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Nefndarálit

um frv. til l. um breyt. á útvarpslögum nr. 53/2000, samkeppnislögum nr. 8/1993 o.fl.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Ríkisstjórnin hefur gefist upp í fjölmiðlamálinu og stendur frammi fyrir miklum og óum-
deildum ósigri. Sú niðurstaða að leggja til að hin umdeildu fjölmiðlalög verði felld úr gildi
felur í sér stórsigur fyrir þá sem barist hafa gegn lögunum. Með því tekur ríkisstjórnin upp
stefnu stjórnarandstöðunnar sem í vor lagðist af hörku gegn samþykkt laganna. Þetta sýnir
að málflutningur þeirra sem andæft hafa lögunum, innan þings og utan, hefur skipt sköpum.
Formenn stjórnarflokkanna hafa með sinnaskiptum sínum rækilega viðurkennt að það hafi
verið rangt af þeim að neyta aflsmunar á Alþingi til að þröngva lögunum í gegn í andstöðu
við vilja mikils meiri hluta þjóðarinnar og fjölmargra úr eigin flokkum.

Algera stefnubreytingu ríkisstjórnarinnar er með engu móti hægt að túlka öðruvísi en sem
skýra yfirlýsingu um að forseti lýðveldisins hafði rétt fyrir sér þegar hann synjaði fjölmiðla-
lögunum staðfestingar 2. júní sl. Kúvending hennar, ekki síst forsætisráðherra, sýnir um leið
ljóslega það mikilvæga hlutverk sem málskotsréttur forseta skv. 26. gr. stjórnarskrárinnar
hefur í stjórnskipun landsins. Reynslan af fjölmiðlamálinu hefur leitt í ljós að málskots-
rétturinn getur verið eina vörn þjóðarinnar gegn ofríki ráðherraræðisins sem í tíð núverandi
ríkisstjórnar hefur tekið löggjafann í gíslingu. Endurskoðun stjórnarskrárinnar er miklu
mikilvægara mál en svo að það verði unnið sem einhvers konar sárabót fyrir forustumenn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks eftir hrakför þeirra síðustu mánuði. Stjórnarandstaðan
hafnar því algerlega að tengja vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar brottfalli hinna
óstaðfestu fjölmiðlalaga ríkisstjórnarinnar.

Málskotsrétturinn, sem stjórnarskrárgjafinn færði forsetanum að vandlega íhuguðu máli,
réð úrslitum um uppgjöf ríkisstjórnarinnar í kjölfar harðrar baráttu innan þings og utan. Án
yfirvofandi og gjörtapaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu hefði ríkisstjórnin aldrei fellt lögin úr
gildi.

Atburðarásin sem leiddi til þess að ríkisstjórnin leggur nú til að fjölmiðlalögin í heild
verði afnumin sannar því með skýlausum hætti mikilvægi málskotsréttar forsetans í lýðræðis-
legu ákvörðunarferli þjóðarinnar. Framvegis hugsa ófyrirleitnar og valdsæknar ríkisstjórnir
sig um tvisvar áður en þær falla í sömu gryfju og núverandi ríkisstjórn gerði þegar hún
þröngvaði fram vilja sínum í óþökk eigin flokksmanna og mikils meiri hluta landsmanna.
Stjórnarherrarnir ættu að hafa lært af biturri reynslu að það dugir ekki gagnvart þjóðinni að
gefa sér niðurstöðu fyrir fram í jafnumdeildu máli og það óhjákvæmilega verður. Enn einn
hefndarleiðangur getur ekki orðið hluti af sáttargjörð Alþingis við þjóðina.

