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Til allsheijamefhdar Alþingis 
Frá Dögg Pálsdóttur hrl.

MINNISBLAÐ

Efni: Um heimild Alþingis til að fella úr gildi lagafrumvarp sem forseti íslands hefur 
synjað staðfestingar.

Inngangur
Á fundi allsheijamefhdar Alþingis í dag gerði ég grein fyrir sjónarmiðum minum um 
heimild Alþingis til að fella úr gildi lagafrumvarp sem forseti Islands hefúr synjað 
staðfestingar. Hér á eftir verða rakin rök mín fyrir þeirri niðurstöðu að Aiþingi hafí ekki 
heimild til að fella úr gildi slíkt lagafrumvarp.

Löggj afarvaldið
Samkvæmt 2. gr. stjómarskrárinnar (hér eftir skammstafað stjskr.) fara Alþingi og forseti 
Islands saman með löggjafarvaldið. I stjskr. eru nánari ákvæði um hverjir geta látið leggja 
fyrir Alþingi frumvörp til laga (sbr. 25., 38. og 55. gr.). Sömuleiðis segir þar að ekkert 
lagafrumvarp megi samþykkja fyrr en það hefi verið rætt við þijár umræður á Alþingi 
(sbr. 44. gr.) og að þingsköp Alþingis skuli sett með lögum (sbr. 58. gr.).

I 26. gr. stjskr. er mælt fyrir um hvað gerist ef Alþingi hefúr samþykkt lagafrumvarp. Þá 
skal frumvarpið lagt fyrir forseta lýðveldisins eigi síðar en tveim vikum eftir að það var 
samþykkt. A f skýru orðalagi 26. gr. liggur fyrir að forsetinn á tveggja kosta völ, að 
staðfesta lagafrumvarpið eða synja því staðfestingar. I 26. gr. er fjallað um afleiðingar 
hvoru tveggja. Staðfesti forseti lagafrumvarpið þá veitir staðfestingin frumvarpinu 
lagagildi. Lagasetningarferlinu er þar með Iokið og lagafrumvarpið er orðið að lögum.1

Synji forsetinn lagafrumvarpi staðfestingar fær lagafrumvarpið engu að siður 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. Með ákvæðum 26. gr. stjskr. er 
forseta Islands þar með gefínn réttur til að skjóta til þjóðaratkvæðis ákvörðun um hver 
afdrif lagafrumvarps, sem Alþingi hefúr samþykkt, skuli verða til frambúðar. Þar til 
niðurstaða þjóðaratkvæðis liggur fyrir fær lagafrumvarp sem forseti þannig synjar 
staðfestingar þó tímabundið lagagildi. Endanlegt lagagildi frumvarpsins veltur á 
þjóðaratkvæðagreiðslunni. Lagasetningarferli lagafrumvarps sem forseti synjar 
staðfestingar lýkur þvi ekki fyrr en niðurstaða þjóðaratkvæðis liggur fyrir. Lagafrumvarp 
sem forseti synjar staðfestingar er því ekki lög í venjubundnum skilningi þess hugtaks, 
því lagagildi þess er tímabundið.

1 Fullnægja þarf ákvæðum 27. gr. stjskr. um birtingu áður en unnt er að beita lögunum en ákvæði þar að 
lútandi eru utan viðfangsefnis þessa minnisblaðs.
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Nánar um 26. gr. stjskr.
Allt orðalag 26. gr. stjskr. er fortakslaust:

1. EfAlþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal... (1. málsl. 26. gr. stjskr.)

2. Nú synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, .... en leggja sk a l ... (2. málsl. 26. 
gr. stjskr.)

3. Lögin falla úr gildi, e f  samþykkis er synjað, en ella halda þau gildi sínu.
(Lokamálsl. 26. gr. stjskr.)

í 26. gr. stjskr. er þannig teiknað upp hvað gerist ef forseti staðfestir lagafrumvarp -  það 
öðlast þá lagagildi og verður að lögum, og hvað gerist ef forseti synjar staðfestingar -  það 
öðlast þá einnig lagagildi en bera þarf það svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra 
kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri 
atkvæðagreiðslu. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar ræður afdrifum lagafrumvarpsins. 
Lögin falla úr gildi ef samþykkis er synjað, en ella halda þau gildi sinu.

