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Efni: Atriði til athugasemda vegna ákvæða um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu

Forsaga
Skjal þetta geymir ekki útfærða umsögn hópsins sem hefur fengið þá umfjöllun, bakgrunnsrannsókn og
umræðu sem hópurinn gerir að jafnaði kröfu til í sínum störfum. Tilgangurinn er fyrst og fremst að setja
hér formlega niður nokkur atriði til athugasemda þar sem fulltrúi hópsins var boðaður á fund í efnahagsog viðskiptanefnd þann 7. janúar 2013. Tíminn er alltof skammur til að gera fullnægjandi umsögn í svona
máli.

InDefence hópurinn stóð að undirskriftarsöfnun og skoraði á forseta íslands að skjóta fyrri lcesave
lögunum til þjóðarinnar og afhenti Forseta íslands 56.089 undirskriftir kosningabærra íslendinga á
Bessastöðum þann 2. janúar 2010. Reyndar varð fjöldi undirskrifta rúmlega 62.000 en þá eru jafnframt
taldir einstaklingar sem ekki höfðu kosningarétt. Eftir vandlega yfirlegu gat InDefence hópurinn ekki stutt
lcesave III samninginn óbreyttan en hópurinn taldi hins vegar ekki forsendur til að standa fyrir annarri
undirskriftasöfnun og átti Advice hópurinn frumkvæði að síðari undirskriftasöfnuninni í lcesave-ferlinu.
Athugasemdir InDefence hópsins

InDefence hópurinn tekur heilshugar undir það að sett séu í fyrirhugaða stjórnarskrá ákvæði sem fela í
sér aðkomu borgaranna að lagasetningu sem tiltekin fjöldi þeirra kann að vera ósáttur við. Á sama hátt
tekur hópurinn undir það að sett sé ákvæði í stjórnarskrá sem gerir tilteknum fjölda einstaklinga kleift að
sýna frumkvæði við lagasetningu. Það er afar rík skoðun flestra þeirra sem skipa InDefence hópinn að
stjórnmál framtíðar feli í sér mun ríkari þátttöku borgaranna við ákvarðanatöku i stærri málum og að
bein aðkoma borgaranna geti stuðlað að meiri sátt milli borgaranna og löggjafans en einnig bætt það
traust sem óhjákvæmilega þarf að ríkja milli borgara og kjörinna fulltrúa í heilbrigðu samfélagi.
InDefence hópurinn gerir hins vegar ýmsar athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp. Hópurinn telur að
þær undanþágur sem tilgreindar eru í 67. gr. frumvarpsins séu alltof víðtækar. Rökstuðningur að baki
þessum undanþágum er nánast engin í lögskýringagögnum og við það nánast látið sitja að vísa til þess að
þessar séu undanþágurnar í Danmörku og e.t.v. víðar. Ef litið til þeirra laga sem Alþingi hefur sett á
undanförnum misserum má færa að því rök að meirihluti lagafrumvarpa tilheyrði undantekningunum.
InDefence telur að engar undantekningar eigi að vera á bví hvaða lagafrumvörp geti sætt
þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar telur hópurinn að bað eigi að vera ákveðin skilyrði á bví að
lagafrumvarp geti farið í bióðaratkvæðagreiðslu ekki aðeins vegna kostnaðar af slíkri atkvæðagreiðslu
heldur einnig af öðrum ástæðum. Þá verður líka að líta til bess að íslensk stiórnskipan byggir að
meginstefnu á fulltrúalvðræði. InDefence hópurinn telur bví að afnema beri undanbágur 67. gr.
frumvarpsins. Telji stiórnarskrárgjafinn börf á einhverium mótvægisaðgerðum vegna bessa væri bá helst
að hækka þröskuldinn til að lagafrumvarp geti farið í bióðaratkvæðagreiðslu og miða bar við allt að 15%
kosningabærra manna en ekki 10%. Eins og fram kemur í frumvarpinu bvðir 15% bröskuldur að
undirskriftir liðlega 34.000 kosningabærra manna (m.v. 2009) barf til að lögum sé skotið til þjóðarinnar.
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Rannsóknir sem fram hafa farið t.d. í Sviss hafa sýnt að almenningur er aðhaldssamari á almannafé en
stjórnmálamenn. Varðandi undanþáguna um þjóðréttarskuldbindingar er bent á að það hvort í gildi séu
alþjóðlegir samningar um málið sem geri málefnið ótækt í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirfram er ekki rétt
nálgun. Tilvist slíkra samninga yrði bara eitt af mörgum atriðum sem hver og einn myndi íhuga og gera
upp við sig þegar hann ákveður hvort hann ætli að leggja nafn sitt við undirskriftarsöfnun eða ekki.
InDefence hópurinn telur að huga þurfi mun betur að skýrleika ákvæða 67., 65. gr. og sérstaklega að
ákvæðum 66. gr. Þegar sett eru grundvallarlög þarf rétturinn að vera skýr og endanlegur. Vafi um túlkun
getur mjög auðveldlega falið í sér að rétturinn verður rýrari en ætlunin var.
Það þarf að kveða á um í stjórnarskrárákvæðunum sjálfum að þjóðaratkvæðagreiðslur skv. 65. gr. annars
vegar og 66. gr. hins vegar séu bindandi. Það á ekki að leika nokkur vafi á því gagnvart borgurunum að
þetta er þeirra réttur. Þessi stjórnarskrárákvæði mega ekki vera svo opinn að þau gefi löggjafanum
nægjanlegt svigrúm til að útþynna réttinn sem verið er að setja. Sérstaklega ef þingmál kemur fram af
hálfu borgara að þá geti ekki verið sett almenn lög sem útþynni réttinn á einhvern hátt, t.d. tefji eða
hindri það að þingmálið fari í þjóðaratkvæðagreiðslu eða að slík þjóðaratkvæðagreiðsla eins og aðrar á
grundvelli stjórnarskrárinnar eigi að vera bindandi.
Þingmál að frumkvæði kjósenda (66.gr. frumvarpsins)

