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Kærandi: Siguröur Hreinn Sigurðsson,
kjósandií Norðvesturigðrdæmi.

Móttakandi: Alþmgi á gnmdvelli 46. gr. gildandi stjómarskrár nr.
33/1944 og 43. gr. tillagna að nýrri stjómarskrá sem 
hiutu brantargengi í lögmætri þjóðaratkvæðagreiðslu 
þaun 20. október 2012. Einnig samkv. 120. gr. laga 
ura kosningar til Alþingis, nr. 24/2000 auk 1. gr. og 
5. gr. lagaumþingsköp Alþingis, nr. 55/1991.

Dómsmálaráðunevtið á grundvelli llS .gr. laga um kosningar til Alþingis, 
nr. 24/2000.

i. Krafa nm samþykkt nýrrar stjómarskrár og nýjar alþíngiskosningar

Kasrandi kreíst þess að Alþingi viðurkenni að ddri var loglega og eðlilega staðið að talningu 
og vörslu atkvaeða í Norðvestmkjördæmi helgina 25.-26. sept. sl. með þeim afleiðingum að míMl 
óvissa rQrir um hvaða feuribjóðendur ciga tilkafl til j  öfiaunarþingsætis í fímm kjördasmum af sex.

Kærandi krefst þess einnig að Alþingi samþykki feanvarp sþómlagaráðs í npprunalegri 
mynd, (“Nýju Stjómarskrána”, hér eftir NS) sem tveir þriðju hhitar kjósenda vetthi brauíargengi í 
lögmætri þjóðaratkvæðagreiðslu þ. 20. október 2012, ijúfi svo þing og stofiai til almennra kosninga af 
nýju, sbr. 79. gr. gildandi stjómarskrár nr. 33/1944. Til vara krefet kærandi þess a) að atkvæðavægi 
verði jafiaað á landsvísu Hkt og kjósendur ákváðu í lögmætri þjóðaratkvasðagreiðslu árið 2012 og 
ÖSE hefur ítrekað bent á, b) að samþykkt verói breyting á 46. gr. giidandi stjómskipimariaga nr. 
33/1944 til samrænris við 43. gr. NS, c) að breytingarákvæði NS konri í stað núgildaadi 
breytingarákvæðis og d) að kosið verði af nýju til Alþingis. Krafáa byggir á þvf að sú aðferð sem 
noíuð er á íslandi til að skera ur um lögmæti kosninga, og felst í því að Alþingismenn. sjálfir hafi það 
vald án úrskurðaaðila, samrýmist ekki lögfestum L viðauka við Mamméttmdasáttmála Evrópu, sbr. 
dóm ECHR310/15, case of Mugemangango.

Til vara krefst kærandi þess að fram fari uppkosning í Norðvesturlgördæmi, kjördæmi 
kæranda.

Helsta málsatvik

Alþingi boðaði til þjóðaratkvæðagreiðslu um afetöðu fólks til tiilagna að nýiri stjómarskrá 
(NS) þ. 20. október 2012. Fyrsta spumingin hljóðaði þannig: “Viltþú að tillðgur stjómlagaráðs verði 
lagðar til grwidvaUarfrumvarpi að nýrri stjómarskrá? " Rúnrir % blutar þeirra kjósenda sem afetöðu 
tóku (66,9%) svöruðu spumingunni játandi. í  NS ex m.a. lögð til breyting á fyrirkomulagi úrskurða



um gjídi kosoinga. Á þeim tsepu 9 árum sesn lídin em síðan kjósendur veittu NS brautaigeogi hefiir 
Alþingi hias vegar ekki tekisí að samþykkja nemar efoislegar eða varaníegar breytmgar á 
stjómarskránni Kosið hefur verið fjórom sinrram til Aiþingis á þessu túnabili ea vilji kjósenda að 
engu ’nafSur. Lítil sem engin umrasða befur farið frara á þíngfundum um málið og það aldrei komið til 
aíkvæðagreiðslu í þinginu. Nýliðnir atburðir í tengslum við talningu og roeðferð kjörgagna setja 
málið óhjákvæmiiega í öndvegi enn ema ferðina og sýoa mikilvægí þess að brugðist verði við á 
sanngjaman og lýðrreðislegan hátt

i ii  Um framlcvæmd kosningar í Norðvesturkjördæmi

Samkvæmt fimcfeigerð yfxrlqörstjómar Norðvesturigördæmis mætú hún tii fondar ákjördegj, 
Íaugardaginn 25. september 2021, kl. 9:30 í Hótel Boiganffisi. Talningu atkvæða lauk Id. 7:15 að 
morgm snrmudagsins 26. september 2021 og voru þá lokatölur og úxsíit kosninga í kjördæmmu 
kynnt

