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Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd, 
b.t. Valgerðar Bjamadóttur, formanns,
Alþingi,
150 Reykjavík.
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Efni: Umsögn um orðalag og framsetningu spurninga í ráðgefandi
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Vísað er til erindis stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar frá 26. mars slv þar sem óskað 
er eftir umsögn landskjörstjórnar um orðalag og framsetningu þeirra spuminga sem 
lagðar verða fram fyrir kjósendur í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur 
stjórnlagaráðs að frumvarpi tíl stjórnarskipunarlaga og tiltekin álitaefni þeim tengd, 
sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 91/2010, um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna.

1.

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"". Um tilhögun og 
framsetningu spurningar, sem borin er fram í þjóðaratkvæðagreiðslu, er í almennum 
athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslna m.a. tekið fram:

„Þegar litið er til alþjóðlegra rannsókna og ráðgefandi skýrslna alþjóðlegra 
nefnda um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu sést að sérstök áhersla er lögð 
á að spurningin sem borin er fram í þjóðaratkvæðagreiðslu sé skýr og óskilyrt 
og að þar séu aðeins gefnir tveir svarkostir, „já" eða „nei". Reynsla annarra 
ríkja sýnir að flóknari spurningar þar sem svarkostir eru fleiri eða spurning er 
sett fram með skilyrðum skapar hættu á ágreiningi um túlkun niðurstöðu 
atkvæðagreiðslunnar og hvernig eigi að fara eftir henni.

Frumvarpið gerir því ráð fyrir þeirri meginreglu í 3. gr. að skýrlega 
komi fram spurning á kjörseðli í þjóðaratkvæðagreiðslu og settir séu fram 
tveir valkostir um svör þar sem svara ber játandi eða neitandi. Að sjálfsögðu á 
kjósandi þess einnig kost sem endranær að skila auðum kjörseðli. Þótt þetta sé 
meginreglan er þó gert ráð fyrir því að Alþingi geti ákveðið að víkja frá þessu 
skilyrði þegar um ræðir ráðgefandi atkvæðagreiðslu skv. 1. mgr. 1. gr. 
frumvarpsins."
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í skýringum við 3. gr. nefnds frumvarps eru framangreind sjónarmið áréttuð og enn 
fremur að meginreglan sé að á kjörseðli skuli koma skýrt fram spurning hvort 
kjósandi samþykki þá tillögu sem borin er fram og gefnir tveir svarmöguleikar sem 
eru „Já" eða „Nei". Þá er einnig beint á að Alþingi geti boðið upp á fleiri valkosti, sbr. 
3. mgr. ákvæðisins. Frekari leiðbeiningar eða skýringar er ekki að finna í hvaða 
tilvikum slík frávik geti átt sér stað.

Samkvæmt framansögðu felur 2. mgr. 3. gr. laga um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslna í sér meginreglu. Af því leiðir að frávik 3. mgr. 3. gr., um að 
bjóða upp á fleiri svarmöguleika, er undantekning. Gera verður ráð fyrir því að ef 
slíkri undantekningu er beitt, sé hún rökstudd sérstaklega. Enn fremur verður 
almennt að gera þá kröfu að spurningar sem leggja á fyrir kjósendur séu til þess 
fallnar að ná fram skýrri og afdráttarlausri niðurstöðu, en í því sambandi hefur verið 
bent á að flóknari spurningar, þar sem svarkostir eru fleiri eða spurning er sett fram 
með skilyrðum skapi hættu á ágreiningi um túlkun niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar 
og hvernig eigi að fara eftir henni.

2.
Umrædd tillaga til þingsályktunar er í tveimur hlutum.

A. í  þeim fyrri er spurt eftirfarandi spurningar:

„V ilt þú að tillaga stjóm lagaráðs verði lögð fram sem frumvarp að nýrri stjórnarskrá 

eftir að hún hefur verið yFirfarin með tilliti til laga og alþjóðasam ninga?

Merktu í reitinn fyrir framan þann valmöguleika sem þú kýst.

□  Já , ég vil að tillaga stjóm lagaráðs verði lögð fram sem frumvarp að nýrri 
stjórnarskrá eftir að hún hefur verið yfirfarin m eð tilliti til laga og 
alþjóðasam ninga.

L N ei, ég vil ekki að tillaga stjórnlagaráðs verði lögð fram sem frumvarp að nýrri 
stjóm arskrá.

