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Má Alþingi fella  úr gildi lög sem forseti hefur synjað staðfestingar og ekki hafa enn 
verið lögð undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar skv. 26. gr. stjórnar- 
skrárinnar?

Þar sem Hæstiréttur íslands hefur ekki tekið afstöðu til þessa álitaefnis með dómi ríkir 
óhjákvæmilega ákveðin réttaróvissa um hvort Alþingi hafl heimild til að fella úr gildi 
lög sem þannig er ástatt um.

Þegar leitað er svara við þessari spumingu ber að hafa í huga að Alþingi er allra 
stofnana valdamest að íslenskri stjómskipan og er aðalhandhafi löggjafarvaldsins.12 í 
stjómlagafræði er almennt viðurkennt að við setningu laga séu þingmenn ekki bundnir 
af öðru en sannfæringu sinni og ákvæðum stjómarskrár, sbr. 48. gr. 
stjómarskrárinnar.3 Á gmndvelli framangreindra sjónarmiða taldi Ólafur Jóhannesson 
að Alþingi gæti með lögum sett öll þau fyrirmæli, sem stjómarskráin hefði ekki boðið, 
beint eða óbeint, að sett skyldu með öðmm hætti.4

Af framangreindri meginreglu má draga þá ályktun að Alþingi geti fellt úr gildi lög, 
sem bíða þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjómarskrárinnar, nema talið verði að 
stjómarskrárgjafinn hafi með setningu ákvæða 26. gr. stjómarskrárinnar takmarkað 
vald Alþingis að þessu leyti. Svarið við þessari spumingu sem hér er til umfjöllunar 
ræðst því fyrst og síðast af skýringu á ákvæðum 26. gr. stjórnarskrárinnar, en hún 
hljóðar svo:

„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.“

í athugasemdum við 26. gr. í frumvarpi því er varð að lýðveldisstjórnarskránni segir 
m.a. svo:

1 Sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, bls. 267-268. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist 
útgáfuna. Reykjavík 1978.
2 Sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, bls. 286. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist 
útgáfuna. Reykjavík 1978.
3 Sjá t.d. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, bls. 284. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist 
útgáfuna. Reykjavík 1978; Zahle, Henrik: Dansk forfatningsret 1. Institutioner og regulering, bls. 188. 
Kaupmannahöfn 2001 og Ross, Alf: Dansk Statsforfatningsret 1. (3. útg.), bls. 355-358. Ole Espersen 
annaðist útgáfúna. Kaupmannahöfn 1980.
4 Sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, 284. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist útgáfuna. 
Reykjavík 1978.
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„Ekki hefur þótt fært að veita forseta algert synjunarvald, eins og konungur hefur haft. 
Forseta er einungis fenginn réttur til að skjóta lagafrumvörpum Alþingis undir 
alþjóðaratkvæði. Er þess þó að gæta að frumvarpið öðlast lagagildi þegar í stað, þó að 
forseti taki slíka ákvörðun, en fellur þá úr gildi aftur, ef það fær ekki meiri hluta við 
atkvæðagreiðsluna. Akvörðun um slíka staðfestingarsynjun eða málskot til þjóðar- 
atkvæðis tekur forseti, án þess að atbeini ráðherra þurfí að koma til. En ef mál er 
mikilvægt, gæti daglega af synjuninni leitt slíkt ósamkomulag milli forseta og 
ráðherra, að til ráðherraskipta eða annarra aðgerða Alþingis kæmi.“ (Alþt. 1944, A- 
deild, bls. 15.)