í fimdaigerð yfirigörsg’órnar kemur fram að fondi hsfi verið frestað ki, 07:35 og ákveðið að 
honum yrði framhaldið kl. 13:00. Meðau á fimdarfreston stóð hafi kjörgöga (kjörskrá, kjörseðlar 
o.fl.) verið geymd í sal Hótel Borgamess þar sem taMngjn fór fram á meðaa kjörstjóm og 
tafoingarfSIk fór að frvfia sig, sumir faeira til sín en aðrir á hótelimi sjálfu. Fyrir liggur staðfesting á 
því að kjorgognm bafi ekki verið undir innsígU þrátt fiyrir að yfirigörstjóm sé það skylt, sbr. 2. mgr. 
104. gr. kosal. Rjörgögnia. voru því geymd effiriítslaus og við algjöriega ótryggar aðstæður. Fyrir 
liggur að starísmaðmr á hóteíinu tók myndir af gögnum í því ástandi snemma. morguns þar setn 
enginn annar sést vera inm í saímim þar sem gögnm voru geymd. Fleíri ett einn inngangur er í salinn.

í fiindargerð segir. K2. 11:46 kom oddviU qfiur á íalningarstað en um það leyti hafói Kristín 
Bdwald formaður landskjðrstjámar samband við oddviiann og shýrði jrá  því að Htxll jmmw væri á 
atkveeðafjölda að baka jofinmarsœtian í Norðvestur- og Suðurlgördœmi, Var því beint til 
yjirkjörstjómar hvort úlejrti v<sri tií nánari skoóunar vegna þessa, ■

Kl. 12:15 mætti Ingibjörglnga Guðmmdsdóttir á talningarstað.

Af þessu raá sjá að adáviá yfiricjörsíjóniar Norðvesturkjördæmis var einn á talmogaxstað kríngura 
faádegið á suiraudeginura í rétt tæpan hálftíma með öll igötgögnin óinnsigluð, í ttássi við skýr ákvæði 
kosnmgalaga eins og áður segir. Auk þess er haft effir oddvitanum í frétt á 
https://www.visir.is/g/20212IÖ2667d að haan hafi verið á síaðnum dálítið frara eftir þegar starfsfölk 
kjörsþómarinnar var farið heira, væntanlega snemmamorguns sama dag. t fi&tnmt gerir harra lítið ár 
máíinu og þeim íjósnryndum sem hðfðu þá birst af ígöigögnnm víð ótryggar aðstœður. í  aonam fiétt 
á httDs://www.visir.is/g/2021216195 Id bafói oddvitínn gert IMð úx nofeun ransigia og sagt þetta 
verklag hafa tíðkast lengi. Formaður landskjörstjóraar sagði þó í söran frétt aö kosningalög væru skýr 
nm þetta e&i. Áréttað er að bteði oddviö yfírkjörs^ómar Norðvesturirjördaanis og formaður 
landslgorstjómar hafa gengt 'mikiivægmn. trúnaðarstöríum fyrir Sjálfstæðísflokkiim (Ð lista) á liðnum 
árum.

Klukkan 13:00 mættu Seiri meðlimir kjörsþóraar á staðinn. A6 tillögu oddvita var ákveðið að 
fara yfír aífcvæði greidd C fista Víðreisnar. í fyrsta atkvæðábunka sem oddviti tók upp reyndust vera 
átta atkvæði sem tilheyrðu D iista og eitt atkvæði sem tílheyrðí B Iista. Ekki var eining meðai þetrra 
sem sitja í yfickjörstjónnnni að ráðast skyidí I enduitalnmgu enda hafði engin formleg beiðni borist