Hundrað daga stríð.
Viðsnúningur ríkisstjórnarinnar er pólitískur ósigur formanna stjórnarflokkanna. Frá því

að fjölmiðlafrumvarpið leit fyrst dagsins ljós hafa þeir verið á samfelldu undanhaldi í málinu.
Fimm sinnum þurfti formaður Framsóknarflokksins að gera nýtt samkomulag við forsætis-
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ráðherra af því að bakland hans brast og á köflum lá við uppreisn í hans eigin flokki.
Skemmst er að minnast hinnar „óvæntu“ og „snjöllu“ lausnar sem kynnt var þjóðinni 4. júlí
sl. og formaður Framsóknarflokksins tók að sér að mæla fyrir á Alþingi. Sú leið fól í sér svo
augljós brot á stjórnarskrá og íhlutun í löggjafarvald forsetans að enginn hlutlaus fræðimaður
treysti sér til að verja hana.

Vert er að minnast nú þeirra orða formanns Framsóknarflokksins í framsöguræðu fyrir
fimmtu útgáfu fjölmiðlafrumvarpsins í upphafi sumarþingsins að í raun væri ríkisstjórnin
með þessari snjöllu tillögu að „leggja líf sitt að veði“. Sú veðsetning stóð í 15 daga.

Í nýjasta samkomulagi formannanna, hinu sjötta í röðinni, felst síðan endanleg uppgjöf
þar sem lagt er til að fjölmiðlalögunum verði kippt í heilu lagi úr sambandi. Engum dylst að
með því eru áform ríkisstjórnarinnar í núverandi mynd úr sögunni, hvað sem líður fyrirheit-
um um annað. Báðir börðust formenn stjórnarflokkanna með oddi og egg fyrir því að knýja
fjölmiðlamálið gegnum þingið, ekkert síður formaður Framsóknarflokksins en upphafsmaður
málsins, forsætisráðherrann, þótt augljóst væri að Framsóknarmenn, jafnt á Alþingi sem
annars staðar, skorti alla sannfæringu í málinu. Hin glæsta herferð sem formenn Framsóknar-
flokks og Sjálfstæðisflokks hófu með frumvarpi sínu 3. maí í vor er nú að liðnu hundrað daga
stríði orðin einhver versta sneypuför í stjórnmálasögu okkar á síðari tímum. Formenn stjórn-
arflokkanna hafa beðið sögulegan ósigur fyrir miklum meiri hluta þjóðarinnar og fyrir stjórn-
skipan íslenska lýðveldisins.

„Brellur“ ríkisstjórnarinnar.
Kjarni málsins er sá að ríkisstjórnin þorir ekki með fjölmiðlalögin í þjóðaratkvæði. Hún

gengur þess ekki dulin að hún hefur þegar gjörtapað málinu gagnvart þjóðinni. Frá því for-
setinn synjaði um staðfestingu fjölmiðlalaganna hefur ríkisstjórnin kannað hverja „brelluna“
á fætur annarri til að komast hjá þjóðaratkvæðagreiðslunni. Fyrst freistaði hún þess að setja
ströng höft á kosningarrétt manna til að draga úr líkum á stórtapi. Ríkisstjórnin heyktist á
þeim áformum þegar í ljós kom að lögfræðingahópur sem hún kvaddi til að semja reglur um
kosningahöft treysti sér ekki til að leggja fram tillögur að takmarkandi reglum þar sem líklegt
væri að þær samræmdust ekki stjórnarskránni. Því næst lagði ríkisstjórnin fram frumvarp sem
dómsmálaráðherra hafði áður kallað „brellu“ og fól í sér að í sama frumvarp var lagt til að
fjölmiðlalögin yrðu felld úr gildi og jafnharðan yrðu þau samþykkt á nýjan leik nær óbreytt.
Með því átti að tefla málinu í enn meiri tvísýnu og skapa möguleika á þrátefli milli Alþingis
og forseta sem hugsanlega gæti leitt til fleiri enn einnar þjóðaratkvæðagreiðslu ef forseti
synjaði nýjum, nær óbreyttum fjölmiðlalögum enn staðfestingar. Þessa leið töldu hlutlausir
fræðimenn einnig ófæra þar sem hún fól í sér stjórnarskrárbrot. Nú er svo komið að vegna
illdeilna um málið milli stjórnarflokkanna og innan þeirra á ríkisstjórnin þann eina kost til
að halda pólitísku lífi að beita sér fyrir því að fjölmiðlalögin verði í heild felld úr gildi. Hún
hefur því neyðst til að taka upp sömu niðurstöðu um lögin og stjórnarandstaðan sem greiddi
öll atkvæði gegn lögunum í vor. Því ber sannarlega að fagna.