Engir fyrirvarar eru í 26. gr. stjskr. um að fella megi lagafrumvarpið (lögin) úr gildi með 
öðrum hætti en með þjóðaratkvæðagreiðslu. Af skýru orðalagi 26. gr. stjskr. verður því 
ekki önnur ályktun dregin en sú að þegar forseti synjar lagafrumvarpi staðfestingar hafi 
hann sett af stað ferli sem ekki verður breytt af Alþingi, heldur verði það að ganga til 
enda til að fá niðurstöðu um afdrif þessa lagafrumvarps.

Umfjöllun fræðimanna
Ólafur Jóhannesson fjallar um afdrif lagafrumvarps eftir endanlega samþykkt Alþingis í r 0 • riti sínu Stjórnskipun Islands. Hann segir:

Þegar lagafrumvarp er endanlega samþykkt af Alþingi, er það þar með komið úr 
höndum þingsins, og verður eigi afturkallað af því. Endanlegt lagagildi hefur þó 
frumvarpið ekki ennþá fengið. Það á eftir að fara til hins löggjafaraðilans, forsetans.3

Til þess að frumvarp, samþykkt af Alþingi, öðlist lagagildi, sýnist samkvæmt þessu 
ætíð þurfa að leggja það fyrir forseta til staðfestingar. Fyrr en það hefúr verið gert, 
getur það ekki orðið að lögum. Hitt skiptir svo ekki máli um gildistöku þeirra laga, 
hveijar undirtektir forseta eru, hvort hann staðfestir frumvarpið eða synjar því 
staðfestingar. I síðara tilfellinu verða lögin þó að ganga í gegnum hreinsunareld, og 
fer þá um gildi laganna eftir vilja meiri hluta kjósenda.4

Ólafur fjallar í riti sínu einnig um lög, sem þjóðaratkvæði þarf um og segir:

Þjóðaratkvæði um löggjafarmál er nú stjómarskrárbundið í tveimur tilvikum. í öðru 
tilvikinu er um að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu um lagafrumvarp, sem horfir til 
breytinga á kirkjuskipuninni, sbr. 2. mgr. 79. gr. og 62. gr. stjskr. I hinu tilvikinu er 
um að ræða lög, sem hafa þegar tekið gildi. Er þar um að tefla lög, sem forseti hefúr 
synjað staðfestingar samkvæmt 26. gr. stjskr.5

2 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, 2. útg. 1978.
3 Sama rit bls. 294.
4 Sama rit bls. 296.
5 Sama rit, bls. 299.
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Samkvæmt 26. gr. stjskr. skal fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla um lög þau, sem 
forseti synjar staðfestingar. Hér er sá munur á, að frumvarpið hefor öðlazt lagagildi 
við staðfestingarsynjun forseta. Úrslit þjóðaratkvæðis segja þvi til um það, hvort lögin 
skuli halda áfram að gilda, eða hvort þau skuli falla úr gildi. Fái lögin samþykki
kjósenda, halda þau framvegis gildi, og þarf þá eigi að bera þau upp á ný fyrir forseta.

6

Ekkert í umQöllun Ólafs Jóhannessonar bendir til þess að Alþingi geti gripið inn í það 
ferli sem forseti setur af stað með því að synja lagafrumvarpi staðfestingar. Þvert á móti 
segir Ólafúr annars vegar: ... Þegar lagafrumvarp er endanlega samþykkt a f  Alþingi, er 
það þar með komið úr höndum þingsins, og verður eigi afturkallað a f  því. ... og hins 
vegar: ...Hitt skiptir svo ekki máli um gildistöku þeirra laga, hverjar undirtektir forseta 
eru, hvort hann staðfestir frumvarpið eða synjar því staðfestingar. 1 síðara tilfellinu 
verða lögin þó að ganga í gegnum hreinsunarveld, og fer  þá um gildi laganna eftir vilja 
meiri hluta kjósenda.

Vilji löggjafans
Við túlkun stjómarskrárákvæða verður að fara eftir almennum og viðurkenndum 
lögskýringarreglum, auk sérstakra viðhorfa um lögskýringu í stjómskipunarrétti.7 Ræðir 
þar um hugrænar lögskýringarkenningar (löggjafarviljinn) og hlutrænar 
lögskýringarkenningar (orð ákvæðis ganga framar löggjafarviljanum) auk sjónarmiða um 
tilgang lagasetningar.