A f orðalagi ákvæðisins og lögskýringargögnum er Ijóst að stjómarskrárgjafinn 
hefur ekki takmarkað valdheimildir Alþingis með ótvíræðu orðalagi til að fella úr 
gildi lög sem bíða þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjómarskrárinnar. Spumingin 
sem eftir stendur er þá hvort slík takmörkun á valdheimildum Alþingis felist „óbeint“ 
í orðalagi 26. gr. stjómarskrárinnar. í því sambandi skiptir máli hvemig skýra ber 
eftirfarandi orð ákvæðisins:

„... en leggja skal það þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra 
manna í landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu.“

Ef þessi orð em skýrð svo að ekkert geti komið veg fyrir að lög gangi til 
þjóðaratkvæðagreiðslu, sem forseti hefur synjað staðfestingu, verður niðurstaðan sú 
að Alþingi sé óheimilt að fella lögin úr gildi áður en atkvæðagreiðslan fari fram. Þar 
sem ákvæði II. kafla stjómarskrárinnar hafa að geyma meginreglur sem ofl lúta aðeins 
að höfuðtilvikum er þessi skýringarkostur sennilega ekki sá nærtækasti. Þannig virðist 
nærtækar að skýra þennan málslið 26. gr. stjómarskrárinnar svo að lagafrumvörp, sem 
forseti hafi synjað samþykki, geti ekki haldið gildi til frambúðar nema að þau hafi 
verið samþykkt í þjóðaratkvœðagreiðslu sem fram skal fara svo fljótt sem kostur er. 
Ef ákvæðið er skýrt svo að meginmarkmið þess sé að orða þetta ófrávíkjanlega 
skilyrði fyrir frambúðargildi laga, verður það tæplega talið fela í sér takmörkun á 
valdi Alþingis til þess að fella slík lög úr gildi áður en til þjóðaratkvæðagreiðslu 
kemur. Þetta lögskýringarviðhorf á sér stoð í ummælum og túlkun dr. jur. Bjöms 
Þórðarsonar þáverandi forsætisráðherra á ákvæðinu við umræður um stjómarfrumvarp 
hans til lýðveldisstjómarskrárinnar á Alþingi hinn 28. febrúar 1944. Þar sagði hann 
svo:

„Alþingi fer með löggjafarvaldið, því að forseta er ekkert vald veitt í lagasetningu. 
Þess vegna er sama, hvort hann undirskrifar lögin eða ekki. Ef hann undirskrifar 1., 
öðlast þau gildi, geri hann það ekki, öðlast þau samt gildi, en til frambúðar þó því 
aðeins, að þjóðin hafi samþ. þau að viðhafðri atkvæðagreiðslu,- Það er ekki um 
synjunarvald forseta að ræða hér, heldur er það þjóðin, sem segir til um það, hvort 1. 
eigi að hafa framtíðargildi eða ekki.“5

í þessu sambandi má einnig minna á að í umræðum á Alþingi um frumvarp 
það, er varð að lýðveldisstjómarskránni, komu fram frekari skýringar á þessu ákvæði 
stjómarskrárinnar. Þar kom fram að sú skipan að láta frumvarp taka gildi um leið og 
forseti synjaði staðfestingar í stað þess að láta það ekki taka gildi fyrr en eftir að 
þjóðaratkvæðagreiðsla hefði farið fram, væri valin þannig að vald forseta skv. þessu

5 Alþt. 1944, B-deild, dálk. 99.

2



ákvæði væri minna en ella6 og að vilji Alþingis, sem lýsti sér í þeim lögum sem 
forseti hefði synjað samþykkis, réði á meðan beðið væri eftir úrslitum í 
þj óðaratkvæðagreiðslu.7

Þegar deila kemur upp á milli handa löggjafarvalds, - Alþingis (þ.e. meiri 
hluta þingmanna) og forseta -  og hún kristallast í því að þingið vill að lögin standi en 
forseti telur þar einhverja annmarka á, má spyija hvort það sé óeðlilegt að Alþingi geti 
höggvið á þann hnút og fellt lögin úr gildi. Slík viðbrögð eru nær því að tekið sé að 
einhverju leyti undir sjónarmið forseta heldur en að gengið sé gegn þeim. Vart verður 
því sagt að með því sé verið að ganga gegn synjunarvaldi forseta þar sem málskot 
hans til þjóðarinnar hlýtur oftast að byggjast á þeirri forsendu að meiri hluti 
þjóðarinnar sé líklegur til að fella lögin úr g ild i8 Með þessu móti gefst þá færi á að 
gera tilraun til að sætta ólík sjónarmið og ná breiðari samstöðu um nýja lausn.

