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I. Inngangur.

Mér hefur borizt bréf Allsherjamefndar Alþingis dags. 8. júlí 2004 þar 
sem óskað er umsagnar minnar um frumvarp til laga um breytingu á 
útvarpslögum nr. 53/2000 og samkeppnislögum nr. 8/1993 o.fl. Ekki 
er skilgreint nánar hvaða atriði það eru sem sérstaklega er óskað 
umsagnar um. Hins vegar hefur komið fram í umræðum að helzta 
álitamálið sé hvort framlagning þessa frumvarps samrýmist ákvæðum 
stjómarskrárinnar. Það verður þó að hafa í huga að þeirri spumingu 
verður ekki svarað til hlítar öðru visi en eitthvað vikið sé að 
efnisatriðum frumvarpsins og þá sérstaklega að þeim breytingum sem 
gerðar hafa verið á lögum nr. 48/2004 sem nú gilda en synjað hefur 
veri staðfestingar.

II. Forsendur frumvarps til laga um breytingu á útvarpslögum nr. 
53/2000, samkeppnislögum nr. 8/1993 o. fl.

Eins og kunnugt er samþykkti Alþingi 24. maí 2004 frumvarp sem 
varð að lögum nr. 48/2004 um breytingu á útvarpslögum nr. 53/2000 
og samkeppnislögum nr. 8/1993. Þann 2. júní synjaði forseti þessu 
fmmvarpi staðfestingar með skirskotun til 26. gr. stjómarskrárinnar.

Fmmvarpi því sem nú hefur verið lagt fyrir Alþingi fylgdi í 
athugasemdum eftirfarandi útlistun á meginatriðum þess:

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, um breytingu á útvarpslögum nr. 53/2000 og samkeppnislögum nr. 
8/1993, eftir að forseti íslands hafði synjað því staðfestingar. Breytingar þessar 
snúa annars vegar að skilyrðum, sem sett eru, fyrir að geta fengið útvarpsleyfi og 
haldið því og hins vegar að gildistöku frumvarpsins, verði það að lögum.

Fyrri breytingin er fólgin í tillögu um að hámark eignarhlutdeildar markaðsráðandi 
fyrirtækis eða fyrirtækjasamstæðu, sem frumvarpið tekur til, í fyrirtæki í 
útvarpsrekstri verði hækkað úr 5 í 10 af hundraði. Með þessu móti er enn frekar 
en í gildandi lögum komið til móts við sjónarmið um að gæta þurfi ákveðins 
meðalhófs við setningu takmarkana af þessu tagi, jafnvel þótt í engu hafi dregið úr 
gildi þeirra sjónarmiða, sem leiða til þess, að þær þurfi að setja.

Síðari breytingin felst í því að lagt er til að íhimvarpið öðlist ekki gildi fyrr en 1. 
september 2007. Á þennan hátt er útvarpsleyfishöfum og öðrum sem lögin snerta
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gefinn enn rýmri tími til að laga sig að þeim skilyrðum sem lögin setja með því að 
gildistaka frumvarpsins er færð fram um rúmlega þrjú ár frá gildandi lögum. Til 
að fyllsta jafnræðis sé gætt meðal fyrirtækja í þessum rekstri er á móti gert ráð 
fyrir að þau lagi sig öll að þessum kröfum innan þessa sama tímamarks, en 
útvarpsréttaraefnd verði að öðrum kosti heimilt að afturkalla leyfi þeirra. Með 
þetta rúmum aðlögunartíma gerir frumvarpið því ekki ráð fyrir sams konar 
heimild og er í bráðabirgðaákvæði við gildandi lög til að framlengja tímabundið 
leyfi þeirra sem ekki uppfylla skilyrðin, sem lögin setja, um allt að tvö ár, enda á 
það ekki við eftir þessa breytingu.

í samræmi við þessa síðamefndu breytingu er loks lagt til að áðumefnd lög nr. 
48/2004 falli þegar úr gildi. A f því leiðir að ekki gerist þörf á að bera þau 
sérstaklega undir þjóðaratkvæði, enda gefst kjósendum kostur á að lýsa viðhorfi 
sínu til löggjafar af þessu tagi og þess meiri hluta, sem að henni stendur, í 
almennum kosningum áður en frumvarp þetta öðlast að öðru leyti gildi haustið 
2007, verði það að lögum. Áður en til þess kemur hefur þá nýkjörið þing öll 
tækifæri til að fjalla um þau á ný, breyta þeim og bæta eða jafnvel fella þau brott.

Hér eru meginatriðin þessi:

1. Hámark eignarhlutdeildar markaðsráðandi fyrirtækja eða fyrirtækja 
eða fyrirtækjasamstæðu er hækkað úr 5 í 10 af hundraði.

2. Frumvarpið öðlast ekki gildi fyrr en 1. september 2007.
3. Utvarpsréttamefnd hefur heimild til að afturkalla útvarpsleyfi 

þeirra sem hafa ekki lagað sig að kröfum sem lögin gera, þar á 
meðal um eignarhald.

4. Gert er ráð fyrir að lög nr. 48/2004 falli þegar úr gildi. Þess vegna 
þurfi ekki að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu. I því samhengi er 
vakin athygli á því að kjósendum gefist kostur á að lýsa viðhorfi 
sínu til löggjafar af þessu tagi og þess meirihluta sem að henni 
stendur í almennum kosningum áður en frumvarpið öðlast gildi 
haustið 2007.

Þá er komið að því álitaefni hvort þessi aðferð samrýmist stjómarskrá.

III. Synjun og þrátefli.

Nokkru eftir að forseti Islands hafði synjað frumvarpinu staðfestingar 2. 
júní sl. lýsti forsætisráðherra yfir að þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram og 
hafinn var undirbúningur löggjafar. Frá þessu var síðan horfið og lagt 
fram frumvarp sem áður er lýst þar sem meðal annars er gert ráð fyrir að 
lög nr. 28/2004 falli úr gildi.