https://www.visir.is/g/20212I%c3%962667d
http://www.visir.is/g/2021216195


um sLíkt og óvíst um lagaheimild fyrir slíkri ákvörðun. Það var samt sem áður gert og skilaði 
endurtaJning öðrum nióurstöðum en útgefioar lokatölúr. Reyndar leiddi endurtalning til breytinga á 
atkvasóatölum allra firamboólista, svo og auðra og ógildra atkvæðaseðla, sem er afar óvenjulegt og á 
ekki að geta gerst sé réttum aðfeiðum beitt. Mest var breytingin hvað varðar atkvæði D lista. Voru 
hinar síðari niðurstöður kynntar eftir að endurtalningu iauk um kl. 18.05 á sunnudegmum. Leiddi hin 
nýja uiðuistaða til verulegra breytinga á því hvaða firambjóðendur hlutu jöfiaunarþingsæti í fimm 
kjördæmum af sex. Hluti kjörstjómar neitaði hins vegar að undirrita fundargerðina vegna 
talningarinnar og telur Landslgörstjóm því ekki tækt aó fullyrða aó meðferð kjörgagna - atkvasöa - 
hafi verið fullnægjandi. Rétt er að árétta að umboðsmönnum allra firamboða var ekki tilkynnt um að 
til stasði að fara í endurtalningu atkvæða.

Fyrir liggur að yfirkjörstjóm Norðvesturskjördæmis gaf fiá sér yfirlýsingu þaxrn 1. október 
2021 þar sem firambjóðendur og kjósendur vora beðnir afeöknnar en án þess að um ólögmæta og 
óeðlilega báítsemi hefði verið að ræða væri slík afsöknnarbeiðni óþörf. Er þvi ákveðin viðurkennmg 
fðlgin í þessari yfirlýsingu rétt eins og bókun landskjörsþómar fiá 28. september 2021 þar sem 
vxðurkennt er að ekki hefði borist staðfesting fiá yfidgorstjóm Noróvesturkjördæmís um að meðferð 
kjörgagna hafi verið fullnægjandi í kjördæminu.

iv. Rökstuðningur

A. Sambanbnrðnr við ógildingarákvörðun Hæstaréttar á stjórnlagaþingskosningum

Þegar mat er lagt á þau atriði sem ralrin era í iii. hluta sem annmarki á tainingu og meðferð 
atkvæða í Norðvesturkjördæmi hlýtur ákvörðun Hæstaréttar firá 2011 um ógildingu kosningar til 
stjórnlagaþings að vera fordæmisgeÉmdi. Sex dómarar Hæstaréttar tiltóku nokkur atriði sem talin vora 
annmarkgr á framkvæmdiimi og þó svo að engar visbendingar væru um rangar eða misvísandi 
niðurstöður falningar atkvæða þá töidu dómaramir ástæðu til að ógilda kosningamar út frá heildstæðu 
mati á þessum annmörkum. Eftirfarandi annmarkar vora tilteknir á fiamkvæmdinni:

1) Strikamerking á bakhlið kjörseðla og atkvasði rekjanleg. Veralegur annmarid að mati dómara.
2) í sumum kjördeHdum voru ekki lokaðir kjörkiefar heldur pappaskálrúm á borðum.
3) Kjörseðlar voru ekki samanbrjótaniegir. (Tveir dómarar ósammála meirihlutanum.)
4) Umbúnaður kjörkassa til þess frdlinn að draga úr öryggi og leynd kosninganna.
5) Taining aticvæða fór ekki fram fyrir opnum dyrum.
6) Fulltrúar frambjóðenda vora ekki viðstaddix talniuguna. Verulegur annmariri að tnati dómara.

í umfjöllun1 Reynis Axelssonar, stærðfræðings, um þessa ákvörðun Hæstaréttar eru frerð sterk rök 
fyrir því að liður 1 standist ekki skoðun þar sem atkvæði hafi alls ekki verið rekjanleg og að 
Hæstiréttur hafi ekki sýnt fram á að það væri mögulegt Liður 6 sem einnig var talinn veralegur 
annmariri sagði Reynir komast næst því að vera í andstöðu við lög um kosningar til Alþingis en 
undraðist að Hæstiréttur hefði ekki einfaldlega fyrirskipað endurtalningu aticvæða í viðurvist 
umboðsmanna eða fulltrúa firambjóðenda lDct og krafist var í einni kærunni. Svo framarlega sem 
atkvícðin cra innsigluð og gcymd í samræxni við lög cr vissulcga hægt að endurtelja þau eins oft og 
ástæða er tii.

1 hKpifiond,an.is/jondan/?D10cII>=ReadBlo,£Aaigk&ID=lé&Cl:H?



Þess ber að geta að EMkgf Tómasson, fyirverandi basstaiéttardómari og prófessor emeritos 1 
stjómsídpBBarréttí við Lagaddid Háslcóla íslands hefúr einnig gagmýnt þessa Biðorstöða Hæstaréttar í 
Ijfei þess að eogjn vísbendiag var um það að þeir annmarkar sem dómarinn taldi á bosníngunum 
beSu hafi áhrif á niðarstöður þrírn.4 í því tBfelli sem bérÉxtíí skoðunar, liggur5 írios vegar íjöst fyrir 
að aimmaricar og hreín og idár lögbtot böfðu áhrif á niðorstöðor kosragaona.

