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Fjölmiðlafrumvarp
hið síðara og stjórnskipun Islands

Alþingi samþykkir umdeildar breytingar á útvarpslögum og samkeppnislögum 24. 
maí 2004.

Forseti íslands synjar breytingunum staðfestingar 2. júní 2004

Breytingalögin nr. 48/2004 birt í Stjómartíðindum 14. júní 2004 og tóku þegar gildi.

Ríkisstjómin ákveður að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu skv. 26. gr. 
stjómarskrár.

Ríkisstjórnin skipar 8. júní 2004 starfshóp til að undirbúa lagasetningu um 
þjóðaratkvæði og fyrirkomulag hennar. Hlutverk hans er m.a. að taka afstöðu til þess 
hvaða skilyrði væri eðlilegt að setja um þátttöku og afl atkvæða í atkvæðagreiðslunni.

Þingmenn boðaðir til sumarþings til að afgreiða frumvarp til laga um þjóðaratkvæði.

Samkvæmt fréttum fjölmiðla ríkti ágreiningur milli ríkisstjórnarflokkanna um hvaða 
skilyrði um þátttöku í þjóðaratkvæði skyldi lögfesta og þeir komust ekki að 
sameiginlegri niðurstöðu. Þess vegna og vegna þess að ábendingar voru um að 
frumvarpið yrði ekki staðfest í þjóðaratkvæði hafi málamiðlunin orðið sú að hætta við 
þjóðaratkvæði.

Við upphaf sumarþings 5. júlí 2004 leggur ríkisstjómin ekki fram frumvarp til laga 
um þjóðaratkvæði. Þess í stað leggur hún fram frumvarp til laga um breytingu á 
útvarpslögum og samkeppnislögum, sem þó var ekki boðað í þingboðinu.

Yið samanburð á lagafrumvarpinu og lögum nr. 48/2004 kemur í ljós, að um sama 
texta er að ræða að því undanskildu að 5% í lögunum er breytt í 10% í frumvarpinu og 
hreyft er við gildisstöku ákvæðum.

Höfundar frumvarpsins segja í athugasemdum, að um sama frumvarp sé að mestu að 
ræða og það sem varð að lögum nr. 48/2004 og því sé látið nægja að vísa til 
athugasemda og nefndarálits og breytingartillagna við meðferð eldra frumvarps.

Um gildistöku laganna segir í frumvarpinu að það taki að hluta til gildi nú þegar en að 
hluta árið 2007. Jafnframt segir að þeir sem lögin taki til skuli hafa lagað sig að
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lögunum þegar lögin í heild sinni taka gildi hinn 1. september 2007. Samkvæmt þessu 
koma réttaráhrif laganna þegar fram við birtingu þeirra og verður því ekki annað séð 
en lögin taki í raun þegar gildi. Leyfishöfum ber að hefjast handa um aðlögun þegar í 
stað undir eftirliti útvarpsnefndar. Styrkist þessi niðurstaða af ákvæði 4. gr. um 
heimild útvarpsréttarnefndar til að afturkalla útvarpsleyfi, en það ákvæði tekur þegar 
gildi og því virðist nefndinni heimilt að afturkalla leyfi telji hún fyrirséð að leyfishafí 
muni ekki uppfylla lagaskilyrði hinn 1. september 2007.

Þá er í frumvarpinu gerð tillaga um að lög nr. 48/2004 falli þegar úr gildi án þess að 
gerð sé grein fyrir réttaráhrifum laganna frá gildistöku þeirra til þess er þau kunna að 
verða felld úr gildi.

Frumvarpið er að því leyti með öðrum hætti en önnur frumvörp til breytinga á lögum, 
að þrátt fyrir að aðeins sé að formi og efni til aðeins um óverulegar breytingar að 
ræða, þá eru ekki lagðar til breytingar við útvarpslög og samkeppnislög eins og þeim 
var breytt með 1. nr. 48/004, heldur er lagt til að þau lög í heild sinni verði felld úr 
gildi og í staðinn og samstundis komi nánast samhljóða lög. Það er í ósamræmi við 
þinghefðir og er enginn skýring í athugasemdum á frávikinu, svo sem nauðsyn ber til, 
því að ekki er þessi óvenjulega aðferða valin að handahófi.

