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MINNISBLAÐ

í samræmi við óskir nefndarmanna í gær sendist nefndinni meðfylgjandi greinargerð 
þar sem fram koma í stuttu máli þeir efnispunktar sem undirritaður kom inn á i 
framsögu til nefndarinnar.

Það álitaefiii sem uppi er núna, varðandi hið nýja fjölmiðlafrumvarp, er hvort 
framlagning þess og þar með afiiám laga 48/ 2004 um sama efni, getið snúið við því 
ferli sem lög 48/ 2004 voru komin í á grundvelli fyrirmæla 26. greinar 
stjómarskrárinnar, þ.e. um þjóðaratkvæðagreiðsluna.

Það er mitt lögfræðilega mat að ekki sé unnt að stöðva atkvæðagreiðsluferlið, eftir að 
forseti hefur synjað staðfestingunni og visað málinu til þjóðaratkvæðagreiðslu, 
hvorki með því að aftiema 1. 48/2004 sérstaklega, án annarra aðgerða, né með því að 
afnema og leggja fram nýtt frumvarp um sama efni.

Rökstuðningur minn er í stuttu máli þessi:

1.

Fyrirmæli um þjóðaratkvæðagreiðsluna vegna synjunar forseta er í 
stjómskipunarlögum, stjómarskránni, sem er æðsta lagaheimild í stjómskipun íslands. 
Af stjómskipunarlögunum verða öll önnur lög leidd og annað regluverk sem er i 
þjóðfélaginu. - .  Fyrirmæli í stjómarskrá taka öðrum lægra settum fyrirmælum fram 
og öll lög og reglur verða því að vera í samræmi við stjómskipunarlögin svo þau séu 
g ild .

2 .

í 26. gr. stjómarskrárinnar segir að þegar forseti synji um staðfestingu frumvarps frá 
Alþingi þá skuli setja frumvarpið undir atkvæði allra kosningabærra manna. Hér er 
um að ræða fortakslaus fyrirmæli stjómarskrárinnar, sem skv. lögfræðilegri 
aðferðarfræði ber að skýra sem ófrávíkjanlega boðreglu; í ákvæðinu er beinlínis 
boðið, með skýrum og ótvíræðum hætti, að frumvarpið skuli lagt undir þjóðaratkvæði; 
það segir ekki “má”, heldur “skaF og af þessari fortakslausu boðreglu leiðir að þegar 
þessi staða kemur upp, að forseti synjar staðfestingu frumvarps, beri fyrirvaralaust að 
fara að fyrirmælum greinarinnar. Sé óheimilt og ólögmætt að sniðganga boðregluna.
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Fræðimenn eru sammála um 'ef ekki er efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu sem 
stjómarskráin mælir fyrir um séu lög ekki sett með réttum stjómskipulegum hætti og 
lögin því ógild.2

Það er vafalaust að skilyrðin fyrir því að setja í gang þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26 
gr. eru uppfyllt. Mér sýnist að það sé enginn ágreiningur um þetta atriði, að efha skuli 
til þjóðaratkvæðisgreiðslu að öllu öðru óbreyttu.

3.

Þegar til staðar er stjómskipuleg boðregla í stjómarskránni, æðstu réttarheimild 
lýðveldisins, verður að fara eftir henni, nema því aðeins að til sé jafn rétthá 
réttarheimild í stjómarskránni sjálfri, sem heimilar að snúið sé frá því ferli sem boðið 
er í 26 grein. Ekkert slíkt pósitívt ákvæði er í stjómarskránni, hvorki í sjálfri 26. gr. né 
í öðmm ákvæðum hennar..-. Slíkt ákvæði er t.a.m. í 42gr. dönsku grundvallarlaganna 
en skv. þeirri grein getur 1/3 hluti þingmanna farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu um 
tiltekið samþykkt lagafrumvarp innan 3ja virkra daga frá samþykki þess og skal þá 
halda þjóðaratkvæðagreiðslu nema því aðeins að þingið felli lögin úr gildi. Til þess 
hefur þingið 5 virka daga frá samþykkt frumvarpsins. Þama er heimildin til 
afturköllunar á þjóðaratkvæðagreiðsluferlinu beinlínis sett i stjómskipunarlögin. Af 
þessu verður sú ályktun dregin að Danir hafi talið lögfræðilega nauðsyn á að festa 
heimildarákvæðið um afturköllun þjóðaratkvæðagreiðslu í stjómskipunarlög þannig 
ótvírætt væri að þingið hefði afturköllunarheimild í samskonar réttarheimild og réttur 
þingmanna til þess að setja í gang þjóðaratkvæðagreiðslu.3

4.