Til upprifjunar og samhengis vegna skal minnt á, að reglan er sú í 26. gr. 
að fmmvarp sem forseti hefur synjað staðfestingar á ber að leggja svo
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fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til 
samþykktar eða synjunar. Ef frumvarpið er samþykkt í þeirri 
atkvæðagreiðslu halda lögin sem forseti synjaði gildi, en falla úr gildi ef 
samþykkis er synjað. Þá er álitaefiiið hvemig Alþingi getur bmgðizt við 
ef lögunum er synjað i þjóðaratkvæðagreiðslu. Fyrir þingið kann að vera 
lagt fram nýtt fmmvarp sem víkur frá hinu fyrra að meira eða minna leyti. 
Ef Alþingi bregður á það ráð að taka á dagskrá þetta nýja fmmvarp, 

kann framhaldið að verða eitthvað á þessa leið. Alþingi samþykkir 
fmmvarpið og forseti staðfestir, þá er fmmvarpið orðið að lögum.

Alþingi samþykkir frumvarpið, en forseti synjar staðfestingar, færþað 
lagagildi til bráðabirgða, en gengur síðan til þjóðaratkvæðis. Ef það yrði 
samþykkt yrði staðan eins og áður er lýst: Lögin halda gildi sinu til 
frambúðar eins og hver önnur lög. Ef því er synjað í atkvæðagreiðslunni 
falla lögin úr gildi.

Ef leikurinn yrði endurtekinn -  forseti synjaði og báðir héldu fast við sitt 
-  kæmi upp þrátefli sem stjómarskrárgjafinn 1944 hefur ekki gert ráð 
fyrir, og ekki verður annað séð en leysa verði málið með einhvers konar 
sáttargerð.

Nú hefur sú leið verið farin að leggja fram frumvarp um breytingu á 
útvarps- og samkeppnislögum og afnema jafnframt þau sem synjað var.
Ef Alþingi samþykkir fmmvarpið og forseti staðfestir, merkir það að lög 
nr. 48/2004 falla úr gildi og fmmvarp það sem nú liggur fyrir Alþingi 
verður að lögum. Málið er þá afgreitt frá löggjafarvaldinu. Ef hins vegar 
Alþingi samþykkir frumvarpið, en forseti synjar staðfestingar þá er staðan 
orðin sú, að til bráðabirgða hafa lög nr. 48/2000 verið felld úr gildi og ný 
lög verið sett. Fmmvarp þessara nýju laga gengur síðan til þjóðaratkvæðis 
og er samþykkt. Lögin gilda þá til frambúðar, lög nr. 48/2000 falla úr 
gildi, en ný lög komin í þeirra stað. Málinu er þá lokið af hendi 
löggjafarvaldsins. Nú er fmmvarpið hins vegar fellt við 
þjóðaratkvæðagreiðslu, og þá ganga lög nr. 48/2004 aftur í gildi. Við svo 
búið er tveggja kosta völ: Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram og þar 
ráðist örlög hinna afturgengnu laga nr. 48/2004, nema Alþingi felli lögin 
úr gildi. Hér kynnu menn aftur að standa andspænis þrátefli sem vandséð 
er hvemig lyktaði, nema menn sættust á að ljúka málinu með einhverjum 
hætti.

IV. Samrýmist það stjórnarskrá aö leggja fram breytt frumvarp um leið 
og lög nr. 48/2004 eru felld  úr gildi?



4

Þá er spumingin hvort sú aðferð sem nú á að viðhafa standist samkvæmt 
stjómarskrá. Áður en lengra er haldið er rétt að víkja að því hvort ekki 
beri að túlka 26. gr. þannig að við synjun forseta sé málið úr höndum 
Alþingis unz þjóðaratkvæðagreiðsla hefur farið fram og það komið i 
hendur allra kosningabærra manna sem séu þá orðnir handhafar 
löggjafarvalds. Fyrir þvi má vissulega færa gild rök, en ekki verður nánar 
fjallað um þessa leið hér. 1

Hinu má einnig halda fram að Alþingi geti fellt lögin úr gildi. 
Yfirgnæfandi líkur verður að telja fyrir þvi að forseti sem synjað hefði 
fmmvarpi staðfestingar staðfesti lög um afnám þeirra laga sem við það 
hefðu öðlazt bráðabirgðagildi. Við það væm forsendur 
þjóðaratkvæðagreiðslu brostnar, enda mætti líta svo á að með afnámi 
laganna hafi Alþingi talið synjun forseta vera tilefni þess að skoða málið 
rækilegar eins og síðar verður lýst.

Að slíkri endurskoðun lokinni er ekkert því til fyrirstöðu að lagt væri 
fram fmmvarp, breytt og bætt. En þá skiptir i fyrsta lagi máli hversu 
miklar breytingar hafi verið gerðar og þá sérstaklega hvort komið hafi 
verið til móts við rökstudda gagnrýni og í öðm lagi hvemig að þeim hefur 
verið staðið. Verður hér á eftir, í kafla V, vikið að þeim breytingum sem 
boðaðar em með frumvarpi þvi sem nú liggur fyrir, en í kafla VI hvemig 
að þeim hefur verið staðið og hvemig standa beri að endurskoðun nýs 
fmmvarps til þess að hún standist.

V. Helztu breytingar sem gert er ráð fyrir í frumvarpi því sem nú liggur 
fyrir.

Hér verður stuttlega vikið að helztu breytingum sem gerðar hafa verið á 
frumvarpinu og að hve miklu leyti hefur verið komið til móts við 
framkomna gagnrýni.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að eignarhlutdeild markaðsráðandi 
fyrirtækis verði rýmkuð úr 5 í 10 af hundraði, en hún virðist ekki 
stórvægileg. Því svara þeir þó betur sem vel þekkja til í slíkum rekstri.

Þá er áfram óheimilt að veita fyrirtæki útvarpsleyfi ef það eða fyrirtæki í 
sömu fyrirtækjasamsteypu er útgefandi dagblaðs.