Með stefnubreytingu sinni nú í sjöttu útgáfu fjölmiðlafrumvarpsins, sem um leið er þriðja
tillagan um viðbrögð við synjun forsetans, hefur ríkisstjórnin viðurkennt að hún hefur að
nauðsynjalausu skapað margra mánaða ófrið í samfélaginu og efnt til hatrammra deilna um
grundvöll stjórnskipunar lýðveldisins. Þá hafa forustumenn hennar haldið úti árásum á
embætti forseta Íslands og staðið í fararbroddi persónulegrar atlögu að núverandi forseta.

Það er grundvallarskylda þeirra sem veljast til forustu að rjúfa ekki samstöðu og frið í
samfélaginu að nauðsynjalausu. Þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa æ ofan í æ hvatt til þess
að farnar verði í fjölmiðladeilunni slíkar leiðir, efnt verði til heilbrigðrar umræðu um þau mál



  3

 

í samfélaginu öllu og síðan sest á rökstóla með öllum sem málið varðar. Forustumenn
stjórnarflokkanna hafa hvað eftir annað hafnað slíkum tillögum og ekki talið sig þurfa að
bera fyrirætlanir sínar undir aðra en þingmenn stjórnarflokkanna hverju sinni eftir að nýtt
samkomulag var í höfn í Stjórnarráðshúsinu. Þessi málatilbúnaður vekur alvarlegar spurning-
ar um hæfni ráðherranna til starfa í nútímalegu lýðræðissamfélagi. 

Atlaga að 26. gr. stjórnarskrárinnar.
Það blasir hins vegar við að ríkisstjórnarflokkarnir hyggjast nú tengja endurskoðun á 26.

gr. stjórnarskrárinnar og afnám málskotsréttarins við afdrif núverandi fjölmiðlalaga. Þetta
er gert þrátt fyrir skýrar yfirlýsingar forustumanna stjórnarflokkanna í ljósvakamiðlum 20.
júlí sl. Skýringin sem nú er gefin er að stjórnskipuleg óvissa ríki um beitingu ákvæðisins og
stjórnlagakreppa hafi skapast af þeim sökum. Stjórnarandstaðan telur fráleitt að tengja endur-
skoðun stjórnarskrár, hvað þá 26. gr. sérstaklega, við afnám fjölmiðlalaganna. Stjórnarand-
staðan leggur í þessu sambandi áherslu á að ákvæði 26. gr. eru skýr. Engin óvissa er uppi um
túlkun á þeim önnur en sú sem ríkisstjórnarflokkarnir hafa kosið að búa sér til með vanga-
veltum um allt annað en leiðir beint af orðanna hljóðan. Stjórnlagakreppan er heimatilbúinn
vandi þeirra sem ekki þorðu að leggja í þjóðaratkvæðagreiðslu af ótta við að gjörtapa henni
og þyrluðu þess í stað upp moldroki til að skapa tilhæfulausa óvissu um framkvæmd ákvæð-
isins. Stjórnarandstaðan mótmælir þessu harðlega og ítrekar að án málskotsréttarins, sem
höfundar stjórnarskrárinnar skrifuðu á sínum tíma inn í frumvarp að henni að vandlega
íhuguðu máli, þá hefðu fjölmiðlalögin aldrei verið dregin til baka. Stjórnarandstaðan hafnar
því að afnám málskotsréttarins eigi að verða plástur á sár forsætisráðherra vegna hrakfarar
ríkisstjórnarinnar í fjölmiðlamálinu. 
 