Loks má velta því fyrir sér hvort það fari í bága við reglur stjómarskrár, um að 
handhöfn löggjafarvaldsins er bæði hjá Alþingi og forseta, felli Alþingi úr gildi lög 
sem bíða þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. stjómarskrárinnar. í riti sínu Stjómskipun 
íslands, reifar Ólafur Jóhannesson nokkur meginsjónarmið um meðferð laga- 
frumvarpa hjá handhöfum löggjafarvaldsins við setningu almennra laga, en þar segir 
m.a. svo:

„Þegar lagafmmvarp er endanlega samþykkt af Alþingi, er það þar með komið 
úr höndum þingsins, og verður ekki aíturkallað af því. Endanlegt lagagildi hefur 
fmmvarpið þó ekki ennþá fengið. Það á eftir að fara til hins löggjafaraðilans, 
forsetans.“ 9

6 í ræðu Brynjólfs Bjarnasonar við umræður um frumvarp til lýðveldisstjórnarskrárinnar sagði m.a. svo: 
„Mörg 1. eru þess eðlis, að þau hafa fyrst og fremst tímabundið gildi. Það er hægt að ónýta þau með 
öliu með því að fresta framkvæmd þeirra. Forseti, er hefði slíkt vald, - vald til að fresta framkvæmd 
laga um mánaðatímabil, - gæti gert stj. og þingmeirihiuta, sem hefði þjóðarmeirihluta að baki sér, 
ómögulegt að starfa. Þetta mundi jafhgilda algeru persónulegu synjunarvaldi forseta um fjölda mála. 
Þetta ákvæði, eins og ND. samþ. það, er því í algeru ósamræmi við þá hugsun, sem vakti fyrir meiri hi. 
stjskrn., en hún var sú, að löggjafarvaldið skyldi að öllu leyti vera í höndum Alþ., nema hvað forseti 
getur gefið út brbl., en synjunarvaldið skyldi aðeins vera hjá þjóðinni og forseti vera umboðsmaður 
hennar. Meiri hl. stjskrn. leggur því til, að ákvæðunum um synjunarvald forseta verði aftur breytt í 
sama horf og gert var ráð fyrir í frv. eins og það var lagt fyrir þingið.“ Alþt. 1944, B-deiId, dálk. 103- 
104.

Við sömu umræður lét Einar Olgeirsson eftirfarandi ummæli falla um synjunarvald forseta: 
„Hann er persóna, sem vissulega hefur mjög svo mikið vald, einmitt hvað snertir framkvæmdarvaldið, 
að það er alveg óþarfi að bæta því ofan á að veita honum persónulegt synjunarvald. Bókstaflega talað 
gæti þetta orðið þannig, eins og hv. 2. þm. S.-M. og frsm. hv. stjskrn. benti réttilega á, að það gæti 
orðið að kalia óstjórnandi í landinu." Alþt. 1944, B-deiId, dálk. 129-130.
7 í ræðu Magnúsar Jónssonar við umræður um frumvarp til lýðveldisstjórnarskrárinnar sagði m.a. svo: 
„Það er í vitund allra manna, að Alþ. hefur löggjafarvaldið og synjun staðfestingar frá konungi komi 
ekki til. Nú tel ég rétt, að kosinn forseti hafi visst vald, og það fær hann. Hann getur skotið lagafrv., 
sem Alþ. hefur samþ., en hann telur háskalegt til þjóðarinnar. Þá er kominn upp ágreiningur milli 
þessara tveggja aðila löggjafarvaldsins, Alþ. og forseta, og meðan beðið er eftir úrskurði þjóðarinnar, 
vil ég láta Alþ. ráða. A f  þessum tveim aðilum, sem ráða löggjöflnni, hika ég ekki við að telja Alþ. 
aðalvaldið og finnst því sjálfsagt, að það ráði, meðan beðið er eftir úrskurði þjóðarinnar ...“
8 í ræðu Brynjólfs Bjarnasonar um 26. gr. sagði m.a. svo: „Ég skal skýra, við hvað ég á með því, er ég 
tala um málefnalega rétt og aðstöðu forseta til þess að synja 1. um staðfestingu. Það er í fyrsta lagi, e f  
hann þykist viss um, að meiri hl. þjóðarinnar sé andvigur 1., sem Alþ. hefur samþ. og þau brjóti þannig í 
bág við Þjóðarvilja. Þá álit ég að forseti hafi fullan siðferðilegan rétt til þess að neita I. um staðfestingu 
og muni gera.“ Alþt. 1944, B-deild, dálk. 177.
9 Sbr. Ólafur Jóhannessorr. Stjórnskipun íslands, 294. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist útgáfuna. 
Reykjavík 1978.