1 Ég benti á þessa leið í grein sem  birtist i Fréttablaðinu 2. júní sl. Hún fylgir hér með. Bjöm  Bjamason 
skirskotar ekki rétt til hennar þegar hann segir að ég láti “nú eins og Alþingi geti bara breytt lögunum  
og þannig komist hjá því, að þjóðin segi álit sitt á þeim.” Ég tala um að Alþingi geti fellt lögin úr gildi 
og síðan endurmetið þau. Siðar i greininni er nánar lýst hugmyndum mínum um rækilega endurskoðun 
og samstöðu og þær eiga ekkert skylt við útleggingu Bjöms.
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í b-lið 1. greinar stendur enn það óljósa ákvæði að a-liður greinarinnar 
eigi einnig við ef á milli fyrirtækja eru önnur náin tengsl en 
samstæðutengsl sem leitt geta til yfirráða.

Af athugasemdum við frumvarpið virðist mega gera ráð fyrir að öll leyfi 
renni út við gildistöku laganna og útvarpsréttamefnd verði heimilt að 
afturkalla útvarpsleyfi þeirra sem hún telur ekki uppfylla skilyrði 1. 
greinar laganna. Ef þetta merkir að leyfi sem eru ekki útrunnin við 
gildistöku laganna 1. september 2007 má fastlega vænta þess að það 
standist ekki þar sem við leyfi er bundinn væntingarréttur sem nýtur 
vemdar stjómarskrár og mannréttindasáttmála eins og nánar er lýst í 4. 
kafla álitsgerðar undirritaðs dags. 7. mai 2004. Nauðsynlegt sýnist að taka 
á þessu með skýrum hætti í lögunum

Loks hefur verið bent á að lögin taki ekki gildi fýrr en 1. september 2007
r

að undangengnum almennum kosningum til Alþingis. Aður en til þess 
komi hafi nýkjörið þing öll tækifæri til að fjalla um þau á ný, breyta þeim 
og bæta, jafnvel fella þau brott. Þá hefur einnig verið látið að því liggja að 
Ijölmiðlanefnd starfi áfram og vinni að endurskoðun löggjafar um 
fjölmiðla.

Þótt þama sé leitazt við að koma til móts við það, að kjósendur geti tekið 
afstöðu til laganna, verður að hafa í huga að kosningar fara fram vorið 
2007. Hljóta þá að vakna spumingar um það hvort fjölmiðlafyrirtæki 
verði þá ekki þegar að hafa lokið aðlögun reksturs síns að kröfu laganna, 
a.m.k. að mestu leyti, en slík aðlögun hlýtur að taka talsverðan tíma -  
eða fyrirtækið hafi þá einfaldlega lagt upp laupana þannig að hugsanleg 
afstaða kjósenda vorið 2007 skipti ekki máli þar sem lögin hafi þá þegar 
haft áhrif á fyrirtæki i íjölmiðlarekstri og valdið skaða.

I annan stað verður að greina á milli atkvæðagreiðslu um tiltekið málefni 
og almennra þingkosninga. í þingkosningum taka kjósendur afstöðu til 
margra málefna og á þessu stigi getur enginn sagt til um það hvaða mál 
verða efst á baugi árið 2007. Ef til vill hafa lögin þá verið felld úr gildi 
eða þeim breytt og forsendur þá allt aðrar.

2 í  tengslum við stjómarskrárbreytingar bendir Ólafur Jóhannesson á að þingrofí og almennum 
kosningum milli þinga verði alls eigi jafnað til þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi laganna (þ.e. 
stjómlaganna). I alþingiskosningum kunni ýmis önnur sjónarmið að ráða þingmannakjöri, en afstaða 
manna til stjómarskrárfrumvarps, sjá Stjómskipun íslands (1978), bls. 107. Svipuð sjónarmið birtast 
hjá Bjama Benediktssyni þar sem hann varpar fram þeirri hugmynd að eftir samþykkt tveggja þinga 
með kosningum á milli verði frumvarpið borið undir þjóðaratkvæði til þess að tryggja enn betur en ella, 
að almenningur væri í raun og vem  samþykkur stjómarskrárbreytingu, sbr. Land og lýðveldi I, bls. 201. 
Sömu sjónarmið eiga við, e f  almennar þingkosningar eiga að ráða örlögum fjölmiðlafmmvarpsins. 
Engan veginn er tryggt að þar verði sérstaklega tekið á því máli eins og tilgangurinn er með 
þjóðaratkvæðagreiðslu í framhaldi af synjun forseta á lagafmmvarpi.
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Loks má vekja athygli á þvi sem segir í upphafi athugasemda við 
frumvarpið að það sé að undanskildum tveimur veigamiklum breytingum 
samhljóða frumvarpi þvi sem samþykkt var 24. maí 2004. Með vísan til 
þess sem hér hefur verið rakið verður naumast sagt að breytingar séu 
veigamiklar, enda ekki tekið á ýmsum mikilvægum álitaefnum sem lúta 
að því hvort frumvarpið í hinni breyttu mynd samrýmist ákvæðum 
stjómarskrárinnar eða með því sé fullnægt íjölþjóðlegum 
skuldbindingum. Við svo búið verður ekki betur séð en með þessu sé 
verið að sniðganga 26. gr. stjómarskrárinnar, en þetta verður nánar skýrt í 
næsta kafla.

VI. Synjun forseta kallar á samstöðu þingmanna.

Ef heimilt telst að taka frumvarp upp að nýju sem fellt hefur verið við 
þjóðaratkvæðagreiðslu, eða Alþingi hefur fellt brott lög sem öðlazt hafa 
bráðabirgðagildi í skjóli frumvarpsins i því skyni að skoða mál betur og 
eftir atvikum samþykkja ný lög, skiptir öllu máli hvemig að því verki er 
staðið. Ef lagt er fram nýtt frumvarp í beinu framhaldi af synjun forseta, 
hvort sem miklu væri þar breytt eða litlu, jafnvel þótt gerbreytt væri, 
þannig að það teldist algerlega nýtt, Alþingi samþykkti og forseti 
staðfesti, yrði þeim gjömingi tæplega hafnað og þá sérstaklega ef breið 
samstaða næðist. En nákvæmur undirbúningur og rækileg skoðun sem ef 
til vill leiddi til gerbreytingar hlyti eðli málsins samkvæmt að taka 
nokkum tíma þannig að mjög ólíklegt væri að slíkt frumvarp yrði lagt 
fram í beinu framhaldi af synjun forseta.