Þjóðaratkvæðagreiðsla öruggasta leiðin og sú lýðræðislegasta.

Staða fjölmiðlalaganna gjörbreyttist þegar forseti lýðveldisins hafnaði að staðfesta þau
og beitti rétti sínum skv. 26. gr. stjórnarskrárinnar til að skjóta málinu til þjóðaratkvæðis. Í
kjölfarið lýstu sex ráðherrar því yfir opinberlega fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að þjóðar-
atkvæðagreiðslan yrði haldin. Forsætisráðherra gaf 8. júní út skipunarbréf nefndar sem sett
var saman til að undirbúa lagasetningu vegna atkvæðagreiðslunnar. Þar kemur skýrt fram að
ríkisstjórnin hafi „ákveðið að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu þá sem vísað er til í 26.
gr. stjórnarskrárinnar“. Á fundi með forustumönnum flokka stjórnarandstöðunnar 8. júní,
sama dag, varð að samkomulagi að þjóðaratkvæðagreiðslan yrði haldin fyrri hluta ágúst, eins
og forsætisráðherra staðfesti í þingræðu 5. júlí sl. Forsætisráðherra tjáði jafnframt forseta
Íslands að nauðsynlegt væri að kveðja saman Alþingi til að setja lög um framkvæmd þjóðar-
atkvæðagreiðslunnar eins og fram kom í forsetabréfi, dagsettu 10. júní, sem hann las upp á
Alþingi í upphafi sumarþings. Það liggja því fyrir skýr loforð ríkisstjórnarinnar – ákvörðun
– gagnvart þjóðinni um að fjölmiðlamálið skuli útkljáð í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og mælt
er fyrir um í stjórnarskránni.

Þetta var eðlileg ákvörðun, því að í þeirri stöðu sem upp er komin er þjóðaratkvæða-
greiðsla æskilegasta og lýðræðislegasta leiðin til að komast að endanlegri niðurstöðu í mál-
inu, og sú eina sem enginn vafi leikur á að stenst stjórnarskrána.

Í samræmi við samkomulagið frá 8. júní, yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar, forsetabréfið og
ákvæði 26. gr. stjórnarskrárinnar lögðu formenn flokka stjórnarandstöðunnar fram frumvarp
til laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar þegar Alþingi kom saman 5. júlí sl. Þar
er lagt til að atkvæðagreiðslan fari fram 14. ágúst nk. án nokkurra takmarkandi reglna um
lágmarksþátttöku eða aukinn meiri hluta. Frumvarp stjórnarandstöðunnar um þjóðaratkvæði



  4

 

hefur síðastliðnar vikur verið til meðferðar hjá allsherjarnefnd. Öllum sérfræðingum sem
komu fyrir nefndina bar saman um að frumvarpið stæðist stjórnarskrána í hvívetna. Á því
leikur því ekki nokkur vafi.

Nýjasta leið ríkisstjórnarinnar, sem felst í að fjölmiðlalögin verði afnumin með samþykkt
Alþingis og þjóðaratkvæðagreiðsla fari því ekki fram, er hins vegar umdeild meðal sérfræð-
inga um lög og stjórnskipan. Nokkrir lögmenn sem skiluðu skriflegum álitum til allsherjar-
nefndar eru þeirrar skoðunar að hún standist ekki stjórnarskrá, þar sem ekki sé unnt að taka
lagafrumvarp sem forseti hefur skotið til þjóðarinnar úr ferli þjóðaratkvæðagreiðslu. Í þeim
hópi eru hæstaréttarlögmennirnir Ragnar Aðalsteinsson, Dögg Pálsdóttir og Hróbjartur
Jónatansson auk dr. Herdísar Þorgeirsdóttur sérfræðings um fjölmiðlalög (sjá fylgiskjöl).
Eiríkur Tómasson, prófessor í stjórnskipunarrétti, telur þessa leið þó „sennilega“ færa ef með
því væri augljóslega verið að stuðla að friði og sáttum í samfélaginu, svo fremi sama réttar-
ástand vaknaði og ríkti fyrir gildistöku laga nr. 48/2004 og því aðeins ef ljóst væri að ekki
væri gengið inn á valdsvið forsetans. Svipað viðhorf setti Sigurður Líndal, prófessor emeritus
við lagadeild HÍ, fram í áliti til nefndarinnar.

