sé 

ekki samkvæmur sjálfum sér en burt séð frá því þá er nokkuð ljóst að forsetinn Ólafur 

Ragnar Grímsson álítur synjunarvaldið vera mikilvægan þátt í stjórnskipun Íslendinga 

enda hefur hann beitt því í þrígang. 

 Af framan sögðu er augljóst að með afskiptum forseta Íslands af einstökum 

viðfangsefnum stjórnmálanna hefur núverandi forseti rofið hefð og verður hann þá að 

sæta sömu gagnrýni, aðhaldi og umfjöllun og aðrir þeir sem ástunda stjórnmál mega 

gera. 

 

9 Niðurstaða  

 

Hér hefur verið fjallað um ýmsar hugmyndir um forsetaembætti Íslendinga. Af þeirri 

umfjöllun má álykta um hve mikil völd forsetinn raunverulega hefur. Þegar 

stjórnarskrá landsins er skoðuð kemur bersýnilega í ljós að forsetanum er ætlað 

umtalsvert hlutverk. Forsetinn hefur ekki neitunarvald eins og Danakonungur hafði 

fyrir stofnun lýðveldis 1944, en hefur þó sambærilegt vald með hinum svokallaða 

málskotsrétti, samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar en tilgreint er í texta hennar að 

forsetinn getur neitað að staðfesta lagafrumvörp sem samþykkt hafa verið á Alþingi 

með þeim afleiðingum að þau verða þá send í þjóðaratkvæðagreiðslu til að skera úr 

um frambúðar gildi frumvarpa sem í hlut eiga hverju sinni, sem þó öðlast laga gildi 

við synjun.
112

 Málskotsrétturinn er  tæki forsetans til þess að vernda þjóðina gagnvart 

ofríki Alþingis og ríkistjórnar. Ólafur Ragnar Grímsson varð fyrsti forsetinn frá 

stofnun embættisins til þess að nota málskotsrétt sinn en gögn og heimildir hafa þó 

sýnt að litlu hafi munað að Vigdís Finnbogadóttir hefði beitt því þegar að EES-

samningurinn var til umfjöllunar snemma á tíunda áratug tuttugustu aldar. Segja má 

að valdbeiting forseta Íslands hafi alfarið ráðist af þeirri persónu sem gegndi 

embættinu. Núverandi forseti hefur beitt sér í meira mæli en fyrirrennarar hans og 

jafnvel tekið hvað stærstu pólitísku ákvarðanir sem forseti hefur tekið þegar hann 

hefur við 3 tilefni beitt málskotsrétti sínum skv. 26. gr. stjórnarskrárinnar. Þegar 

skoðaðar hafa verið yfirlýsingar Vigdísar og Ólafs Ragnars, sem þau fluttu í ríkisráði 

þegar til álita kom að beita 26. gr. stjórnarskrárinnar, kemur fram að þau töldu þá 

                                                 
111

 Davíð Oddson, Um vanhæfi, www.forsaetisraduneyti.is, 17. maí 2004.  
112

 26. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 



  37 

bæði að allar götur frá lýðveldisstofnun hafi forseti Ísland haft málskotsréttinn. En 

þegar rýnt er í orð þeirra kemur fram að þau töldu bæði að til þess að nota hann þyrfti 

forseti að hafa til þess nægilega góð rök hverju sinni. Í öll þau þrjú skipti sem forseti 

Íslands hefur beitt málskotsrétti sínum hefur verið mikill þrýstingur og vilji frá bæði 

alþingismönnum og kjósendum um að forseti synji lögunum staðfestingar sem rennir 

stoðum undir það að í öll þessi skipti hefur frumvarpið verið mjög umdeilt. Þess 

vegna verður að álykta að synjunarvald forsetans sé mikilvægt til þess að forsetinn 

sem þjóðkjörinn umboðsmaður þjóðarinnar geti verndað hana fyrir ofurveldi 

Alþingis.  
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