Ákvæði greinarinnar virðast unnin að svissneskri fyrirmynd. Þó það sé mikið fagnaðarefni að verið sé að
setja ákvæði um beint frumkvæði kjósenda að lagasetningu er líka mikilvægt að hér séu þróaðar aðferðir
sem taka mið af íslenskri stjórnarhefð. Lýðveldið er rétt tæplega 70 ára gamalt, stjórnarsamsetning hér
hefur að meginstefnu verið samsteypustjórnir og ísland var háð erlendum yfirráðum í rúma 6,5 aldir.
Sögulegar staðreyndir þjóðar hafa áhrif á mótun ákvæðis um aðgang kjósenda að lagasetningu. Taka þarf
tillit til slíks menningarmunar í lýðræðisþróun Sviss og íslandi þegar tekin eru upp ákvæði að svissneskri
fyrirmynd en vissulega eru og verða svissnesku ákvæðin fyrirmyndir.
Ymis rök hníga að því að það sé rétt að takmarka þjóðarfrumkvæði að lagasetningu einungis við
lagafrumvörp, tilgreina nákvæmlega í stjórnarskrárákvæðinu sjálfu um framkvæmdaráð borgaranna sem
ætlunin er að gera í lögum, tilgreina allan ferilinn, þ.e. frumvarp framkvæmdaráðs, hvernig nýtt
frumvarp þingsins yrði lagt fram í kjölfarið, að framkvæmdaráð geti þá afturkallað frumvarpið sitt telji
þeir að þingið hafi komið á móts við frumvarp þeirra og tilgreina að ef slík afturköllun á sér ekki stað fyrir
tilgreindan tíma eigi sér stað þjóðaratkvæðagreiðsla milli beggja frumvarpanna sem sé bindandi. Einnig
er nauðsynlegt að tilgreina með hvaða hætti skuli ákveðið hvort frumvarpið taki gildi séu þau bæði
samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Einnig hníga rök að því að þegar þjóðarfrumkvæði er kynnt sem nýjung í íslenskri stjórnskipan sé
nauðsynlegt að tilgreina ferlið nokkuð ítarlega í stjórnarskránni sjálfri en ekki með almennum lögum eins
og nú gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Þar sem hér er verið að taka upp ákvæði um þjóðarfrumkvæði að
svissneskri fyrirmynd er eðlilegt að líta til þess hvernig þessu er skipað i
svissneskum
stjórnarskrárákvæðum. Hér má benda á 5. kafla í nýlegri stjórnarskrá svissnesku Kantónunnar Zurich,
http://www.admin.ch/ch/d/sr/131 211/índex.html sem var samþykkt eftir 5 ára endurskoðunarferli árið
2005 og leysti af hólmi gömlu stjórnarskrána frá 1869 en þar er að finna 8 greinar sem fjalla bara um
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þjóðarfrumkvæði og formlegt ferli þess. Einnig
þjóðaratkvæðagreiðslur.

er þar að finna 6 greinar sem fjalla um

Einnig
skal
hér
bent
á
kafla
4.2
í
stjórnarskrá
Sambandsríkisins
Sviss,
http://www.admin.ch/org/polit/00083/index.html?lang=en frá 18. apríl 1999, þar sem fjallað er um
frumkvæðistillögur til breytinga á stjórnarskrá Sviss, en þau ákvæði virðast vera a.m.k. að hluta til
fyrirmynd 66. greinar frumvarpsins.

Reykjavík, 7. janúar 2013

Eiríkur S. Svavarsson
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