Stuttu síðar í sama kafla segir Ólafur:

„Til þess að frumvarp, samþykkt af Alþingi, öðlist lagagildi, sýnist samkvæmt 
þessu ætíð þurfa að leggja það fyrir forseta til staðfestingar. Fyrr en það hefur verið 
gert, getur það ekki orðið að lögum. Hitt skiptir svo ekki máli um gildistöku þeirra 
laga, hverjar undirtektir forseta eru, hvort hann staðfestir frumvarpið eða synjar því 
staðfestingar.“10

Um lok lagasetningarinnar segir Ólafur svo:

„Lagasetningunni er lokið með staðfestingu forseta. En þá er eftir að gefa 
lögin út og birta þau, en um það annast stjómvöld sbr. 1. 64/1943.“ 1

Þótt yfir vafa sé hafið samkvæmt framansögðu að Alþingi geti ekki afturkallað 
lagafrumvarp sitt þegar það hefur gengið til forseta, ætti almennt ekki að valda vafa 
að eftir að lagasetningunni er lokið með staðfestingu eða synjun forseta á 
lagafrumvarpinu, geti Alþingi fellt lögin úr gildi með nýjum lögum, enda hafí 
frumvarp til síðamefndu laganna sætt löglegri meðferð samkvæmt stjómarskrá og 
lögum nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis og verið samþykkt eða synjað staðfestingar 
af forseta íslands og birt lögum samkvæmt.

Niðurstöður:
í þessu minnisblaði hefur veri reynt að varpa ljósi á lögfræðileg rök og lagasjónarmið 
sem veitt geta vísbendingu um svör við spumingunni hvort Alþingi megi fella úr gildi 
lög sem forseti hefur synjað staðfestingar og ekki hafa enn verið lögð undir 
þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar skv. 26. gr. stjómarskrárinnar. A það var 
bent að Alþingi er allra stofnana valdamest að íslenskri stjómskipan og er 
aðalhandhafí löggjafarvaldsins. í stjómlagafræði er almennt viðurkennt að 
valdheimildir Alþingis til lagasetningar séu ekki takmarkaðar af öðm en sannfæringu 
þingmanna og ákvæðum stjómarskrár. Að þessu athuguðu var á það bent að svarið við 
spumingunni réðist af skýringu á því hvort 26. gr. stjómarskrárinnar takmarkaði þetta 
vald Alþingis. Komist var að þeirri niðurstöðu að nærtækasta skýring ákvæðisins, 
m.t.t. ummæla, sem þáverandi forsætisráðherra lét falla um skýringu á 26. gr. 
frumvarps stjómarinnar til lýðveldisstjómarskrárinnar, væri sú að ákvæðið takmarkaði 
ekki vald Alþingis til að fella slík lög úr gildi, enda virtist meginmarkmið ákvæðisins 
að orða það ófrávíkjanlega skilyrði fyrir frambúðargildi laganna, að 
þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram um þau.

I þessu lögfræðilega minnisblaði hefur hvorki verið tekin afstaða til þess hvort 
fella beri úr gildi lög nr. 48/2004 eða setja ný lög í þeirra stað enda er sú spuming 
ekki lögfræðileg heldur lýtur hún að pólitík og stjómspeki.

10 Sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, 296. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist 
útgáfuna. Reykjavík 1978.
" Sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun íslands, 297. Önnur útgáfa. Gunnar Schram annaðist 
útgáfuna. Reykjavík 1978.
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