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Álitsgerð

Að beiðni allsherjarnefndar Alþingis hef ég undirritaður tekið að mér að láta í ljós álit 
á því hvort efni frumvarps til laga um breytingu á útvarpslögum nr. 53/2000 og sam- 
keppnislögum nr. 8/1993 o.fl., sem lagt hefur verið fram á yfírstandandi löggjafar- 
þingi, standist fyrirmæli stjórnarskrárinnar.

Með 1. og 2. gr. frumvarpsins er lagt til að tilgreindum greinum útvarps- og sam- 
keppnislaga verði breytt og í 3. gr. þess er kveðið á um að lög nr. 48/2004 um 
breytingu á útvarps- og samkeppnislögum skuli falla brott. I upphafi athugasemda 
með frumvarpinu segir ennfremur orðrétt: “Frumvarp þetta er að undanskildum 
tveimur veigamiklum breytingum samhljóða öðru frumvarpi sem samþykkt var á 
Alþingi 24. maí sl. og varð að lögum nr. 48/2004 . . . eftir að forseti Islands hafði 
synjað því staðfestingar."

Fylgir hér á eftir álitsgerð niín um ofangreint efni.

I .

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar fara Alþingi og forseti Islands saman með lög- 
gjafarvaldið. I 26. gr. hennar er mælt fyrir um þátt forseta við setningu laga. Orðrétt 
segir þar: „E f 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 þvi 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.“

Þótt orðalag 2. og 26. gr. stjórnarskrárinnar sé skýrt og í samræmi við vilja stjórnar- 
skrárgjafans, eins og hann birtist í athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunar- 
laga og umræðum á Alþingi í aðdraganda þess að sett var stjórnarskrá fyrir lýðveldið 
ísland árið 1944, hefur því verið haldið fram að forseti lýðveldisins hafi ekki 
sjálfstæðan rétt til að beita því synjunarvaldi sem honum er fengið í stjórnarskránni. 
Sú skoðun hefur hins vegar verið viðtekin meðal flestra fræðimanna á sviði stjórn- 
skipunarréttar að forsetinn hafi raunverulega þetta vald og geti neitað að staðfesta 
lagafrumvarp, svo að gilt sé samkvæmt stjórnarskránni, án atbeina ráðherra. Viðbrögð 
ráðherra núverandi ríkisstjórnar við þeirri ákvörðun forseta 2. júní sl. að neita að 
staðfesta áðurgreint lagafrumvarp um breyting á útvarps- og samkeppnislögum benda 
til að þeir telji að forseti hafi þetta vald með þeim afleiðingum að leggja skuli



frumvarpið, sem nú er reyndar orðið að lögum, undir þjóðaratkvæði til samþykktar 
eða synjunar, eins og mælt er fyrir um í 26. gr. stjórnarskrárinnar.

í þessari álitsgerð er gengið út frá því, sem segir berum orðum í 2. gr. stjórnarskrár- 
innar, að Alþingi og forseti fari saman með löggjafarvaldið. Ennfremur að forseti geti 
upp á sitt einsdæmi neitað að staðfesta lagafrumvarp, sem Alþingi hefur samþykkt. 
með þeim afleiðingum sem mælt er fyrir um í 26. gr. stjórnarskrárinnar. Sú spurning 
sem svara þarf til þess að geta leyst úr því álitaefni hvort efni frumvarpsins um 
breyting á útvarps- og samkeppnislögum o.fl., sem lagt hefur verið fram á Alþingi. 
standist fyrirmæli stjórnarskrárinnar er þessi: Getur Alþingi með einhverjum hætti 
gripið inn í þá atburðarás, sem hófst þegar forseti ákvað að neita að staðfesta fyrra 
frumvarp, nú lög nr. 48/2004, en þau lög eru að stærstum hluta sama efnis og fyrir- 
liggjandi frumvarp, eins og fram lcemur í athugasemdum með þvi?

Þegar leitað er svars við þeirri spurningu verður að leggja til grundvallar að sam- 
kvæmt stjórnarskránni hefst ferli lagasetningar, þegar um almenn lög er að ræða, með 
því að lagt er fram lagafrumvarp á Alþingi af hálfu ráðherra eða þingmanna, sbr. 38. 
gr. stjórnarskrárinnar. E f þingið samþykkir frumvarpið, að loknum þremur umræðum 
um það, sbr. 44. gr. stjórnarskrárinnar, skal það lagt fyrir forseta til staðfestingar skv. 
26. gr. hennar. Yfirleitt lýkur lagasetningarferlinu með því að forseti staðfestir frum- 
varpið. E f hann neitar á hinn bóginn að gera það skal leggja það undir þjóðaratkvæði. 
Þótt frumvarpið öðlist við það lagagildi til bráðabirgða lýkur lagasetningarferlinu ekki 
endanlega fyrr en úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggja fyrir.