Það hlýtur að vera samdóma álit alþingismanna og annarra að óæskilegt sé að vafi leiki
á því hvort sú aðferð sem lögð er til með breytingartillögum meiri hluta allsherjarnefndar sé
í góðu samræmi við fyrirmæli stjórnarskrárinnar. Það gildir ekki síst ef sá vafi kynni að leiða
til þess að dómsmál á grundvelli mannréttinda risu (sjá lögfræðiálit Ragnars Aðalsteins-
sonar). Allir alþingismenn hafa unnið drengskaparheit að stjórnarskránni, og er þar með skylt
að halda hana og virða. Sé um fleiri en eina leið að velja ber þingmönnum samkvæmt eiðstaf
sínum að velja þann möguleika sem felur í sér minnstar líkur á því að stjórnarskráin sé brotin.
Þegar hefur verið rökstutt að þjóðaratkvæðagreiðsla um lögin án takmarkandi skilyrða stenst
stjórnarskrána í hvívetna. Hún er því öruggasta leiðin. Þjóðaratkvæði er sömuleiðis langlýð-
ræðislegasta aðferðin til að skera úr um vilja þjóðarinnar.

Fyrirvarar um niðurfellingu þjóðaratkvæðagreiðslu.
Í ljósi alls þess umróts og ófriðar sem afstaða ríkisstjórnarinnar hefur þegar skapað um

fjölmiðlalögin er rík þörf á því að lyktir málsins verði með þeim hætti að ekki sé unnt að ve-
fengja þær. Stjórnarandstaðan telur því að æskilegasta og lýðræðislegasta leiðin í núverandi
stöðu sé að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram og hefur flutt frumvarp (þskj. 1892) þar sem
lagt er til að hún verði haldin 14. ágúst. Stjórnarandstaðan lagði til í allsherjarnefnd að nefnd-
in lyki störfum með því að afgreiða frumvarp formanna stjórnarandstöðuflokkanna um til-
högun þjóðaratkvæðagreiðslu en léti frumvarp ríkisstjórnarinnar liggja. Því hafnaði meiri
hlutinn á fundi nefndarinnar mánudaginn 19. júlí sl. Minni hlutinn hefur engu síður skilað
nefndaráliti á þingskjali 1896, og koma þar fram frekari rök fyrir því að sú leið verði valin
að láta þjóðaratkvæðagreiðsluna fara fram eins og mælt er fyrir um í 26. gr. stjórnarskrár-
innar.

Um leið og minni hluti allsherjarnefndar fagnar uppgjöf ríkisstjórnarinnar og stjórnar-
meirihlutans í málinu og lýsir ánægju með breytingartillögur sem ganga út á að fella út úr
frumvarpinu þau efnisatriði sem eru nánast samhljóða ákvæðum hinna umdeildu fjölmiðla-
laga frá í vor er ítrekaður fyrirvari um þá aðferð að ætla að sneiða hjá þegar ákveðinni
þjóðaratkvæðagreiðslu.
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Steingrímur J. Sigfússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann sam-
þykkur áliti þessu.

Alþingi, 20. júlí 2004.

Össur Skarphéðinsson,
frsm.

Guðjón A. Kristjánsson. Ágúst Ólafur Ágústsson.

Guðrún Ögmundsdóttir.
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Fylgiskjal I.

Minnisblað frá Dögg Pálsdóttur hrl. 
(12. júlí 2004.)
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Fylgiskjal II.

Minnisblað frá Hróbjarti Jónatanssyni hrl.
(13. júlí 2004.)

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 í framsögu til
nefndarinnar.