Með hliðsjón af framangreindri boðreglu er næst að athuga hvort önnur ákvæði í 
stjómarskránni hafi efnislegt inntak sem jafna megi til þess að stjómarskrárgjafinn 
hafi veitt hinum almenna löggjafa þá heimild að stöðva þjóðaratkvæðagreiðsluferlið! 
Það er ljóst að ákvæði í almennum lögum, s.s. þingskaparlögum geta ekki veitt slíka 
heimild enda þau réttlægri en stjómarskráin, eins og áður sagði.

Við framlagningu frumvarpsins til ógildingar á 1. 48/2004, er vísað til þess að 
þingmenn og stjóm geti lagt fram fhimvörp fyrir þingið hvenær sem er og um hvað 
sem er og þ.a.l. geti meirihluti Alþingi sett þetta nýja frumvarp fram og þar með sé 
skyldan til þess að eftia til þjóðaratkvæðis um frumvarp til 1. 48/2004 niðurfallin.

Almenna ákvæðið um löggjafarvald Alþingis er í 2.gr. stjómarskrárinnar, auk þess 
sem 38.gr. kveður á um heimild þingmanna og stjómar til að leggja fram frumvörp og 
ályktanir. Mér sýnist að það sé helst byggt á þessum ákvæðum um rök fyrir þvi að

1 Sjá Peter Genner, Statsforfatningsret, 3.udgave, Jurist- og Ökonomiforbundets Forlag, 
Kaupmannahöfh, 2001, bls. 144.
2 Max Sörensen Statsforfatningsret, Kaupmannahöfn,Jurist-og Ökonomiforlag,Kaupmannahöfn,1973, 
bls. 183.
3 Hafa ber í huga að í dönsku grundvallarlögunum er fjallað um þjóðaratkvæði á fjórum stöðum; í 20 
gr., varðandi yfírfærslu valds til yfirþjóðlegrar stofnunar, 29 gr. varðandi breytingu kosningaaldurs, í 
42 gr. Varðandi minnihlutavemd; 1/3 hluti þingmanna getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið 
frumvarp, (þó með undantekningum) og í 88 gr. varðandi stjómarskrárbreytingar. Akvæði 42 gr. um 
þjóðaratkvæðagreiðslu er valkvæð ( fakultativ )en í öðrum tilvikum er þjóðaratkvæðagreiðslan skylda 
(obligatorisk) Afturköllunar heimild 42.gr. er bundin við valkvæð tilfelli.
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alþingi geti hvenær sem slegið atkvæðagreiðsluna af sem 26.gr. kveður á um, með 
því að leggja fram frumvarp til ógildingar á lögum 48/2004. -  En það er hins vegar 
ekkert í 2. gr. eða 38. gr. sem heimilar Alþingi að stöðva það ferli sem 26.gr. kveður á 
um , þegar það er farið í gang

Mér finnst fráleitt að túlka inntak 2. gr. og 38. gr. stjómarskrárinnar, um almennt 
löggjafarhlutverk Alþingis með þeim hætti að þau ákvæði ryðji burt efriisákvæði 
26,gr.og þeim réttaráhrifum sem greininni er ætlað að hafa; að meirihluti Alþingis 
geti, með því einu að samþykkja nýtt en breytt frumvarp. um sama efhi, upphafið þær 
réttarverkanir sem 26.gr. mælir beinlínis fyrir um með skýrum og ótvíræðum hætti.

5.

Það verður að hafa hér í huga að Alþingi og forseti fara saman með löggjafarvaldið 
skv. 2. gr. stjómarskrárinnar. Þetta þýðir að lagasetningarferlið tekur enda þegar 
forseti staðfestir lögin, ef frá er talin sú aðstaða sem 26.gr. mælir fyrir um. Þetta þýðir 
að lagasetningarferlinu lýkur ekki fyrr en forseti staðfestir, eða ef hann synjar, að 
þjóðaratkvæðagreiðsla til samþykktar eða synjunar á frumvarpinu hefur farið fram. Ef 
lögin eru samþykkt af meirihluta kosningabærra manna, öðlast lögin varanlegt gildi 
og verða bindandi fyrir almenning þegar þau hafa verið birt með lögformlegum hætti.