Skoðun á umfjöllun Alþingis á írumvarpi til stjómskipunarlaga árið 1944 rennir stoðum 
undir þá staðhæfmgu mína að 26. gr. verði að túlka svo að lagafrumvarp sem forseti 
synjar staðfestingar verði eigi úr gildi fellt nema með þjóðaratkvæði.

Því hefúr verið haldið fram að Alþingi hafi kastað höndum við meðferð á lagafrumvarpi 
því sem varð að Stjómarskrá lýðveldisins íslands nr. 33/1944. Skoðun á umræðum á 
Alþingi um lagafrumvarpið sýnir að þetta er fjarri öllum sanni, a.m.k. að því er varðar 26. 
gr. stjskr.

Þvert á móti var efni og inntak 26. gr. mikið rætt og ítrekaðar tilraunir gerðar til að breyta 
henni þannig að lagafrumvarp sem forseti synjaði staðfestingar fengi ekki tímabundið 
lagagildi, eins og upphaflega frumvarpið gerði ráð fyrir og sem varð hin endanlega 
niðurstaða.

Frumvarp til stjómskipunarlaga um stjómarskrá lýðveldisins íslands var lagt fram í neðri 
deild. Neðri deild samþykkti frumvarpið m.a. með þeirri breytingu á 26. gr. að 
lagafrumvarp sem forseti synjaði staðfestingar fengi ekki lagagildi nema þjóðaratkvæði 
samþykkti það. I þeim búningi fór frumvarpið til efri deildar. Efri deild breytti 
frumvarpinu aftur til fyrri vegar, þ.e. breytti 26. gr. þannig að synjun forseta hefði engu 
að síður í för með sér tímabundið lagagildi frumvarpsins. í þeim búningi fór frumvarpið á 
nýjan leik til neðri deildar. Þar voru þá lagðar fram tvær breytingartillögur við 26. gr.

6 Sama rit, bs. 300.
7 Sjá nánar umfjöllun í kafla II í álitsgerð Hróbjartar Jónatanssonar hrl. og DP, dags. 30. júní 2004.
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Annars vegar var breytingartillaga Jóns Pálmasonar og Jóhanns Þ. Jósefssonar 
svohljóðandi:8

Við 26. gr. Síðari hluti greinarinnar orðist þannig: Nú synjar forseti lagafrumvarpi 
staðfestingar, og skal það þá svo fljótt sem unnt er borið á ný undir sameinað Alþingi. 
Ef það er þá samþykkt með 2/3 atkvæða allra þingmanna, og séu viðstaddir meira en 
helmingur þingmanna úr hvorri þingdeild, þá öðlast frumvarpið gildi sem lög. Náist 
ekki tilskilin atkvæðatala með frumvarpinu, er það fallið.

Hins vegar var breytingartillaga Jakobs Möller svohljóðandi:9

Við 26. gr. 2. og 3. málsliður greinarinnar falli niður.

Jón Pálmason rökstuddi breytingatillöguna svo:10

Nú hef ég leyft mér ásamt hv. þm. Vestm., án þess að ég viti um vilja hv. d., að flytja 
brtt. á þskj. 165 og geri það í þeim tilgangi að gera tilraun til sátta. Þessi till. er 
þannig, eins og menn sjá, að farið er eftir þeirri reglu, sem gildir í Bandaríkjunum og 
nú hefúr nýlega komið til framkvæmda, að 1., sem forseti hefúr neitað að staðfesta, 
geta aftur orðið að 1., ef ákveðinn hluti þm. samþ. þau á ný. -  Ég tel varhugavert að 
setja í stjskr., að þjóðaratkv.gr. þurfi, þó að ágreiningur verði milli forseta og þings. 
Ég viðurkenni alls ekki, að það sé staðfest djúp milli þings og þjóðar. Þingið er ekki 
annað en fúlltrúar þjóðarinnar. Og þar sem sú regla er komin á, að milli kosninga líði 
í hæsta lagi fjögur ár, þá væri það gallað fyrirkomulag að setja þjóðaratkvgr. af stað 
þess í milli, ef um ágreining yrði að ræða um einhver 1. milli forsetans og þingsins. 
Það er óeðlilegt að hugsa sér, að vilji þ. sé svo langt frá vilja þjóðarinnar, að þess ætti 
að þurfa. Ég tel það einfaldari og eðlilegri leið, að hér sé skorið úr á þann hátt, sem 
við leggjum til í till. okkar, - að heimtaður sé ákveðinn meiri hl. eða 2/3 atkvæða allra 
þm., annars sé þetta deilumál fallið.