Það álitaefni sem uppi er núna, varðandi hið nýja fjölmiðlafrumvarp, er hvort framlagning
þess og þar með afnám laga 48/2004 um sama efni, geti snúið við því ferli sem lög 48/2004
voru komin í á grundvelli fyrirmæla 26. greinar stjórnarskrárinnar, þ.e. um þjóðaratkvæða-
greiðsluna.

Það er mitt lögfræðilega mat að ekki sé unnt að stöðva atkvæðagreiðsluferlið, eftir að for-
seti hefur synjað staðfestingunni og vísað málinu til þjóðaratkvæðagreiðslu, hvorki með því
að afnema l. 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 stjórnskipunarlögum,

stjórnarskránni, sem er æðsta lagaheimild í stjórnskipun Íslands. Af stjórnskipunarlögunum
verða öll önnur lög leidd og annað regluverk sem er í þjóðfélaginu. – Fyrirmæli í stjórnarskrá
taka öðrum lægra settum fyrirmælum fram og öll lög og reglur verða því að vera í samræmi
við stjórnskipunarlögin svo þau séu gild .

2.
Í 26. gr. stjórnarskrárinnar segir að þegar forseti synji um staðfestingu frumvarps frá Al-

þingi þá skuli setja frumvarpið undir atkvæði allra kosningabærra manna. Hér er um að ræða
fortakslaus fyrirmæli stjórnarskrárinnar, 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 „skal“ og af þess-
ari 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. Fræðimenn eru sammála um1 að ef ekki er efnt til þjóðaratkvæða-
greiðslu sem stjórnarskráin mælir fyrir um séu lög ekki sett með réttum stjórnskipulegum
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 efna skuli til þjóðar-
atkvæðagreiðslu að öllu öðru óbreyttu.
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3 Hafa ber í huga að í dönsku grundvallarlögunum er fjallað um þjóðaratkvæði á fjórum stöðum; í 20 gr.,
varðandi yfirfærslu valds til yfirþjóðlegrar stofnunar, 29. gr. varðandi breytingu kosningaaldurs, í 42. gr.
varðandi minnihlutavernd; 1/3 hluti þingmanna getur krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið frumvarp,
(þó með undantekningum) og í 88. gr. varðandi stjórnarskrárbreytingar. Ákvæði 42. gr. um þjóðaratkvæða-
greiðslu er valkvæð (fakultativ) en í öðrum tilvikum er þjóðaratkvæðagreiðslan skylda (obligatorisk).
Afturköllunarheimild 42. gr. er bundin við valkvæð tilfelli.

 

3.
Þegar til staðar er stjórnskipuleg boðregla í stjórnarskránni, æðstu réttarheimild lýðveldis-

ins, verður að fara eftir henni, nema því aðeins að til sé jafn rétthá réttarheimild í stjórnar-
skránni sjálfri, sem heimilar að snúið sé frá því ferli sem boðið er í 26. grein. Ekkert slíkt
pósitívt ákvæði er í stjórnarskránni, hvorki í sjálfri 26. gr. né í öðrum ákvæðum hennar. –
Slíkt ákvæði er t.a.m. í 42. gr. 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 fimm virka daga frá samþykkt frumvarpsins.
Þarna er heimildin til afturköllunar á þjóðaratkvæðagreiðsluferlinu beinlínis sett í stjórnskip-
unarlögin. Af þessu verður sú ályktun dregin að Danir hafi talið lögfræðilega nauðsyn á að
festa heimildarákvæðið um afturköllun þjóðaratkvæðagreiðslu í stjórnskipunarlög þannig að
ótvírætt væri að þingið hefði afturköllunarheimild í sams konar réttarheimild og réttur þing-
manna til þess að setja í gang þjóðaratkvæðagreiðslu.3 

4.
Með hliðsjón af framangreindri boðreglu er næst að athuga hvort önnur ákvæði í stjórnar-

skránni hafi efnislegt inntak sem jafna megi til þess að stjórnarskrárgjafinn hafi veitt hinum
almenna löggjafa þá heimild að stöðva þjóðaratkvæðagreiðsluferlið! Það er ljóst að ákvæði
í almennum lögum, s.s. þingskapalögum geta ekki veitt slíka heimild enda þau réttlægri en
stjórnarskráin, eins og áður sagði.