Fari svo að frumvarpið verði samþykkt á Alþingi og ágreiningur um stjómskipulegt 
gildi laganna beri fyrir dómstóla mun reyna á ýmis stjómskipuleg álitamál þeirra, þar 
á meðal þessi:

a) Er Alþingi almennt heimilt að fella lög úr gildi eftir að skilyrði þess að 
greiða um þau atkvæði í þjóðaratkvæði skv. 26. gr. stjómarskrárinnar eru 
uppfyllt?

b) Er Alþingi heimilt að fella lög, sem forseti íslands hefur vísað til 
þjóðaratkvæðis skv. 26. gr. stjómarskrárinnar, úr gildi með lögum sem 
endurvekja hinn fyrri lög að mestu þannig að áhrifin verða fyrst og fremst 
þau að af þjóðaratkvæði verður ekki?

Um a) Almenna löggjafanum eru settar ýmsar takmarkanir um heimildir til 
lagasetningar. Takmarkanir þessar eiga meðal annars rót sína að rekja til ákvæðis 
stjórnarskrár um þrískiptingu valdsins; til stjómarskrárákvæða m.a. um mannréttindi; 
til ákvæða 26. gr. um heimild forseta íslands til að leggja lagafrumvarp til 
þjóðaratkvæðis, telji hann skilyrði stjómskipunar þar um uppfyllt; til 
undirstöðureglna þeirra sem stjómskipunin er byggð á og til alþjóðlegra 
skuldbindinga íslands. Þá er almenna löggjafanum óheimilt að setja lög, ef 
tilgangurinn með lagasetningunni er að fara á svig við ákvæði stjómarskrár og þær 
forsendur sem hún er reist á. Hið síðastnefnda byggir á óskráðri reglu íslensks 
stjórnskipunarréttar um bann við valdníðslu af hálfu löggjafans og er að nokkru skylt 
valdníðsluhugtaki stjórnarfarsréttar. Ólafur Jóhannesson skilgreinir í Stjórnarfarsrétti 
á bls. 224 valdníðslu á sviði stjómsýslu sem ákvörðun sem byggð er á ólögmætum 
sjónarmiðum og séu slíkar ákvarðanir ógildanlegar. Reglu um stjórnskipulega 
valdníðslu má etv. orða þannig: Löggjöf má ekki byggja á sjónarmiðum, sem eru 
ómálefnaleg, ekki aðeins íþeim  skilningi að þau séu í ósamrœmi við skýr ákvœði í 
stjórnarskrár, heldur einnig í ósamrœmi við almennar forsendur stjórnskipunarlaga. 
Ætla veður að dómstólar muni m.a. líta til þess við mat á stjómskipulegu gildi laga, 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir, hvort skert séu mannréttindi sem vemdar njóta og 
hvort tilgangur laganna sé ekki sá, sem hann er sagður vera, heldur annar og sá
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tilgangur samræmist ekki forsendum eða undirstöðum stjómskipunarinnar. í því 
tilviki sem hér er til umíjöllunar eru í húfi þau mannréttindi að mega taka þátt í stjóm 
landsins annað hvort beint eða óbeint með þátttöku í almennum kosningum. Tilteknu 
máli sem var verulega umdeilt bæði meðal almennings og á þingi, og naut þar fylgi 
óverulegs meiri hluta, var í samræmi við reglur stjómarskrár skotið til þjóðaratkvæðis. 
Réttur atkvæðisbærra manna var þar með orðinn virkur. Réttur þjóðarinnar 
(atkvæðisbærra manna) til að njóta þeirra mannréttinda að mega taka ákvörðun um 
þetta ágreiningsmál verður af henni tekinn, ef frumvarpið verður að lögum. Þá munu 
dómstólar og líta til þess hvort ómálefnaleg sjónarmið búi að baki frumvarpinu og 
hvort tilgangurinn með löggjöfinni sé annar en hann er sagður vera og orð 
frumvarpsins segja til um. Margvíslegar upplýsingar eru opinberar um aðdraganda 
frumvarps þessa. Meðal þess sem dómstólar munu líta til er að ríkistjórnin boðaði 
frumvarp um þjóðaratkvæði, þing var kallað saman til að fjalla um þess háttar 
frumvarp, ágreiningur var í ríkisstjóm um þröskulda og skoðanakannanir bentu til að 
frumvarpið yrði fellt í þjóðaratkvæði og það án tillit til þess hvort þröskuldar, sem til 
umræðu komu, yrðu lögleiddir. Með hliðsjón af þessum aðdraganda og upplýsingum 
eru yfirgnæfandi líkur á að dómstólar myndu, ef á reyndi, telja að mannréttindi væru 
skert og um valdníðslu af hálfu löggjafans væri að ræða. Valdníðslan væri þá talin 
fólgin í því að setja lög sem hefðu það í för með sér að fyrirhuguð 
þjóðaratkvæðagreiðsla yrði afnumin.