Ef atöurðalýsing talningar og meðferð Igörseðla í Norðvesturigördæmi er borin sanaan við ofangreinda 
amanarka þá raé álykta að liður 6 eigt fyíKJega við þar sem að ttmboðsmeim fiamboða yoíu ekki látnir 
vita af Kidurtalmngn atkvæða daginn eftír Ig'Öidag, sérstaklega í Ijósi þess að endnrtabitig leiddi afsér 
aðra rúðurstöðu en fyrri fetíorag. Vísað er til kærn Magaúsar D. NorðdaMþar semþessu er Iýstnánar 
og tekið undir öíl þau sjóoanmð ̂ setn þar koma ftam. Þó er sá bængur á að atkvæðín vomsk3m eftir 
án úmsigíis og því Öídungis óvíst að ekki bafi verið áttvið þau áðuren eodurtalniagm f5r f i m  Flest 
afkvæði eru útfyllt xneð rífblýi/bfyaati (eins og raarft er fyrir nm í 82. gn laga um kosumgar tíl 
AJþíngís) og auðvelt að stroka út eða breyta því sem merfct hefur verið á atkvæðaseðjfinii. Þess má 
geta að á myndimri sem starfsmaður Hótel Bcagamess bhti á Iastagram síðu srceoi sást einmítt 
strokleður. Kæráadi getar alíavega ctdd treyst þv£ að ekki hafi verið átt viö atkvæði hans eða anmixa 
kjósstda í kjðrdæminii. Á emran stað í ákv&rðun HæstaréKar segir "Log nr. 24/2000 eru byggð á því 
meginviðhorfi að gagnsœi eigi að riiga viö talningu atkvœða. Skal í  þvi sctmbandi áréttað <tð ekíá er 
nóg að rétt sé talið e f ekki riktr traust wn að þamúg haji verið að verki staðið. " AlvarieíJki þess að 
skilja atkvæðaseðla efiix án innsigtis blasir við sem brot á lögum um kcsnmgar og vitnesfcja um að 
tiltekhra maður hafi setið eirm með tgatgögnm og átt þess kost að eigavið þau á milli talnmga hfytur 
að leíða til þess að iéttmætí fcjörgagoa se umdeilanlegt

Sú ákvörðim að endratelja atkvæðin í Norðvesttírkjördæmi .eftir að lokaíölum var ricilað, án þess að 
beiðni væri um það eða sérstakur úrskurður landkjörstjómar íægi fyrir, vekor spuraingar um hvort 
lagagnmdvöllur sé fyrir slífcri ákvorðun. Endcrtalningm var gerð í trássi við viíja hluta kjörstjómar og 
án þess að fiilhrúar fiamboðsíista væru. uppíýstir mn það. t  Ijósi þess sem rakið hefin verið hlýtar 
endurtalmngin að teíjast ótnarktæk og ólögmæt j

Þessu til viðbótar má benda á að fidaðír Igósendnr hafa greint fiá því að þeim stóð ddri til boða að 
greiða aðcvæði í lokuðttm kjöririefe.3 Þetta samtýraist ddri 3. grem L viðauka Mannréttmdasáttmála 
Evrójra um rétt til fijáisra kosninga því í þeím rétti felst réthir tO leynilegra kosninga, sbr. 69. gtein 
laga «m kosninga til Aíþmgis.

B. llm  málsmcðferð Alþingis gagnvart lögmæti kosninga

Samkvæmt 4ó. gn stjómskiprragriaga nr. 33/1944 er AJþíngi sjálfii ætlað að skera úr um hvort 
þmgmenn þess séu löglega kosnír og þá sömuíeiðis hvort fiamkvæmd kosnrnga hafi verið lögum 
samkvæmt En engtrra er dómari í eigrn sok eins og segir í fomu spakmæfi og samræmist þetta ÍHa 
þeim xúðmiðuoarreglran sem Feneyjanefiidin gaf út í skýrslu sinm árið 2002 “Code of good practice 
m electoxal matteis’>.4 Þar segir raua, í greb 3.3.a. ‘'The appeal haðy in dectoral matters shmdd be 
eiiher an éectoral comtnission or a court For elections to Parliament, an appeal to ParHctment muy 
he provided fo r in ftrst znstanœ, In 'any case, ftnal appeal to a court must be possible. ”  Einnig «r'rétt

2
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að horfa hér til dómafordæmis ECHR 310/15, case of Mugemangango,5 þar sem Belgíska ríkið var 
daemt til greiðsla skaðabóta í máli sem er að ýmsu leyti samhasrilegt því sem hér er til umgöllunar.