Við framlagningu frumvarpsins til ógildingar á l. 48/2004, er vísað til þess að þingmenn
og stjórn geti lagt fram frumvörp fyrir þingið hvenær sem er og um hvað sem er og þ.a.l. geti
meiri hluti Alþingis sett þetta nýja frumvarp fram og þar með sé skyldan til þess að efna til
þjóðaratkvæðis um frumvarp til l. 48/2004 niðurfallin. 

Almenna ákvæðið um löggjafarvald Alþingis er í 2. gr. stjórnarskrárinnar, auk þess sem
38. gr. kveður á um heimild þingmanna og stjórnar til að leggja fram frumvörp og ályktanir.
Mér sýnist að það sé helst byggt á þessum ákvæðum um rök fyrir því að Alþingi geti hvenær
sem er slegið atkvæðagreiðsluna af sem 26. gr. kveður á um, með því að leggja fram frum-
varp 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. stjórnarskrárinnar, um almennt lög-
gjafarhlutverk Alþingis, með þeim hætti að þau ákvæði ryðji burt efnisákvæði 26. gr. og
þeim réttaráhrifum sem greininni er ætlað að hafa; að meiri hluti Alþingis geti, með því einu
að samþykkja nýtt en breytt frumvarp um sama efni, 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. stjórnarskrárinnar. Þetta þýðir að lagasetningarferlið tekur enda þegar forseti staðfestir
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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.

 

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 sam-
þykktar eða synjunar á frumvarpinu hefur farið fram. Ef lögin eru samþykkt af meiri hluta
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 segir4 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 tví-
skipt, annars vegar á vegum Alþingis sem lýkur sínu 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 þess konar tilviki
er um að ræða beina þátttöku kjósenda í löggjafarstarfinu, segir Ólafur.6 Hann segir jafn-
framt7 að 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 lagasetningar-
ferlinu 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
bráðabirgðagildi, þá á enn eftir að leita eftir því hvort þau fái frambúðargildi hjá hinum lög-
gjafarvaldshafanum, í þessu tilviki kosningabærum mönnum. Það er fullkomlega óeðlilegt
að Alþingi, annar handhafi löggjafarvaldsins, grípi hinn í staðfestingarferilinn, þegar hinn
handhafi löggjafarvaldsins hefur málið til meðferðar.

Með hliðsjón af Ólafi Jóhannessyni og sjónarmiðum danskra fræðimanna,8 þá má Alþingi
ekki aðhafast neitt í málinu eftir endanlega samþykkt sína fyrr en lagastaðfestingarferlinu er
að fullu lokið. Þá getur Alþingi aftur tekið til við að leggja fram frumvarp um sama efni. Það
eru ekki til staðar nein efnisleg rök fyrir því að Alþingi megi grípa inn í þjóðaratkvæða-
greiðsluferlið og hindra atkvæðagreiðsluna. Ótti meiri hluta Alþingis við niðurstöðu at-
kvæðagreiðslunnar eru að sjálfsögðu ekki haldbær rök fyrir því að stjórnskipulegum fyrir-
mælum 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 koma í veg fyrir að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram skv. fyrirmælum
26. gr., er frumvarpi almenna löggjafans ætlað að hafa stjórnskipuleg áhrif, þ.e.a.s. lagafrum-
varpið hefur þann tilgang að nema burt stjórnarskrárbundin fyrirmæli sem kveða á um rétt-
indi 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 stjórnarskrárinnar verði
að engu höfð, í ljósi þess að stjórnarskráin er æðst réttarheimilda. 