Mér sýnist að fræðimenn séu sammála um þetta ferli.Ólafur Jóhannesson 4 segir að 
þegar lagafrumvarp er endanlega samþykkt af Alþingi, sé það þar með komið úr 
höndum þingsins og verði ekki afturkallað af því. Það fari þá til hins löggjafaraðilans, 
forsetans. Ólafur segir5 að lagasetningunni ljúki með staðfestingu forsetans. 
Lagasetningarferlið er skv. þessu tviskipt, annars vegar á vegum Alþingis sem lýkur 
sinu ferli með samþykkt frumvarps og hins vegar, á vegum forsetans sem lýkur ferlinu 
með því að staðfesta lögin, eða ef hann synjar og nýtir sér málskotsrétt sinn, að þjóðin 
tekur afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu um samþykki eða synjun þess..Þjóðin kemur þá 
í stað forsetans sem hinn löggjafaraðilinn. í þesskonar tilviki er um að ræða beina 
þátttöku kjósenda í löggjafarstarfinu, segir Ólafur.6 Hann segir jafnframt 7að við þær 
aðstæður, þegar forseti synjar, verði lögin að ganga í gegnum hreinsunareld 
kosninganna og fari þá um gildi laganna eftir vilja meiri hluta kjósenda. Er þá 
lagasetningarferlinu lokið og lögin annaðhvort gild eða ógild -

Hafa verður í huga að ekki er hægt að ógilda það sem ekki er í gildi. Þó lög 48/2004 
hafi bráðbirgða gildi, þá á enn eftir að leita eflir því hvort þau fái frambúðargildi hjá 
hinum löggjafarvaldshafanum, í þessu tilviki kosningabærum mönnum. Það er 
fullkomlega óeðlilegt að Alþingi, aimar handhafi löggjafarvaldsins, grípi hinn í 
staðfestingarferilinn, þegar hinn handhafi löggjafarvaldsins hefur málið til meðferðar.

Með hliðsjón af Ólafi Jóhannessyni og sjónarmiðum danskra fræðimanna8, þá má 
Alþingi ekki aðhafast neitt i málinu eftir endalega samþykkt sína fyrr 
lagastaðfestingarferlinu er að fullu lokið. Þá getur Alþingi aftur tekið til við að leggja 
firam frumvarp um sama efni Það er ekki til staðar nein efriisleg rök fyrir því að

4 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun íslands, Iðunn Reykjavík 1978, bls. 294
5 sama rit bls. 297
6 sama rit bls. 298
7 sama rit bls. 296
8 Sjá Max Sörensen sama rit bls. 178 og áfram og Peter Germer, sama rit, bls. 69 og áfram.
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Alþingi megi grípa inn í þjóðaratkvæðagreiðsluferlið og hindra atkvæðagreiðsluna. 
Ótti meirihluta Alþingis við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar eru að sjálfsögðu ekki 
haldbær rök fyrir því að stjómskipulegum fyrirmælum sé vikið til hliðar.

6.

Ég vil benda sérstaklega á að með því að leggja fram frumvarp til ógildingar á lögum 
48/2004 og þannig í koma í veg fyrir að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram skv. 
fyrirmælum 26. gr., er frumvarpi almenna löggjafans ætlað að hafa stjómskipuleg 
áhrif, þ.e.a.s. lagafrumvarpið hefur þann tilgang að nema burt stjómarskrárbundin 
fyrirmæli sem kveða á um réttindi kosningabærra manna til að taka þátt í beinu 
löggjafarstarfi. Það getur hins vegar ekki gengið upp að almenn lög geti haft þau áhrif 
að fortakslaus fyrirmæli stjómarskrárinnar verði að engu höfð, í ljósi þess að 
stjómarskráin er æðst réttarheimilda.
Öll lög sem varða breytingu á stjómskipunarlögum og eða er ætlað að hafa 
stjómskipuleg áhrif verða auðvitað að lúta reglum þingskaparlögum og svo 
ákvæðum stjómarskrárinnar um lögleiðingu stjómskipunarlaga.

7.