Tek ekki afstöðu“

Athugasemdir landskjörstjórnar eru eftirfarandi:

1. Að mati landskjörstjórnar er spurningin ekki nægilega skýr, þar sem orðin: 
„eftir að hún hefur verið yfirfarin með tilliti til laga og alþjóðasamninga" fela í sér 
almennan áskilnað um að efni frumvarpsins kunni að verða breytt. Að mati 
landskjörstjórnar geta orð þessi ekki falið annað og meira í sér, en almennt 
leiðir af þinglegri meðferð lagafrumvarpa á Alþingi. Eru orð þessi því óþörf 
og geta enn fremur verið til þess fallin að valda vafa um túlkun niðurstöðu 
atkvæðagreiðslunnar og hvernig eigi að fara eftir henni, t.d. hversu langt skuli 
gegnið með tilliti til laga og alþjóðasamninga. Samkvæmt þessu gefur

2



Landskjörstjóm

spurningin ekki fullnægjandi færi á að svara spurningunni með „Já" eða 
„Nei".

Leggur landskjörstjóm því til að tilvitnuðu orð verði felld brott úr 
spurningunni og einnig úr fyrsta valkosti.

2. Valkosturinn „Tek ekki afstöðu" felur í sér undantekningu frá þeirri 
meginreglu að valkostir skuli aðeins vera tveir. í greinargerð með tillögunni er 
ekki skýrt nánar hverjar séu ástæður þess að bjóða þurfi upp á þriðja 
valkostinn. í ljósi þeirra almennu sjónarmiða sem rakin eru í 1. lið hér að 
frama verður ekki séð að sérstök rök standi til þess að bjóða upp á þennan 
valkost.

Leggur landskjörstjórn því til að valkosturinn „Tek ekki afstöðu" falli brott.

B. Seinni hluti tillögunnar felur í sér spurningar um fimm efnisatriði.

Um valkostinn „Tek ekki afstöðu" vísar landskjörstjórn til þess sem áður er komið 
fram og leggur því til að hann falli brott.

1. Það er mat landskjörstjórnar að spurningunni: „Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá 
íslands verði náttúruauðlindir lýstar þjóðareign" megi svara með valkostunum 
„Já" eða „Nei"

2. Öðru máli gegni um spurningu 2: Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá íslands verði 
ákvæði um þjóðkirkiu íslendinga óbreytt frá  þvi sem nú er? I fyrsta lagi er 
framsetning spurningarinnar með öðrum hætti en annarra spurninga, þar sem 
hún er sett fram með „neikvæðum hætti". í öðru lagi felur spurningin ekki í 
sér tvo skýra valkosti. Ef „Nei" er valið er ekki ljóst hver er merking þess eða 
til hvers það leiðir.

Landskjörstjórn leggur til að spurningin orðist svo: Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá 
íslands verði ákvæði um islensku þjóðkirkjuna.

3. Landskjörstjóm hefur rætt ítarlega hvort unnt sé að svara spurningunni: Vilt 
þú að i nýrri stjórnarskrá íslands verði persónukjör i kosningum til Alþingis heimilað 
i meira mæli en nú er, með valkostunum „Já" eða „Nei" og hvort orðin: í meira 
mæli ennú  er séu til þess fallin að valda vafa, en ekki er ljóst að hve miklu leyti 
kjósendur þekki hér reglur laga um kosningar til Alþingis. Að mati 
landskjörstjórnar er mikilvægt að þessar reglur séu kynntar vel fyrir 
kjósendum.

Það er hins vegar afstaða Landskjörstjórnar að kjósendur hafi hér valkosti sem 
megi svara með „Já" eða „Nei".
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4. Það er mat landskjörstjórnar að spurningin: Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá 
íslands verði ákvæði um að atkvæði kjósenda alls staðar að a f  landinu vegi jafnt, 
megi svara með valkostunum „Já" eða „Nei"

5. Fimmta spurningin er í tveimur liðum. Að mati landskjörstjórnar er skýrara að 
fyrir framan þá komi stafliðirnir a og b. Enn skýrara væri að mati 
landskjörstjórnar að spurningunni væri skipt upp í tvær spurningar nr. 5 og 6. 
Að teknu tilliti til þessara athugasemda lítur landskjörstjórn svo á að 
spurningunum verði svarað með valkostunum „Já" eða „Nei".

3.

Af hálfu landskjörstjómar hefur sérstaklega verið rætt um framsetningu 1. og 2. liðar 
tillögunnar í því samhengi að ef kjósendur velji „Já" við spurningu 1. liðar hvort þar 
með hefðu þeir ekki möguleika á að svara þeim spurningum 2. liðar sem væru í 
andstöðu við svar þeirra við spurningu 1. liðar. Að mati landskjörstjórnar er hér ekki 
hægt að útiloka hættu á ruglingi. Leggur landskjörstjórn því til að hugað verði 
sérstaklega að því hvort unnt sé að skýra betur tillöguna að þessu leyti.

Virðingarfyllst,

S ^rú n  Benediktsdóttir, 

varaformaður landskjörstjórnar.
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