II.

Þótt Alþingi sé samkvæmt framansögðu ekki eini handhafi löggjafarvaldsins er það 
ótvírætt aðalhandhafi þess. Almennt hefur þingið heimild til þess að setja almennar 
réttarreglur um nánast hvaðeina, sem það kýs, með þeim takmörkunum er leiðir af 
stjórnarskránni og þeirri stjórnskipan sem þar er kveðið á um. I grófum dráttum má 
segja að þær skorður, sem stjórnarskráin reisir við löggjafarvaldi Alþingis. séu tví- 
þættar. í fyrsta lagi mega almenn lög ekki brjóta í bága við efnisreglur stjórnarskrár- 
innar, t.d. mannréttindaákvæðin í VI. og VII. kafla hennar. í annan stað verður þingið 
að virða valdmörk sín gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins og má ekki ganga inn 
á valdsvið þeirra. Slíkt væri brot á fyrirmælum 2. gr. stjórnarskrárinnar. I samræmi 
við það mætti Alþingi t.d. ekki ákveða með lögum að tiltekinn maður skuli skipaður 
til að gegna ákveðnu embætti vegna þess að með því væri löggjafinn að ganga inn á 
valdsvið handhafa framkvæmdarvaldsins, sbr. 1. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar. 
Alþingi mætti heldur ekki mæla svo fyrir um í lögum að tiltekinn einstaklingur eða 
fyrirtæki skuli lýst gjaldþrota vegna þess að með því móti væri þingið að ganga inn á 
valdsvið handhafa dómsvaldsins samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu á eðli þess 
valds.

Á sama hátt verður Alþingi að virða valdmörk sín gagnvart forseta Islands, sem fer 
með löggjafarvaldið ásamt þinginu, eins og skýrt er fyrir mælt í 2. gr. stjórnar- 
skrárinnar. Það leiðir til þess, eins og nánar verður vikið að hér á eftir, að valdi 
Alþingis til þess að setja lög, sem er eins og áður segir mjög víðtækt við venjulegar 
aðstæður, hljóta að vera skorður settar þegar forseti hefur ákveðið að beita því valdi.



sem honum er fengið í stjórnarskránni, að neita að staðfesta lagafrumvarp sem þingið 
hefur samþykkt.

Sá fræðimaður sem öðrum fremur hefur mótað þau sjónarmið, sem viðtekin hafa verið 
um það hvernig skýra beri lýðveldisstjórnarskrána, er Olafur Jóhannesson sem var 
prófessor í stjórnskipunarrétti við lagadeild Háskóla Islands um langt árabil. I riti sínu, 
Stjórnskipun íslands, sem út kom árið 1960, segir Ólafur orðrétt á bls. 298: „Þegar 
lagafrumvarp er endanlega samþykkt af Alþingi, er það þar með komið úr höndum 
þingsins, og verður eigi afturkallað af því.“

Þessi orð Ólafs verða elcki slcilin á annan veg en þann að hann hafi verið þeirrar 
skoðunar að eftir að lagafrumvarp hefur verið samþykkt af Alþingi geti þingið ekki 
haft nein afskipti af þvi. hvort sem forseti ákveður að staðfesta frumvarpið eða neita 
að gera það. Skjóta ummæli á bls. 300 í áðurgreindu riti hans stoðum undir þetta, þar 
sem hann segir að neiti forseti að staðfesta lagafrumvarp verði það, eftir að það er 
orðið að lögum. „að ganga í gegnum hreinsunareld, og fer þá um gildi laganna eftir 
vilja meiri hluta kjósenda.“

Þetta viðhorf Ólafs Jóhannessonar styðst í fyrsta lagi við orðalag 26. gr. stjórnar- 
skrárinnar, þar sem orðrétt segir: „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 . . 
[Leturbreyting mín.] Þannig er samkvæmt orðanna hljóðan skylt að leggja laga- 
frumvarp, sem forseti hefur neitað að staðfesta og þar með er orðið að lögum, undir 
þjóðaratkvæði til þess að fá skorið úr um frambúðargildi laganna. I annan stað er þessi 
skýring í samræmi við 2. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem segir að Alþingi og forseti 
fari saman með löggjafarvaldið.