En áður en nánar verður um það fjallað er æskilegt að huga stuttlega að
r

samskiptum þinga og þjóðhöfðingja í aldanna rás. Atök milli þings og 
þjóðhöfðingja eiga sér langa sögu meðal vestrænna þjóða og snemma 
hugleiddu stjómspekingar leiðir til að skapa jafnvægi milli valdaþátta, 
ekki sízt grískir og rómverskir. Togstreita hefur þó jafnan haldizt og hún 
einkenndi meðal annars stjómskipunarþróun á miðöldum, en henni lauk 
að mestu þegar einveldi komst á og allt vald gekk til þjóðhöfðingja, oftast 
konungs, frá guði að því talið var. Seint á 18. öld tók að fjara undan 
einveldishugmyndum enda höfðu þær sætt gagnrýni stjómspekinga sem

r

boðuðu þær kenningar að allt vald kæmi frá lýðnum. A 19. öld tóku slíkar 
hugmyndir að hafa veruleg áhrif á stjómskipan Evrópuríkja (höfðu 
reyndar þegar festst i sessi í Bandaríkjunum). Þjóðþingum var komið á fót 
og staða þeirra styrktist á kostnað þjóðhöfðingjans. Þingin fengu 
löggjafarvald, en þjóðhöfðinginn hafði þar enn nokkra hlutdeild sem 
birtist einkum í synjunarvaldi hans sem þó var smám saman takmarkað á 
ýmsa vegu, meðal annars með þvi að það væri einungis frestandi.
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Jafnframt var valdi dreift meðal annars með þrígreiningu rikisvaldsins og 
deildaskiptingu þjóðþinga. Og smám saman var dómstólum fengið vald 
til að tryggja að löggjafmn færi að ákvæðum stjómarskrár. Því er ljóst að 
löggjafarvald þingsins er takmarkað á ýmsa vegu; það er ekki beinn 
arftaki einvaldskonungsins.

Þar sem þingræði varð síðan viðurkennd stjómskipunarregla, til dæmis í 
Noregi 1884, i Danmörku 1901 og hér á landi 1904, urðu tengsl 
framkvæmdarvalds og meiri hluta þingmanna sem stjóm styður, mjög 
náin. Hér á landi hefur þingræðið sem upphaflega átti að vera hemill á 
konungsvaldi þróazt í að veikja stjómskipulega stöðu Alþingis sem 
stofnunar gagnvart framkvæmdarvaldinu sem hefur breytzt í það sem 
sumir kalla ráðherraræði.3

Þannig virðist Alþingi sem löggjafarstofnun eiga nokkuð undir högg að 
sækja gagnvart framkvæmdarvaldinu og hefur það birzt skýrt við meðferð 
á þessu máli með því ofurkappi sem virðist hafa verið lagt á að koma máli 
í gegnum þingið þrátt fyrir ábendingar um ýmislegt sem þyrfti að kanna 
betur, til dæmis um stjómskipulegt gildi lagafrumvarpsins (þótt nokkur 
atriði hafi verið lagfærð) og fjölþjóðlegar skuldbindingar eins og áður 
hefur verið vikið að. Auk þess sem dregið hefur verið í efa að þeim 
pólitisku markmiðum sem lýst er verði náð. En um þann þátt verður ekki 
fjallað hér.

Synjunarvald i höndum þjóðhöfðingja sem er aðallega pólitísks eðlis og 
eftirlit stjómlagadómstóla -  og eftir atvikum almennra dómstóla -  eða 
stjómlagaráða, sem er skylt synjunarvaldi og lýtur sérstaklega að 
stjómskipunarlögum, er þannig hemill á umsvif þingsins. Afleiðing þess 
að synjunarvaldi er beitt er viða sú að mál gengur þá aftur til þingsins til 
endurskoðunar4 og jafnvel tengt áskilnaði um aukinn meirihluta. Þetta 
merkir þá tvennt:

Nýja yfirferð -  nánari skoðun 
Viðtækari samstöðu -  aukinn meirihluta.5

Þótt þetta birtist ekki í orðum stjómarskrár Islands verður ákvæðum 
hennar ekki fengin vitræn merking öðmvisi en gert sé ráð fyrir að áþekk

3 Eftirlitshlutverk Alþingis hefur verið styrkt með því að fella Ríkisendurskoðun undir þingið og með 
stofnun embættis umboðsmanns Alþingis. Hins vegar hefur staða Alþingis sem löggjafarstofnunar 
veikst.
4 Áþekkt gerist þegar dómstólar komast að þeirri niðurstöðu að lög samrýmist ekki stjómarskrá og 
Alþingi tekur þau til endurskoðunar.
5 Tillaga um slika málsmeðferð var lögð fram á Alþingi 1944, en fékk ekki hljómgruim, sbr. 
Alþingistíðindi 1944 A, þskj. 165, B, d. 121-122.
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sjónarmið búi að baki 26. grein. Synjun í þjóðaratkvæðagreiðslu verður 
varla túlkuð öðruvísi en skilaboð til Alþingis um að láta málið niður falla 
eða taka það fyrir að nýju. Af því leiðir að þingið hlýtur að taka sér 
hæfilegan tíma til að afla upplýsinga og grandskoða alla þætti þess, meðal 
annars með frekari upplýsingaöflun utan þingsins. Auk þess er eðlilegt að 
túlka úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem frumvarpi er synjað og lög 
falla úr gildi þannig að þingmönnum beri að leitast við að ná sem 
víðtækastri sátt um slíka löggjöf. Öðrum kosti verður 26. grein 
merkingarlitil eða jafhvel merkingarlaus. Með þessu er staða 
löggjafarvalds, Alþingis og forseta Islands, styrkt gagnvart 
framkvæmdarvaldinu. Sama má segja, ef Alþingi fellir lög úr gildi. Með 
því verður að telja að Alþingi skuldbindi sig til að igrunda mál að nýju og 
leita eftir viðtækri samstöðu.