Það að ekki sé unnt að skjóta úrskurði Alþmgis til óháðs úrskurðaraðila er grafalvarlegt og talcmaTkar 
stjómarskrárbundinn rétt borgara þessa lands til þess að leita fyrir dómstóla með úrslausnarmál sín, 
sbr. 70. grein gildandi stjómarskrái, Iögnr. 33/1944.

Nýja stjómarskráin mxlir fyrir breyttu fyrirkomulagi þannig að landkjörstjóm órskurði um gildi 
kosninga en þedm órskurði er svo hægt að skjóta til dómstóla. Alþingj fékk skýrar leiöbemingar frá 
kjósendum í þjóðaratkvæðagreíðslunni 2012 en hefur vanraekt að samþykkja breytingar á þessu 
umdeilda ákvasði sem er efiiislega óbreytt frá upphaflegri stjómaiskrá danakonuags 1874. Þar sem 
þjóðin er stjómarskrárgjafinn og Alþingi leitaði álits þjóðarinnar í lögmætri þjóðararkvæðagreiðslu, 
þá hlýtur að leiða af því að gildandi stjómskápunarlög eru í andstöðu við vilja meirihluta þjóðarinnar. 
Þasr skoðanakannanir sem gerðar hafa verið um afstöðu folks til NS sýna sambaerilegar niðurstöður. 6

Ljóst cr að skilyrði 3. mgr. 120. gn laga um nr. 24/2000 um kosningar til Alþíngis eru uppfyllt af 
þeirri ástasðu að niðurstöður breyttust á milli tatoinga í Norðvesturigördæmi sem leiddi til breyttrar 
samsetningar þingsins og ekká er lengur haegt að sannreyna hvor talnmgjti er rétt vegna brota 
kjarstjómar á öðrum ákvæðum sÖmu laga. Heföu vörslur Iqörgagna verið fullnægjandi mastti 
sannreyha hvor talniugm hafi verið rétt en sá ómöguleilri er bein afleiðing af broti kjörstjóniar að hafa 
ekki frrið að lögum varðandi varðveisto kjörgagna. Þetta atriði eitt og sár ætti að leiða til ógildingar 
kosninganna.

Hér er ákaflega mikilvægt að árétta að samkvænat 48. greto gildandi stjómarskrár íslands eru 
þingmeun eingöngu bundmr við sarmfreringu sína og því ftáleítt að halda því fram að um sömu 
niðurstöðu sé að ræða í fyrri tatoingu ogþeini síðari þrátt fyrir að þingstyrkur flokkahafi ekki breyst

v. Áskílnaður

Kærandi krefst þess að Alþtogi sjálft taki a&töðu til allra þeirra röksemda sem fram hafa 
komið í kæru þessari. Nægir þá ekki að tiftekin og afinörkuð “undfrbúningsnefixd” komist að 
niðurstöðu um lögmæti kosninganna, enda liggur fyiir að 46. grein sg'ómarskrár kveður á um að 
Alþingi sjálft skeri úr um hvort þingmenn séu lögiega kosnir. Kærandi óskar eftir því að störf 
nefhdarinnar og Alþingis verði að öllu leyti opto og gegnsæ til að auka traust kjósenda á þvi ferli sem 
málið er komið í, enda byggir traust almennings á því að unnið verðí með slfkn veridagi að úrlausn 
þessa máls.

Kærandi Iýsir sig reiðubúinn til að leggja fram frekari gögn til stuðnings þessari kæru, sé þess óskað. 
Þá áskilur kærandi sér rétt til að leggja ftam frekari röksemdir og stuðningsgögn með kæru þessari á 
síðari stigum máls.

Kærandi telur sig eiga rétt til að leita með mál þetta fyrir dómstóla, líkt og sgómarskrá landsins 
kveður á um ef ekki verður fallist á kröfur hans eða ef kæmnni verður vísað fiá að einhverju eða öllu

s http5://rhudoc.echr.coe.br/frc^r'itemid":f,'00I-20388S'1>
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leytL Kærandi áskxlur sér þann rétt að fara með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu cf ásasttanleg 
úrlausn fæst ekki hér á landi.

Reykjavík, 6. október2021

____


