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15. maí 2012

Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd, 
Alþingi,
150 Reykjavík.

Efni: Umsögn um breytingartillögur - ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla.

1.

Vísað er til erindis stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, sbr. tölvupóst ritara 
nefndarinnar 14. maí slv þar sem óskað er eftir því að landskjörstjórn veiti umsögn 
um nánar tilteknar breytingartillögur við 636. mál, ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla 
um tillögur stjómlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Þær 
breytingartillögur sem vísað er til eru á þingskjölum 1102, 1103, 1104, 1105, 1107 og 
1106 (1028).

í umsögn landskjörstjórnar frá 27. mars sl., um þingsályktunartillögu meiri hluta 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á þingskjali 1019, er lýst þeim almennu 
sjónarmiðum sem landskjörstjórn lagði til grunvallar umsögn sinni, en þau eiga 
einnig við hér. Einnig liggur fyrir umsögn landskjörstjórnar frá 28. mars sl., við 
breytingartillögu meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, á þingskjali 1098. Þær 
breytingartillögur, sem óskað er umsagnar um, lúta allar að breytingum á 
síðastnefndu þingskjali.

2.

Á þingskjölum 1102, 1104 og 1105 er lagt til að bætt verði við þremur nýjum 
spurningum, sem landskjörstjórn hefur ekki áður fjallað um. Spurningarnar eru 
svohljóðandi:

a. Þingskjal 1102:
Við 3. efnism gr. bæ tist nýr töluliður er orðist svo: Vilt þú að í stjóm arskrá 
verði ákvæði þar sem forseta Islands er falið að stýra m yndun ríkisstjóm ar?

" Já.
* Nei.
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b. Þingskjal 1104:
Við 3. efnismgr. bæ tist nýr töluliður er orðist svo: Vilt þú að í stjóm arskrá 
verði ákvæði þar sem heim ilað er að fram selja ríkisvald til alþjóðlegra 
stofnana?

* Já.
* Nei.

c. Þingskjal 1105:

Við 3. efnism gr. bætist nýr töluliður er orðist svo: Vilt þú að í stjóm arskrá 
verði ákvæði þar sem forseta Islands er heim ilað að synja lagafrum vörpum  
staðfestingar og vísa þeim þannig í þ jóðaratkvæðagreiðslu?

* Já.
* Nei.

Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna skal á 
kjörseðli „...skýrt koma fram spurning um hvort kjósandi samþykki þá tillögu sem 
borin er upp og gefnir tveir möguleikar á svari: „Já" eða „N ei"" Með vísan til þessa 
og þeirra almennu sjónarmiða sem rakin eru í bréfi landskjörstjómar til nefndarinnar, 
dags. 27. mars sl., er það mat landskjörstjómar að spurningunum megi svara með 
valkostunum „Já" eða „Nei".

3.

Þær tillögur sem lagðar eru fram á þingskjölum 1103 og 1107 fela í sér annað orðalag 
og framsetningu á spurningum sem landskjörstjórn fjallaði um í bréfi sínu til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, dags. 28. mars sl. Tillögurnar eru svohljóðandi:

a Þingskjal 1103:

O rðið „nýrri" hvarvetna i 1 .-6 . tölul. 3. efnism gr.[á þskj. 1098] falli brott.

b. Þingskjal 1107:

í stað síðari valkosts í 1. tölul. 3. efnism gr. [á þskj. 1098] kom i tveir nýir 
valkostir er orðist svo:

* Ég vil að unnið verði að breytingum  á gildandi stjórnarskrá án þess að 
tillaga stjóm lagaráðs liggi þar til grundvallar.

* Ég vil að stjórnarskrá íslands verði óbreytt frá því sem  nú er.