Á það hefur verið bent að Alþingi hafi nú, eins og hér stendur á, öll 
úrræði til að fjalla um frumvarpið, breyta því og bæta það, eftir því sem 
hugur þingmanna stendur til. En þá er því ekki gaumur gefinn að 
viðhlítandi umbætur hljóta að taka tíma, en samkvæmt 26. gr. skal 
frumvarp lagt undir atkvæði þjóðarinnar “svo fljótt sem kostur er”. Þótt 
Alþingi bregði á það ráð að afnema lögin er það bundið við það að gera 
það svo fljótt sem kostur er, en af því leiðir að tími gefst ekki til þeirrar 
umfjöllunar sem nauðsynleg er, enda verður ekki séð að sú sé ætlunin 
miðað við þau tímamörk sem boðuð hafa verið.

Með þvi fmmvarpi sem lagt hefur verið fýrir Alþingi er augljóslega verið 
að sniðganga þær óskráðu grundvallarreglur sem búa að baki 
stjómarskrárinnar, og stjómarskrársniðganga er jafngild 
s tj ómarskrárbroti.

En stenzt það að skírskota til slíkra óskráðra grundvallarreglna samkvæmt 
viðurkenndum aðferðum við túlkun stjómarskrár? Að því skal nú vikið.

VII. Helztu viðhorf til túlkunar stjórnarskrárákvæða.

I framhaldi af þvi sem nú hefur verið rakið er rétt að fara nokkmm orðum 
um helztu viðhorf til túlkunar stjómarskrárákvæða, en um það gilda að 
nokkm leyti aðrar áherzlur en við túlkun annarra laga. Þar koma þessi 
álitaefni til sérstakrar skoðunar.

1. Stjómskipunarlög eru æðri réttarheimildir en t.d. sett lög og 
torveldara er að breyta stjómarskrá en öðmm settum reglum. 
Stjómarskrárákvæði verður þvi í reynd að aðlaga breyttum 
aðstæðum með tiltölulega sveigjanlegri túlkun.
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2. Stjómarskrárákvæði einkennast alla jafna af almennt orðuðum 
meginreglum, en löggjafanum látið eftir að setja almennar reglur til 
fyllingar, að sjálfsögðu innan marka stjómarskrárákvæða.

3. Sum ákvæði stjómarskrár em gömul að stofni til og slík ákvæði 
verður iðulega að túlka frjálslega.

4. Ýmis ákvæði stjómarskrár em óskýr og ófullkomin; það tengist 
stundum aldri þeirra.

5. Stjómarskráin setur stjómmálavaldi mörk. Pólitískum stofnunum er 
fengið vald og á þær em lagðar skyldur. Þvi em sett takmörk hvað 
handhafar stjómmálavalds geta gert löglega með þeim heimildum 
sem þeim em fengnar. Tengsl lögfræði og stjómmála em þá oft sett 
á oddinn, þegar kemur að túlkun stjómarskrár og því verður ekki 
neitað að stundum einkennir hentistefna og tækifærismennska 
túlkun stjómmálamanna á stjómarskrá. Því hefur jafnvel verið 
hreyft að stjómmálamenn hefðu meira frelsi til að stýra réttarþróun 
á þessu sviði en t.d. dómstólar. En það fær vart staðizt. Nú er 
aðhaldið meira, en þeir telja sig oft frjálsari.6

Niðurstaðan er sú að svigrúm til að túlka stjómarskrána er almennt meira 
en við túlkun annarra reglna. Af því leiðir að orðalag og 
lögskýringargögn hafa ekki sama vægi við túlkun stjómarskrárákvæða og 
túlkun almennra laga. Meginreglur laga, eðli máls og raunhæf álitaefni 
miðað við aðstæður skipa rýmri sess við túlkun stjómarskrárákvæða. Þrátt 
fyrir þetta verður ekki ályktað að breyting á valdahlutföllum í 
stjómmálum eða venju sem gengur gegn ákvæðum stjómarskrár verði 
fellt undir túlkun.

Hér má bæta því við að lengi hafa staðið deilur um hvort við túlkun eigi 
fremur að leggja áherzlu á upprunalega ætlan stjómarskrárgjafann eða 
ríkjandi viðhorf hverju sinni. Flestir munu fremur hallast að siðari 
kostinum, þótt jafnan séu báðir kostir skoðaðir.

Það frelsi sem einkennir túlkun stjómarskrár helgar ekki 
geðþóttaákvarðanir. Túlkun er í sjálfu sér pólitísks eðlis, en hún verður að 
vera í þeim anda og á grundvelli þeirra pólitísku gilda sem móta 
stjómarskrána og allur þorri manna viðurkennir. Það er svo viðfangsefni 
fræðanna að skýra túlkunar vandann og sýna samhengið milli rikjandi 
gilda í stjómmálum og mótun stjómskipunarinnar í einstökum greinum. 
Hugmyndir manna um hlutlægni og hreinleika vísindanna útiloka engan

6 Per Helset B j0 m  Stordrange: Norsk Statsforfatningsrett. Ad Notam Gyldendal, bls. 68-70. Peter 
Badura: Staatsrecht. C.H Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Míinchen 1986, bls. 15-16. Karl Doehring: 
Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2., neuarbeitete Auflage. Alfred Metzener Verlag 
GmbH. Frankfurt am Main 1980, bls. 23-26.
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veginn að fræðimaður taki afstöðu ef hann setur ekki gildismat sitt og 
skoðanir fram sem vísindalegan sannleika -  eða hina einu réttu 
vísindalegu niðurstöðu -  heldur viðurkennir það pólitíska mat sem hann 
reisir afstöðu sína á.

En sagan sýnir að sjaldgæft er að menn fullnægi þessum áskilnaði. 
Freistingin að fella stjómmálaáróður undir merki fræðanna hefiir löngum 
verið mikil.

VIII. Viðbrögð við synjun og túlkun stjórnarskrárákvœða.

Ef framangreind sjónarmið við túlkun em lögð til gmndvallar er ljóst að 
ákvæði 26. gr. er skýrt. Forseti hefur persónulegt synjunarvald bæði 
samkvæmt orðum greinarinnar og lögskýringargögnum. Þótt þau hafi 
minna vægi við túlkun stjómarskrárákvæða en almennra laga, skipta þau 
miklu máli. Heimild forseta til synjunar laga hefur ekki fallið niður vegna

o

notkunarleysis, enda nú viðurkennt i framkvæmd.