Með hliðsjón af framangreindu er það skoðun mín að fortakslaus fyrirmæli 26.gr. um 
að skuli efiia til þjóðaratkvæðagreiðslu hindri það að hreyft verði við lögum 48/2004 
af hálfu Alþingis fyrr en þjóðaratkvæðagreiðslan hefur farið fram. Ég er þess vegna 
ósammála þeim sem telja að Alþingi hafi heimild til að ógilda lögin en aðhafast ekkert 
frekar fyrr en á næsta þingi. Mér finnst veilan i þessari röksemdarfærslu vera sú að i 
henni er fallist á það meginprinsipp að Alþingi geti gripið inn í staðfestingarferilinn á 
meðan þjóðin hefur, að fyrirmælum 26.gr., tekið við hlutverki hins löggjafaraðilans 
af forseta og hefur málið til meðferðar. í þessari röksemdafærslu felst mótsögn. Ef 
Alþingi mætti á annað borð ógilda lög 48/2004 undir þjóðaratkvæðagreiðsluferlinu, 
þá eru tæpast rök fyrír því að Alþingi megi ekki setja efiii hinna ógiltu laga fram í 
breyttum búningi á sama þingi.

Þá er ég einnig ósammála því sjónarmiði að Alþingi sé heimilt að ógilda lögin og 
forða þannig þjóðaratkvæðagreiðslu á þeirri forsendu að slíkt jafngildi því að þjóðin 
hafi hafnað lögunum. Ógilding á lögunum jafiigildir því að látið er undan kröfum 
þeirra sem eru mótfallnir lögunum en fylgjendur laganna eru þá að sama skapi sviptir 
réttindum til þess að nota sinn stjómarskrárvarða löggjafarvaldsrétt og samþykkja 
lögin.

8 .

Ég vil benda á að þegar fleiri en einn skýringarkostur á stjómarskrárákvæði koma til 
greina ber að velja þann sem felur í sér minnstan vafa á innihaldi ákvæðis. Þetta leiðir 
af 47. gr. stjómarskrárinnar sem kveður á um að alþingismenn skulu vinna 
drengskaparheit að stjómarskránni,- í því drengskaparheiti felst að þeir lofa að virða 
stjómarskrána í hvívetna. Af þvi leiðir að þegar vafi er um hvort eitthvað standist 
stjómarskrána, á að fara þá leið sem er vafalaus, sé hún er til staðar, ellegar þá sem 
minnstum vafa er bundin.
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Eins og 26 gr. er úr garði gerð, veitir hún öllum kosningabærum mönnum skýra og 
ótvíræða heimild til þess að tjá sig um lögfestingu laga 48/2004 i 
þjóðaratkvæðagreiðslu og ég get ekki séð nein stjómskipulega heimild fyrir því að 
almenni löggjafinn geti tekið þann rétt af. Til þess þarf einfaldlega 
stj ómarskrárbreytingu.

9 .

10.

Að því er varðar það atriði hvort þátttaka almennings i almennum þingkosningum geti 
komið í stað þjóðaratkvæðagreiðslu um eitt einstakt mál skv. 26. grein, þá er ljóst að 
Ólafur Jóhannesson9 telur að almennum kosningum milli þinga verði eigi jafnað til 
þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi einstakra laga. Rökin séu þau að í alþingiskosningum 
kunni ýmis önnur sjónarmið að ráða þingmannakjöri en afstaða frambjóðendanna til 
þess máls sem snertir einstaka þjóðaratkvæðagreiðslu.

Um tilgang þjóðaratkvæðagreiðslu í dönsku gmndvallarlögunum segir Max Sörensen 
10 að reglur um þjóðaratkvæðagreiðslu séu settar til höfuðs þeim tilfellum þegar 
ríkisstjóm, einkum samsteypustjóm samþykkir lög sem ekki hafa hljómgmnn hjá 
meirihluta þjóðarinnar; þjóðaratkvæðisgreiðsla sé einskonar öryggisventill 
(bræmsende faktor), þegar þrýsta á lögum í gegnum nauman þingmeirihluta.Hér er 
um að ræða minnhlutavemd.1 Telur Sörensen að ákvæði grundvallarlaganna um 
þjóðaratkvæði hafi gefist vel.

Virðingarfyllst. 

Hróbjartur Jónatansson hrl.

9 Stjómskipun íslands, bls 113.
10 Max Sörensen sama rit bls. 178-179.
11 Sjá nánar Peter Germe, sama rit, bls. 137 og áfram.

5