I 77. gr. fínnsku stjórnarskrárinnar frá árinu 2000 er svo fyrir mælt að lagafrumvarp, 
sem samþykkt hefur verið af fínnska þjóðþinginu, skuli ganga aftur til þingsins ef 
forseti Finnlands neitar að staðfesta það. Sambærilegt ákvæði er hins vegar ekki að 
fínna í íslensku stjórnarskránni.

III.

Samkvæmt því, sem að framan segir, er ekki gert ráð fyrir þvi í íslenskri stjórnskipan 
að Alþingi hafí afskipti af lagafrumvarpi eftir að þingið hefur samþykkt það, hvort 
sem forseti íslands staðfestir frumvarpið eða neitar að gera það. Sú spurning vaknar 
hins vegar hvort Alþingi hafi heimild til að gripa inn í atburðarásina eftir að forseti 
hefur beitt synjunarvaldi sinu sem annar handhafí löggjafarvalds með þeim afleið- 
ingum að leggja ber frumvarpið, sem orðið er að lögum, undir atkvæði þjóðarinnar til 
samþykktar eða synjunar.

* Þess  m á  g e ta  að  v ið  l o k a u m r æ ð u  f r u m v a r p s  til s t jó rn sk ip u n a r la g a  um  lý ð v e ld i s s t jó rn a r s k rá n a  i neðri  
d e i ld  A lþ in g is  v a r  lögð  fram  b re y t in g a r t i l la g a  v ið  26. gr. f ru m v arp s in s ,  þ a r  se in  lagt v a r  til að  i k jö lfa r  
þe ss  að  fo rse t i  ne i tað i  að s tað fes ta  l a g a f ru m v a rp  sky ld i  þ að  b o r ið  á ný u n d i r  s a m e in a ð  A lþ in g i  i stað 
þ ess  a ð  v ísa  þ v í  til þ jó ð a ra tk v æ ð is .  Y rð i  f ru m v a rp ið  s a m þ y k k t  m e ð  2 /3  a tk v æ ð a  allra  þ in g m a n n a  þá 
ö ð la ð i s t  þ a ð  g i ld i  se m  lög, en  e lla  te ld is t  það  fa ll ið .  [A lþt .  1944 A, þskj.  165. bls.  2 6 1 .]  B re y t in g a r-  
t i l laga  þess i  v a r  fe lld  m e ð  24  a tk v æ ð u m  g e g n  4. [Alþt.  1944 B, d. 139.]
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Ýmis rök mæla með því að Alþingi geti undir þessum kringumstæðum fellt iögin úr 
gildi með því að samþykkja lagafrumvarp þess efnis. I fyrsta lagi er það þingið sem 
hefur frumkvæði að því að setja lög þótt lagafrumvarp, sem það hefur samþykkt, 
öðlist ekki lagagildi fyrr en forseti hefur annaðhvort staðfest það eða neitað að gera 
það. Þegar a f þeirri ástæðu má halda því fram að eðlilegt sé að játa þinginu rétt til þess 
að bregðast þannig við synjun forseta, sem gert er ráð fyrir að hann grípi einungis til í 
undantekningartilvikum, að það geti fellt lögin úr gildi. I öðru lagi hefur Alþingi, eins 
og áður segir, víðtækan rétt til setja lög, breyta þeim og fella þau úr gildi. Því er 
nærlægt að telja að þingið geti neytt þessa réttar við aðstæður sem þessar, svo 
framarlega sem það gengur ekki inn á valdsvið hins handhafa löggjafarvaldsins. Með 
því einu að fella lög úr gildi, eftir að forseti hefur neitað að staðfesta frumvarp til 
þeirra, með sömu réttaráhrifum og í því tilviki að lögunum væri hafnað í þjóðar- 
atkvæðagreiðslu má segja að þingið virði í hvívetna ákvörðun forseta og sé þar með 
ekki að ganga inn á valdsvið hans. I þriðja lagi hafa lög aðeins öðlast lagagildi til 
bráðabirgða við þessar aðstæður, vegna þess að eftir er að skera úr um frambúðargildi 
þeirra í þjóðaratkvæðagreiðslu. Með þessu móti væri þinginu fengið vald til þess að 
koma í veg fyrir slíka atkvæðagreiðslu um umdeild lög og þar með að forða þeirri 
sundrungu með þjóðinni, sem af slíkri atkvæðagreiðsiu leiddi, hver sem úrslit hennar 
yrðu. Þessi siðastnefnda röksemd styðst við það sjónarmið við skýringu á stjórnlögum 
að séu fleiri en einn skýringarkostur fyrir hendi beri fremur að velja þann kost. sem 
stuðlar að sáttum í þjóðfélaginu, heldur en þá sem kunna að leiða til meiri flokkadrátta 
og sundurþykkju meðai þjóðarinnar.