í umsögn landskjörstjórnar 28. mars sl. kom fram það mat að þær breytingar sem 
fram komu á þingskjali 1098 gæfu ekki tilefni til athugasemda af hennar hálfu. Sú 
tillaga sem hér er gerð myndi að mati landskjörstjórnar, líkt og óbreytt orðalag, ekki 
leiða til óskýrleika og gæti því einnig komið til greina.
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Hvað varðar seinni breytingartillöguna þá felur hún í sér að tveir nýjir valkostir komi 
í stað seinni valkosts 1. tölul. 3. efnisgreinar, en töluliðurinn hljóðar svo:

1. Vilt þú að tillögur stjóm lagaráðs verði lagðar til grundvallar frum varpi að nýrri 
stjórnarskrá?

*  Já, ég vil að tillögur stjóm lagaráðs verði lagðar til grundvallar frum varpi 
að nýrri stjóm arskrá.

Nei, ég vil ekki að tillögur stjóm lagaráðs verði lagðar til grundvallar 
frum varpi að nýrri stjóm arskrá.

Að mati landskjörstjórnar verður almennt að miða við að þeir valkostir sem boðið er 
upp á séu til þess fallnir að svara megi þeim með „Já" eða „Nei", sbr. 2. mgr. 3. gr. 
laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna. Með því að bjóða upp á þrjá valkosti 
er vikið frá þessari meginreglu, eins og nánar er rakið í umsögn landskjörstjórnar frá 
27. mars. sl. Að mati landskjörstjórnar felur breytingartillagan í sér tvo neikvæða 
valkosti við þann fyrri og eru þeir ekki til þess fallnir að ná fram skýrri og 
afdráttarlausri afstöðu til málefnisins.

4.

Sú tillaga sem lögð er fram á þingskjali 1106 er svohljóðandi:

1. Við 1. mgr. bæ tist nýr m álsliður, svohljóðandi: Einnig skulu greidd atkvæði um það 
hvort stjórnvöld eigi að draga umsókn íslands um aðild að Evrópusam bandinu til 
baka.

2. H eiti tillögunnar verði: Tillaga til þingsályktunar um ráðgefandi
þjóðaratkvæ ðagreiðslu um tillögur stjóm lagaráðs að frum varpi til 
stjórnarskipunarlaga og tiltekin álitaefni þeim tengd, auk atkvæ ðagreiðslu um 
um sókn Islands um aðild að Evrópusam bandinu.

í samtali við ritara stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í dag kom fram að hin eiginlega 
spurning, sem óskað væri umsagnar um, væri á þingskjali 1028. Spurningin er 
svohljóðandi:

Við 3. efnism álsgrein bæ tist nýr töluliður, svohljóðandi: V ilt þú að stjórnvöld dragi 
aðildarum sókn íslands að Evrópusam bandinu til baka?

* Já.
* Nei.

Eins og orðalag spurningarinnar ber með sér felur hún í sér sjálfstætt málefni sem 
ekki á sér efnislega samstöðu með þeim spurningum sem lagðar eru til á þingskjali 
1098. Er því Ijóst eins og leiðir af þingskjali 1106 að um tvö sjálfstæð málefni er að 
ræða. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 91/2010 getur Alþingi ályktað að fram skuli 
fara almenn og leynileg þjóðaratkvæðagreiðsla um „tiltekið málefni eða 
lagafrumvarp". Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að túlka beri hugtakið „málefni" 
rúmt verður sú ályktun samt dregin af orðalagi ákvæðisins og lögskýringargögnum
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að gert sé ráð fyrir því að á sama kjörseðli sé spurt um eitt tiltekið málefni. sbr. 2. mgr.
3. gr. laganna og séu spurningar fleiri en ein, þá eigi þær sér efnislega samstöðu með 
því málefni sem þær lúta að. Að öðrum kosti er hætta á ruglingi og að ekki náist fram 
skýr afstaða til málefnisins.

Að ofangreindu virtu er það mat landskjörstjórnar að orðalag og framsetningu 
spurningar á þingskjali 1028 sé með þeim hætti að henni verði svarða með „Já" eða 
„Nei". það er hins vegar Alþingis að ákveða hvort fram eigi að fara sérstök 
þjóðaratkvæðagreiðsla um málefnið, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 91/2010.

Virðingarfyllst,

form aður landskjörstjóm ar.
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