Ekki verður sagt að 26. gr. sé svo almennt orðuð að almenni löggjafmn 
hafi lítt takmarkað svigrúm til að mæla fyrir um það hvemig skipa skuli 
málum ef synjunarvaldi er beitt. Hún er ekki heldur svo gömul að heimilt 
sé að breyta efni hennar með túlkun í anda nýrra tíma. Reyndar má segja 
að málsskot til þjóðarinnar sé mjög í samræmi við ríkjandi viðhorf til 
þjóðaratkvæðagreiðslna um einstök mál þótt ýmsar skoðanir séu á því 
hver tilhögun sé heppilegust (sbr. 2.-4. tl. hér að framan). A hinn bóginn 
er ekki mælt fyrir um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu, né heldur hvemig 
bregðast skuli við henni ef frumvarp er fellt. Það mál er nú til sérstakrar 
skoðunar og það verður ekki leyst nema með því að fylla i eyðu -  eins og 
reyndar oft gerist þegar beita þarf lögum -  og það verður að gera i 
samræmi við þær grundvallarreglur sem stjómarskráin er reist á.

Ef lagafmmvarp er fellt við þjóðaratkvæðagreiðslu er það í fyllsta 
samræmi við lýðræðishefðir sem ríkjandi em að mál sé tekið til 
rækilegrar skoðunar að nýju, ef það er þá ekki látið niður falla. Slík 
skoðun og rækilegri umræða er í fyllsta samræmi við þær 
lýðræðishugmyndir sem stjómskipanin er reist á. Þetta hefur fengið nú á 
seinni ámm aukið vægi í kenningum um samræðusiðfræði sem settar hafa

7 A lf Ross: Dansk Statsforfatningsret. Nyt nordisk Forlag - Amold Busck. K^benhavn 1966, bls. 51-55.
8 Ólafur Jóhannesson: Stjómskipun íslands. Önnur útgáfa. Gunnar G. Schram annaðist út gáfuna. Iðunn 
[1978], bls. 129-132. Um  þetta er einnig íjallað í eftirtöldum greinum mínum: Stjómskipuleg staða 
forseta Islands. Skímir 166. árg , bls. 425-439, Forseti Islands og synjunarvald hans. Skímir 177. árg. , 
bls. 203-237, sbr. einnig Stjómskipunarvald Forseta Islands. Útvörður. Utg. Byggðahreyfíngin  
Útvörður. 8. árg. 1. tbl. 1993, bls. 25-30.
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verið fram og jafnvel er haldið að ráði úrslitum um framtíð lýðræðis. Slik 
meðferð mála hlýtur að taka lengri tíma en fáeina daga.

Það er einnig i anda lýðræðis að leita sem víðtækastrar samstöðu með 
málamiðlunum. Það setur hömlur á ofríki meirihluta og tryggir að sem 
flestir eignist hlutdeild í ákvörðunum, en slíkt tekur sinn tíma. Þess vegna 
er ákvörðunarferli í lýðræðisríki seinvirkt, en það vinnur gegn geðþótta 
og ofríki.

Hugmyndir þessar birtast í þeim stjómarskrárákvæðum þar sem svo hefur 
verið mælt að synjunarvald leiði til endurupptöku mála, rækilegri 
skoðunar og aukins meirihluta. Þau em höfð til marks um meginreglur 
sem búa að baki í öllum stjómarskrám lýðræðis og réttarríkja, þótt ekki sé 
málum hvarvetna hagað á einn veg.

Hér skal engin dul á það dregin að teflt er fram pólitískum gildum, en 
ekki er vitað annað en um þau sé víðtæk samstaða í þjóðfélaginu. Með 
þeim er ekki dreginn taumur neinna tiltekinna stjómmálaafla og því er 
pólitísk túlkun stjómarskrár í þessum anda fyllilega réttmæt og þannig 
hafa stjómarskrár verið túlkaðar þar sem lýðræðis- og 
réttarríkishugmyndir standa föstum fótum. Öðmm kosti staðnar 
stjómkerfið.9

Ef ekki er aukið við stjómarskrána reglum af þessu tagi verður 26. gr. 
merkingarlítil, jafnvel merkingarlaus, og ákvæði hennar dauður bókstafur. 
Þá er um leið kippt brott einu mikilvægasta hlutverki embættis forseta 
Islands í stjómskipan landsins sem sérstök áherzla var lögð á við setningu 
lýðveldisstjómarskrárinnar 1944.

IX. Ótryggt lagaumhverfi -  miður góðir lagasetningarhœttir.

III. og IV. kafla var vikið að gildistökuákvæði fmmvarpsins 1. september 
2007 og þeim rökum að með því gæfist alþingiskjósendum kostur á að 
lýsa viðhorfi sinu til löggjafarinnar áður en hún gengi í gildi og þá væri 
tækifæri til breytinga eða afnáms. Við þetta hafa verið gerðar þær 
athugasemdir að með því væri fjölmiðlafyrirtækjum skapað mjög ótryggt 
rekstrammhverfi, enda ættu þau að hafa lagað starfsemi sína að kröfum 
laganna skömmu fyrir gildistöku laganna og þá kynni að vera of seint að

9 Hér á landi og víðast í hinum vestræna heimi er samstaða um þessi gildi, en mörg dæmi eru um að 
þeim hafi verið hafnað. Það hafa t.d. bæði kommúnistar og nazistar gert og þar sem þeir hafa náð 
áhrifum hefur samstaða um þau rofnað. Þeir sem skírskotað hafa til slíkra gilda hafa þá verið 
fordæmdir sem pólitískir erindrekar i dulargervi fræðimanns.
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snúa við. Hér verður að hafa í huga að rekstur fjölmiðla á íslenzkum 
forsendum á að ýmsu leyti undir högg að sækja.

Þá má minna á að alþingiskosningar og þjóðaratkvæðagreiðsla um tiltekið 
afmarkað mál eru engan veginn sambærilegar eins og áður er raunar 
nefnt.