Önnur rök mæla hins vegar gegn því að Alþingi geti gripið inn í lagasetningarferlið 
uns því er að fullu lokið samkvæmt fyrirmælum 26. gr. stjórnarskrárinnar. Þar má 
fyrst nefna hið afdráttarlausa orðalag greinarinnar og jafnframt það atriði að stjórnar- 
skráin gerir ekki ráð fyrir því að þingið hafi afskipti af lögunum, eftir að það hefur 
samþykkt frumvarp til þeirra. Ennfremur má halda þvi fram að sé þinginu játuð 
heimild til þess að fella lögin úr gildi sé gengið á stjórnarskrárvarinn rétt þjóðarinnar 
við þær aðstæður, ekki síst þess hluta hennar sem staðfesta vill lögin i samræmi við 
upphaflegan vilja þingsins. Segja má að sú skipan, sem mælt er fyrir um i 26. gr. 
stjórnarskrárinnar. að þjóðin skuli eiga síðasta orðið ef i odda skerst með þjóðkjörnu 
þingi og þjóðkjörnum forseta sé lýðræðislegasta aðferðin til þess að knýja fram 
endanlega niðurstöðu þegar svo stendur á. A f þeim sökum er eðlilegt að gjalda 
varhuga við því að skýra stjórnarskrána með þeim hætti að annar hvor aðilinn, þingið 
eða forsetinn, geti svipt þjóðina þeim rétti að fá að skera úr um það, milliliðalaust. 
hvort hin umdeildu lög skuli gilda til frambúðar eða hvort þau skuli felld úr gildi.

IV.

Sé Alþingi játuð heimild til þess að hafa afskipti a f lögum, eftir að forseti hefur neitað 
að staðfesta frumvarp til þeirra, verður að líta á það sem undantekningu frá þeirri 
meginreglu, sem liggur til grundvallar íslenskri stjórnskipan og fyrr er lýst, að ekki er 
gert ráð fyrir því að þingið hafí afskipti af lögum við þær aðstæður. Þar með hlýtur 
heimild Alþingis að einskorðast við það eitt að fella lögin úr gildi, þannig að réttar- 
áhrifm verði þau sömu og í því tilviki að lögunum væri hafnað í þjóðaratkvæða- 
greiðslu og þau þar með felld úr gildi skv. 26. gr. stjórnarskrárinnar. E f þingið gæti 
samhliða breytt ákvæðum iaganna væri það hins vegar að ganga inn á valdsvið hins
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handhafa löggjafarvaldsins, forsetans, og ómerkja í raun og veru þá ákvörðun hans að 
neita að staðfesta frumvarp til laganna og bera lögin undir atkvæði þjóðarinnar.

Með því að setja ný lög um sama efni og þau fyrri, áður en fyrra lagasetningarferli er 
að fullu lokið, væri þingið jafnframt að grípa inn í það ferli með þeim aíleiðingum að 
komið yrði í veg fyrir að fyrra réttarástand raknaði við, en það myndi óhjákvæmilega 
gerast ef þjóðin, sem á síðasta orðið um frambúðargildi laganna skv. 26. gr. stjórnar- 
skrárinnar, hafnaði þeim í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það getur vissulega skipt máli að 
lögum hvort fyrra réttarástand raknar við eða hvort þingið getur breytt lögunum áður 
en til þess kemur. Sem dæmi má nefna það að forseti neiti að staðfesta frumvarp að 
lögum, þar sem lagður er nýr skattur á landsmenn. Vegna banns 2. mgr. 77. gr. 
stjórnarskrárinnar við afturvirkni skattalaga kynni það að skipta sköpum í því tilviki 
hvort Alþingi hefði vald til þess að breyta lögunum, t.d. með því að lækka skattinn, og 
láta þau þannig gilda áfram eða hvort þingið hefði einungis, á sama hátt og þjóðin, 
vald til þess að fella lögin úr gildi með þeim réttaráhrifum að skatturinn félli niður.