Öll lög sem varða breytingu á stjórnskipunarlögum og/eða er ætlað að hafa stjórnskipuleg
áhrif verða auðvitað að lúta reglum þingskapalaga og svo ákvæðum stjórnarskrárinnar um
lögleiðingu stjórnskipunarlaga. 
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9 Stjórnskipun Íslands, bls 113.
10 Max Sörensen, sama rit, bls. 178–179.

 

7.
Með hliðsjón af framangreindu er það skoðun mín að fortakslaus fyrirmæli 26. gr. um að

skuli efna 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 í þessari röksemdafærslu vera sú að í henni er fallist á það megin-
prinsipp að Alþingi geti gripið inn í staðfestingarferilinn á meðan þjóðin hefur, að fyrir-
mælum 26. gr., tekið við hlutverki hins löggjafaraðilans af forseta og hefur málið til með-
ferðar. Í þessari röksemdafærslu felst mótsögn. Ef Alþingi mætti á annað borð ógilda lög
48/2004 undir þjóðaratkvæðagreiðsluferlinu, þá eru tæpast rök fyrir því að Alþingi megi ekki
setja efni 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 jafngildir því að látið er undan kröfum þeirra sem eru mót-
fallnir lögunum en fylgjendur laganna eru þá að sama skapi sviptir réttindum til þess að nota
sinn stjórnarskrárvarða löggjafarvaldsrétt og samþykkja lögin.

8.
Ég vil benda á að þegar fleiri en einn skýringarkostur á stjórnarskrárákvæði koma til

greina ber að velja þann sem felur í sér minnstan vafa á innihaldi ákvæðis. Þetta leiðir af 47.
gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á um að alþingismenn skuli vinna drengskaparheit að
stjórnarskránni. – Í því drengskaparheiti felst að þeir lofa að virða stjórnarskrána í hvívetna.
Af því leiðir að þegar vafi er um hvort eitthvað standist stjórnarskrána á að fara þá leið sem
er vafalaus, sé hún er til staðar, ellegar þá sem minnstum vafa er bundin.

9.
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 í þjóðaratkvæðagreiðslu og
ég get ekki séð neina stjórnskipulega heimild fyrir því að almenni löggjafinn geti tekið þann
rétt af. Til þess þarf einfaldlega stjórnarskrárbreytingu.

10.
Að því er varðar það atriði hvort þátttaka almennings í 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 þjóðaratkvæða-
greiðslu 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 ein-
staka þjóðaratkvæðagreiðslu.

Um tilgang þjóðaratkvæðagreiðslu í dönsku grundvallarlögunum segir Max Sörensen10

að reglur um þjóðaratkvæðagreiðslu séu settar til höfuðs þeim tilfellum þegar ríkisstjórn,
einkum samsteypustjórn, samþykkir lög sem ekki hafa hljómgrunn hjá meiri hluta þjóðarinn-
ar; þjóðaratkvæðagreiðsla sé eins konar öryggisventill (bræmsende faktor), þegar þrýsta á
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11 Sjá nánar Peter Germer, sama rit, bls. 137 og áfram.

 

lögum í gegnum nauman þingmeirihluta. Hér er um að ræða minnihlutavernd.11 Telur Sören-
sen að ákvæði grundvallarlaganna um þjóðaratkvæði hafi gefist vel.

Virðingarfyllst.

Hróbjartur Jónatansson hrl.
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Fylgiskjal III.

Drög að minnisgreinum frá Ragnari Aðalsteinssyni hrl.
(12. júlí 2004.)
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Fylgiskjal IV.

Umsögn Sigurðar Líndals.
(13. júlí 2004.)
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Fylgiskjal V.

Álitsgerð Eiríks Tómassonar lagaprófessors.
(12. júlí 2004.)
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Fylgiskjal VI.

Minnisblað frá Páli Hreinssyni lagaprófessor.
(12. júlí 2004.)
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Fylgiskjal VII.

Umsögn Þjóðarhreyfingarinnar – með lýðræði.
(13. júlí 2004.)
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