Það eykur enn á óvissuna að ríkisstjómin hefur lýst þvi yfir að 
fjölmiðlanefnd starfi áfram, henni verði falið að móta frekari reglur um 
starfsumhverfi Ijölmiðla og fulltrúum stjómarandstöðu boðið að koma að 
því verki. Ekki em það góðir lagasetningarhættir að setja umdeild lög, en 
leggja um leið drög að þvi að breyta þeim og jafnvel afnema, enda em 
þeir í ósamræmi við þær kröfur sem almennt verður að gera til laga og þá 
ekki sízt ef fullnægja á kröfum réttarríkisins. Þær má telja upp i nokkmm 
liðum, en það sem hér skiptir mestu máli er að lög eiga að vera tiltölulega 
stöðug. Tíðar og skyndilegar lagabreytingar valda óvissu um það hvaða 
reglur gildi hverju sinni og skerða réttaröryggi. Lög eiga að vísa mönnum 
veg, þannig að menn geti séð fyrir afleiðingar gerða sinna og gert 
ráðstafanir í samræmi við það, viti hvað ber að gera og hvað beri að 
varast. Stöðugleiki er forsenda fyrir þvi að menn geti skipulagt lif sitt og 
starfsemi sina og gert langtímaáætlanir.10

X. Agreiningur lögfrœðinga.

Mikið hefur verið rætt um ólíkar skoðanir og ágreining lögfræðinga. 
Jafnvel hefur verið látið að þvi liggja að hver sem vill geti fengið álit um 
nánast hvaða niðurstöðu sem er. Slík ummæli stafa af því að menn greina 
ekki nægilega á milli þess, hver staða þeirra er, sem láta álit í ljós, á 
hvaða forsendum álitsgerð er reist og hver er rökstuðningur.

Alit lögfræðinga sem eru í þjónustu tiltekins aðila, ríkis sveitarfélags, 
fyrirtækis eða einstaklings um efni sem snertir umbjóðanda hans mótast 
af því. Ekki af því að lögfræðingurinn sé lélegur eða óheiðarlegur, heldur 
verður að líta á hann í stöðu málflytjandans. Þá leggur hann áherzlu á þau 
rök sem styðja mál hans.11

10 Sigurður Lindal: Um  lög og lögfræði. Hið islenzka bókmenntafélag (2003), bls. 47-53. Sjá einnig: 
Beyleveld & Brownsworld: Law as A Moral Judgment. Sheffield Academic Press, (1994), bls. 314- 
324.
11 Lögfræðingar sem eru í þjónustu ríkisins og ríkisstjómar eru á dönsku kallið kronjurister. Einn hinn 
frægasti þeirra var Johannes Nellemann (1831-1906) prófessor og dóms- og Islandsmálaráðherra Dana, 
Hann var hinn lögfræðilega samvizka fáveldisstjómar Estrups seint á 19. öld. Hann lagði á þau ráð að 
svipta danska þingið nánast fjárveitingarvaldi með því að setja bráðabirgðafjárlög jafnskjótt og þingið 
hafði samþykkt fjárlög. Þetta varð til þess að sett var í stjómarskrá Dana ákvæði sem bannaði útgáfu 
bráðabirgðafjárlaga e f  þingið hafði samþykkt íjárlög fyrir fjárhagstimabilið, sbr. 28. gr. stjómarskrár 
Islands.
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Þá er mikilvægt að gefa því gaum hvemig mál em lögð fyrir 
lögfræðinginn. Sá sem það gerir vill gera sér grein fyrir því hver staða 
hans er að gefnum tilteknum forsendum um lög og staðreyndir sem engan 
veginn er víst að standist. Annar lögfræðingur getur siðan í sama máli 
komizt að annarri niðurstöðu af þvi að hann gengur að öðmm forsendum 
vísum. Þessu þarf að gefa gaum, en það er sjaldnast gert í opinberri 
umræðu eða fréttaflutningi, enda oft erfitt um vik.

Loks kann að vera áherzlumunur í álitum lögfræðinga, en ástæðulaust er 
að túlka það sem sérstakan ágreining.

Mestu máli skiptir hvemig röksemdafærslu er háttað, en það skilar sér oft 
illa. Miklu fremur er skírskotað til þess hver sé staða þess sem álit gefur. 
Þetta hefur verið sérstaklega áberandi í umræðunni um fjölmiðlalögin.

XI Yfirlit og helztu niðurstöður.

Gerð er grein fyrir verkefninu og efni frumvarps til laga um breytingu á 
útvarpslögum nr. 53/200 og samkeppnislögum nr. 8/1993 o. fl. sbr. I-II. 
kafla.

Niðurstaðan er sú að stjómskipulegt þrátefli geti hlotizt af því að leggja 
fram nýtt fjölmiðlafrumvarp samtímis því að fella hið eldra úr gildi, sbr.
III. kafla.

Gild rök má færa fyrir því að mál sé úr höndum Alþingis þegar forseti 
synjar og eigi þangað ekki afturkvæmt fyrr en þjóðaratkvæðagreiðsla 
hefur farið fram. Hins vegar má færa rök fyrir þvi, að Alþingi geti 
afnumið lögin, enda staðfesti forseti. Síðar megi leggja fram nýtt 
frumvarp eftir rækilegan undirbúning og endurskoðun, sbr. IV. kafla.

Breytingar sem gert er ráð fyrir í fmmvarpi því sem nú liggur fyrir 
Alþingi em svo veigalitlar að með þeim er verið að sniðganga 
stjómarskrá, sbr. V. kafla.

Ekki hefur verið staðið þannig að endurskoðun þess frumvarps sem nú 
liggur fyrir að hún geti talizt svo rækileg að samrýmist gmndvallarreglum 
stjómarskrárinnar og ekki hefur verið leitað eftir víðtækri samstöðu. Slík 
vinna hefði tekið miklu lengri tíma. Synjun forseta við þessar aðstæður er 
til þess fallin að styrkja löggjafarvaldið í heild gagnvart 
framkvæmdarvaldinu. Með framlagningu fmmvarpsins er verið að
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sniðganga stjómarskrána og stjómlagasniðganga er jafhgild 
stjómarskrárbroti, sbr. VI. kafla.