Jakob Möller rökstuddi breytingartillögu sína svo:11

Ég hef lagt fram brtt. á þskj. 176, þar sem ég fer þess á leit, að tveir síðustu málsl. gr. 
falli niður og gr. verði aðeins um það, að til þess að lagafrv. fái gildi, þurfi það 
staðfestingu forseta. Þar af leiðir, að 1. falla niður, ef hún er ekki veitt.

A f þessu sést að alþingismenn gaumgæfðu hvaða afleiðingar það skyldi hafa ef forseti 
synjaði lagafrumvarpi staðfestingar. Fyrir neðri deild lágu breytingartillögur þar sem 
önnur gerði ráð fyrir að frumvarpið færi þá aftur til Alþingis til sérstakrar meðferðar og 
hin gerði ráð fyrir að synjunarvald forseta væri algert. Báðar tillögumar voru felldar. 
Alþingi ákvað því að synjun forseta leiddi af sér tímabundið lagagildi frumvarpsins og 
þjóðaratkvæði um endanleg afdrif þess.

Löggjafarviljinn er skýr -  þjóðaratkvæðagreiðsla er eina aðferðin til að skera úr um 
frambúðargildi lagafrumvarps sem forseti synjar staðfestingar.

Frekari rökstuðningur: Akvæði þingskaparlaga, ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar

8 Alþingistíðindi 1944, A, þskj. 165, bls. 261.
9 Alþingistíðindi 1944, A, þskj. 176, bls. 264.
10 Alþingistíðindi 1944, B, d. 121 -  122.
11 Alþingistíðindi 1944, B, d. 123.
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Til frekari rökstuðnings má benda á 43. gr. laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 sem 
mæla fyrir um að lagafrumvarp, er hefur verið fellt, megi eigi bera upp aftur á sama 
þingi. Ekkert segir í þingskaparlögum um að fyrir Alþingi megi leggja lagafrumvarp sem 
hefur verið samþykkt, til þess að fella það úr gildi. Ástæðan er væntanlega sú sem Olafur 
Jóhannesson tilgreinir ljóslega í umfjöllun sinni, sem áður er rakin, þ.e. að þegar 
lagafrumvarp er endanlega samþykkt af Alþingi sé það þar með komið úr höndum 
þingsins og verði eigi afiturkallað af því.

í þessu sambandi má og benda á það að í 42. gr. dönsku stjómarskrárinnar eru ákvæði um 
það að ákveðinn hluti þingmanna geti farið fram á þjóðaratkvæði um lagafrumvarp sem 
þingið hefúr samþykkt. Eftir að slík krafa er komin fram getur þingið fellt lagafrumvarpið 
úr gildi innan tiltekinna tímamarka. Sú heimild byggir á sérstöku ákvæði í 42. gr. sem 
bendir til þess að a.m.k. danski stjómarskrárgjafinn telji að slíka heimild hafi þurft að 
setja fram bemm orðum. A f því má gagnálykta að væri heimildin ekki jákvætt orðuð í 
dönsku stjómarskránni væri þinginu óheimilt að fella lagafrumvarp úr gildi eftir að krafan 
kæmi fram. Þessi framsetning í dönsku stjómarskránni styður enn frekar þá skoðun að 
sérstakt ákvæði hefði þurft í 26. gr. stjskr. til að hægt væri að stöðva það ferli sem greinin 
lýsir að fari af stað við synjun forseta á staðfestingu lagafrumvarps.

Niðurstaða
Af þvi sem að framan er rakið er það skoðun mín að ákvæði 26. gr. stjskr. sé fortakslaust 

um það að ef forseti synjar lagafrumvarpi staðfestingar þá fari af stað ferli sem eingöngu 
verður til lykta leitt með niðurstöðu þjóðaratkvæðis. Stjómarskráin gerir ekki ráð fyrir að 
Alþingi hafi heimild til að grípa inn í það ferli með því að fella úr gildi lagafrumvarp það 
sem forseti synjaði staðfestingar.