Það að já ta  Alþingi heimild til þess við þær aðstæður, sem hér er fjallað um, að fella 
lög úr gildi og samþykkja sams konar lagafrumvarp að nýju býður ennfremur þeirri 
hættu heim, sem óæskileg hlýtur að teljast, að upp komi eins konar þrátefli milli þings 
og forseta. Þannig gæti svo farið að forseti neiti að staðfesta hið nýja frumvarp sem 
lög í breyttri mynd. en þingið felli þau lög síðan úr gildi og samþykki enn á ný nýtt 
frumvarp, nánast sama efnis og hið upphaflega. Þetta kynni jafnvel að endurtaka sig 
aftur og aftur, þó þannig að þingið ætti alltaf síðasta orðið. Eina leiðin til þess að 
koma í veg fyrir slíkt þrátefli samkvæmt núgildandi stjórnskipan er að skýra stjórnar- 
skrána á þann veg að Alþingi megi ekki hafa önnur afskipti af lagasetningarferlinu 
eftir að það hefur samþykkt Iagafrumvarp en að fella Iögin úr gildi með þeim 
réttaráhrifum að sama réttarástand rakni við og ríkti áður en þau tóku gildi. Þessi 
skýringarkostur styðst ótvírætt við það sjónarmið, sem gerð er grein fyrir hér að 
framan, að velja beri þann kost við skýringu á stjórnlögum, séu fleiri kostir á annað 
borð fyrir hendi, sem líklegur er til að eyða réttaróvissu og koma þannig í veg fyrir 
meiri átök meðal þjóðarinnar en hlytust a f því e f  aðrir kostir yrðu valdir.

V.

Með skírskotun til þess, sem að framan er rakið, er það niðurstaða mín að stjórnar- 
skráin geri ekki ráð fyrir því að Alþingi hafí nein afskipti af lögum eftir að það hefur 
samþykkt frumvarp til þeirra. Með því að fella fyrri lög úr gildi og samþykkja nýtt 
lagafrumvarp um sömu efnisatriði í þeirra stað, eftir að forseti íslands hefur neitað að 
staðfesta frumvarp til fyrri laganna og áður en þau hafa verið borin undir þjóðar- 
atkvæði til samþykktar eða synjunar, væri Alþingi að ganga inn á valdsvið forseta sem 
annars handhafa löggjafarvaldsins. Séu þau rök, sem mæla með því að Alþingi geti 
við þessar aðstæður fellt fyrri lög úr gildi án frekari afskipta af lagasetningarferlinu, 
borin saman við þau rök. sem mæla á móti því að slík heimild sé fyrir hendi, er það 
álit mitt að sennilega sé þinginu þetta heimilt, svo framarlega sem niðurfelling 
laganna hafi sömu réttaráhrif og í því tilviki að lögunum væri hafnað í þjóðar- 
atkvæðagreiðslu.

Samkvæmt þessu lít ég svo á að efni 1. og 2. gr. fyrirlíggjandi frumvarps um 
breytingu á útvarps- og samkeppnislögum o.fl. brjóti i bága við stjórnarskrána og
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gangi þar af leiðandi í berhögg við íslenska stjórnskipan, eftir að forseti hefur neitað 
að staðfesta frumvarp til laga nr. 48/2004, vegna þess að þau lög hafa ekki enn verið 
borin undir atkvæði þjóðarinnar til staðfestingar eða synjunar. Giidistökuákvæði 4. gr. 
frumvarpsins þyrfti að mínu áliti að breyta til samræmis við þessa niðurstöðu. A hinn 
bóginn tel ég að efni 3. gr. frumvarpsins, þar sem kveðið er á um að lög nr. 48/2004 
skuli falla brott, standist sennilega fyrirmæli stjórnarskrárinnar.

Að lokum skal tekið frarn að í þessari álitsgerð minni er einvörðungu leitað svars við 
þeirri spurningu hvort umrætt frumvarp um breytingu á útvarps- og samkeppnislögum 
o.fl. standist fyrirmæli stjórnarskrárinnar. Þar af leiðandi íjalla ég ekki um álitamál, 
sem kynnu að rísa við áframhaldandi meðferð máisins, ef svo færi að lög nr. 48/2004 
yrðu felld úr gildi, hvort sem er af AJþingi eða í þjóðaratkvæðagreiðslu.

R ev k jay iU ^ r^ á lí 2004,

Eiríkur Tómasson, 
prófessor við lagadeild Háskóla Islands


