
sþ. 231. Nefndarálit [32. múll
um till. til þál. um undirbúning löggjafar UI11 þjóðaratkvæði.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd sþ. hefur rætt þetta mál á nokkrum fundum og sent það til um-
sagnar Hæstarétti og lagadeild Háskóla íslands. Svör hafa borizt, og mæla báðir að-
ilar með tillögunni. Verða bréf þeirra prentuð hér með sem fylgiskjöl.

Nefndin varð ásátt um að leggja til, að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta rannsaka, hvort rétt sé að setja

löggjöf um þjóðaratkvæði í mikilvægum löggjafarmálefnum svo og hvort rétt sé að
setja grundvallarreglur þar um í stjórnarskrána. Skal ríkisstjórnin, ef hún telur
ástæðu til, láta semja lagafrumvarp um það efni. Afla skal sem fyllstra upplýsinga
um öll atriði varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu, þar á meðal um reynslu annarra þjóða
í þeim efnum, en einkum ber að athuga eftirtalin atriði:
a. hvort í ákveðnum tilvikum eigi að vera skylda eða aðeins heimild til þjóðar-

atkvæðagreiðslu;
b. hvaða aðilar eigi að fá rétt til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu, t. d. hvort

þann rétt eigi að veita tiltekinni tölu þingmanna eða ákveðnum fjölda kjós-
enda; og

c. hvort úrslit þjóðaratkvæðagreiðslu eigi að vera bindandi eða aðeins til ráðgjafar.

Alþingi, 13. jan. 1970.

Bragi Sigurjónsson,
form.

Matthías Bjarnason.

Jónas Pétursson,
fundaskr.

Gísli Guðmundsson,

Vilhjálmur Hjálmarsson,
frsm.

Friðjón Þórðarson.

Fylgiskjal I.

HÆSTIRÉTTUR
Reykjavík, 7. febrúar 1969.

Endurrit úr gerðabók Hæstaréttar,

Ár 1969, mánudaginn 3. febrúar, komu dómendur Hæstaréttar saman til fundar
dómhúsinu.

Lagt var fram bréf allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dagsett 7. desember
1968, þar sem beiðzt er umsagnar Hæstaréttar um tillögu til þingsályktunar ,,11m
undirbúning löggjafar um þjóðaratkvæði" (1968 (89. löggjafarþing) - 26. mál).

Samþykkt var að svara bréfinu sem hér segir:
"Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi 7. desember 1968 beiðzt

umsagnar Hæstaréttar um tillögu til þingsályktunar, sem fram hefur komið á Alþingi
"um undirbúning löggjafar um þjóðaratkvæði".

Dómendur Hæstaréttar mæla með því, að mál þetta verði kannað af nefnd, er
skipuð sé eins og í tillögunni greinir."

Jónatan Hallvarðsson. Gizur Bergsteinsson.
Logi Einarsson. Benedikt Sigurjónsson.

Einar Arnalds.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis.



Fylgiskjal II.

HÁSKÓLI íSLANDS
Lagadeild. Reykjavík, 24. febr. 1969.

Borizt hefur heiðrað bréf allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis frá 7. desember
1968, þar sem beiðzt er umsagnar um tillögu til þingsályktunar um undirbúning lög-
gjafar um þjóðaratkvæði, en tillagan er prentuð á þingskjali nr. 26. Erindið var rætt
á fundum lagadeildar 10. desember og 7. og 21. febrúar. Prófessor Ólafur Jóhannes-
son tók ekki þátt í meðferð málsins.

Íslenzka stjórnarskráin er um margt lítt eða ekki breytt frá því, sem var, þegar
út var gefin "stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands" árið 1874. Ber hún
því svip af þjóðfélagsháttum og stjórnskipunarhugmyndum löngu liðins tíma og
uppfyllir ekki þau skilyrði, sem telja verður, að stjórnarskrá vor þyrfti að full-
nægja. Að sumu leyti er vandaverk að samræma stjórnarskrána og þjóðfélagsaðstæð-
ur nútímans, til dæmis að því er varðar ríkisréttarlega stöðu stjórnmálaflokka og
hagsmunasamtaka. Önnur atriði eru auðveldari, svo sem að finna leiðir til að auka
þátttöku kjósenda í töku ákvarðana um einstök mál, þar sem þess er óskað. Hafa
sums staðar verið settar reglur í stjórnarskrá um þjóðaratkvæðagreiðslur, svo sem
um er getið í tillögunni, sem hér er til umsagnar. Það er að sjálfsögðu pólitískt, en
ekki lögfræðilegt skoðunarefni. hvort æskilegt og heppilegt sé að auka með þessum
hætti þátttöku kjósenda Í töku ákvarðana. Hitt er fræðilegt viðfangsefni að kanna,
hvers konar háttur verði hafður á þjóðaratkvæðagreiðslum, um hvers konar málefni
þær ~eti fjallað og hverja þýðingu niðurstöður þeirra geti haft. Lagadeild leyfir sér
að mæla með því, að slík fræðileg könnun fari fram. Hún ætti að vera til þess fallin
að varpa ljósi á mál, sem hugsanlegt er, að gæti leitt til breytinga á stjórnarháttum
vorum á mikilvægu sviði. - Hið háa Alþingi hefur nú fyrir skömmu gert breytingu
á 33. grein stjórnarskrárinnar. Var það þannig framkvæmt, að ætla verður, að ekki
sé að vænta heildarathugunar á stjórnarskrármálinu á næstunni. Meðan svo er ekki
gert, er ástæða til að kanna einstök atriði, sem hugsanlegt er, að Alþingi vilji gera
breytingar á. Virðist þvi eins og á stendur ekki vera ástæða til að tengja könnun á
þjóðaratkvæðagreiðslum við önnur málefni, sem stjórnarskrána varða. Víðtækari
athuzun þeirra væri þó æskilegri að dómi lagadeildar.

Lasadeild vill því leyfa sér að mæla með samþykkt þingsályktunartillögunnar
um undirbúning löggjafar um þjóðaratkvæði. Um tillögugreinina sjálfa hefur deildin
ekki aðra athugasemd að /tera en þá, að æskilegt virðist að hafa i henni ótvíræða
heimild til að ráða sérfræðinga hinni þingkjörnu nefnd til aðstoðar.

Með mikilli virðingu,

Þór Vilhjálmsson,
deildarf orseti.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Reykjavík.