Þess utan eru afar skýrar ábendingar í undirbúningsgögnum að setningu 
lýðveldisstjómarskrárinnar um að tilgangurinn hafi verið sá að koma í veg fyrir að 
unnt yrði að afturkalla ákvörðun um þjóðaratkvæði samkvæmt 26. gr.

Niðurstaða mín er sú að yfirgnæfandi líkur séu til að dómstólar myndu telja 
afiturköllun fyrirhugaðs þjóðaratkvæðis með því að fella lögin úr gildi án frekari 
aðgerða ógilda.

Um b. Enda þótt fram borin skýring sé sú, að tilgangurinn með löggjöfinni sé ekki sá, 
að komast hjá þjóðaratkvæði, heldur sé hann annar, sem sagt sá að draga úr kröfum til 
handahafa útvarpsleyfa, þá er ástæða til að ætla að dómstólar myndu ekki fallast á þá 
skýringu, einkum vegna þess, að niðurstaða af samanburði á lögunum og frumvarpinu 
verður að öllum líkindum sú, að efnislega sé um sömu efnisreglur að ræða með svo 
óverulegum frávikum að ekki skipti máli um heildarmyndina.

Niðurstaðan mín er því að enginn vafí leiki á að dómstólar myndu telja lög í samræmi 
við frumvarpið með afnámi laga og nýjum efnislega sambærilegum lögum 
stjórnskipulega óheimil og því ógild.

Almennar skýringar

Við mat á niðurstöðum mínum hér að framan ber að haf í huga hver tilgangur með 
reglum 26. gr. stjómarskrár og óskráðrar stjómskipunarreglu um valdníðslu er.
Báðum þessum reglum er ætlað að veita almenna löggjafanum aðhald og stuðla að 
góðri löggjöf. Reglunum er einnig ætlað að veita löggjafanum þá leiðbeiningu, að 
hvarvetna þess er ábending er fram komin um að fyrirhuguð löggjöf kunni að vera 
andstæð stjórnskipunarreglum, þá skuli löggjafinn leita annarra leiða til að ná settu 
markmiði, þ.e. fara aðrar leiðir að settu marki.
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Vakin er á því athygli að mörkin á milli rýmkandi skýringar stjómarskrárákvæðum og 
reglu um stjómskipulega valdníðslu eru ekki alltaf skýr.

Að lokum skal tekið fram að ekki er unnt að réttlæta afnám þjóðaratkvæðis, eins og 
gert er í athugasemdum við frumvarpið, með því að haldnar verði reglubundnar 
alþingiskosningar þegar þar að kemur og komi þær í stað þjóðaratkvæðis. Þarf vart að 
fara mörgum orðum um svo einfalt mál i viðræðum við alþingismenn.
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