Túlka verður 26. gr. og synjunarvald forseta í anda þeirra 
gmndvallargilda sem móta stjómskipunina og búa að baki því plaggi sem 
kallast stjómarskrá lýðveldisins Islands, sbr. VII.

Rækileg endurskoðun frumvarps sem synjað hefur verið staðfestingar, 
upplýst umræða og viðleitni til að ná sem víðtækastri samstöðu er í fyllsta 
samræmi við þá lýðræðis- og málamiðlunarhefð sem stjómskipan íslands 
er reist á og hana ber að virða, sbr. VIII. kafla.

Gildistökuákvæðið 1. september og fyrirheit um frekari endurskoðun 
lagaumhverfis leiðir til réttaróvissu sem veldur öryggisleysi í rekstri 
ljölmiðlafyrirtækja. Þessi aðferð að setja fyrst lög og boða síðan 
breytingar er andstætt góðum lagasetningarháttum og þeirri lagahefð sem 
þjóðin vill væntanlega öll hafa í heiðri, sbr. IX. kafla.

Ágreining lögfræðinga verður að skoða í ljósi stöðu þeirra, hlutverks 
þeirra, hvemig mál em lögð fyrir þá og síðast en ekki sízt rökfærslu 
þeirra, sbr. X. kafla.

Bergstaðastræti 76 
Reykjavík, 13. júlí 2004

Sigurður Líndal



Fréttablaðið 2. júní 2004.

Alþingi og forseti íslands fara saman með löggjafarvaldið.

Á þessari stundu liggur ekkert fyrir um hvaða afstöðu forseti íslands tekur 
til staðfestingar eða synjunar fjölmiðlafrumvarpsins sem mestur styrr 
hefur staðið um undanfama daga. Ef forseti tekur þá ákvörðun að synja 
frumvarpinu staðfestingar fær það þó engu að síður lagagildi, en leggja 
skal það svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningabærra manna 
i landinu til samþykktar eða synjunar.

Mörg stór orð hafa fallið um það hvað gerðist ef forseti synjaði og 
þarflaust að árétta þau hér, en mörg þeirra em þó fremur mælt af ofsa en 
yfirvegun. Ef forseti staðfesti og lögin öðluðust frambúðargildi má búast 
við klögumálum, kæmm og stefnum til innlendra og erlendra 
eftirlitsstofnana og dómstóla. Ef forseti synjaði og lögin yrðu samþykkt í 
almennri atkvæðagreiðslu mætti gera ráð fyrir áþekkum ýfingum þótt sú 
einkennilega staða kæmi þá upp, að meirihlutinn hefði ef til vill samþykkt 
brot á lögum og milliríkjasáttmálum. Ef á hinn bóginn lögin yrðu felld 
væm þau úr sögunni og málið yrði væntanlega tekið til skoðunar að nýju.

Forseti synjar.

Nú skulum við gera ráð fyrir að forseti synji og verður þá að gera ýmsar 
ráðstafanir, svo sem að setja lög um atkvæðagreiðslu, en það þyrfti þó 
ekki að vera ýkja flókið og mætti í flestum greinum styðjast við lög sem 
þegar gilda um almennar kosningar hér á landi, svo sem til Alþingis, 
sveitarstjóma eða embættis forseta íslands. Þá hlyti að verða einhver 
fjárútlát við kynningu á lögunum og þeir sem láta sig málið skipta yrðu 
að bera kostnað við að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

En væri nú ekki betra að leita annarra leiða? í stað alls þessa umstangs, 
sem atkvæðagreiðslu fylgdi, felldi Alþingi sjálft lögin úr gildi, en 
samþykkti jafnframt að taka málið til endurskoðunar.

Alþingi endurskoðar.

r

I 26. gr. segir að efnt skuli til atkvæðagreiðslu allra atkvæðisbærra manna 
“svo fljótt sem kostur er”. Ýmis vandkvæði sýnast vera á að tengja 
atkvæðagreiðsluna um fjölmiðlafrumvarpið við væntanlegar 
forsetakosningar og sumarið hentar illa til almennrar atkvæðagreiðslu, 
þannig að liklega stæðist að fresta atkvæðagreiðslu til haustsins. Þá fengi 
Alþingi ráðrúm til að fella lögin úr gildi og taka til við endurskoðun.



Vel má vera að þingmönnum sem samþykkt hafa frumvarpið þyki það 
beizkur kaleikur að kyngja slíkum viðsnúningi, en það hlýtur þó að vera 
tilefni til endurmats þegar hinn handhafi löggjafarvaldsins skv. 2. gr. 
stjómarskrárinnar -  forseti íslands -  synjar atbeina sínum. Þá stendur 
valið milli þess að taka mál til endurskoðunar eða leggja það i þjóðardóm.

Brotið blað í stjórnskipunarsögunni.

Með slíku frumkvæði Alþingis mætti miðla málum, þannig að 
hvorirtveggju hefðu nokkuð sins máls. Slík málamiðlun væri í anda 
germanskra, og ekki sízt norrænna og engilsaxneskra stjómskipunarhefða 
um takmarkað vald og fjölræði, sem islenzka þjóðveldið varpar ským 
ljósi á og á þannig djúpar rætur í íslenzkri hefð. Slík lausn kynni að verða 
upphaf venju sem sem tengist hlutdeild forseta i löggjafarvaldi og bryti 
blað í stjómskipunarsögu Islendinga. Venja mótast af reynslu og sátt, hún 
er því oftast hollari til leiðsagnar en valdboð settra laga. Synjun forseta á 
staðfestingu yrði þá i reynd til þess, að mál sem mikill styrr stæði um og 
naumur tími gæfist til að rökræða, gengju aftur til Alþingis til rækilegri 
skoðunar og sáttaumleitana. Þjóðaratkvæðagreiðsla sem fylgdi ákvörðun 
forseta gæfi henni meiri þunga en ella. Þessi leið sparaði fé, eyddi óvissu, 
slægi á deilur -  og allir héldu sæmd sinni.

Sigurður Líndal.


