27. november 2015

Erklæring:

Tvivl om den forestående folkeafstemnings legalitet
Vi underskrivere erklærer hermed, at den af regeringen tilrettelagte
folkeafstemning om omdannelse af den danske retsundtagelse til en såkaldt
tilvalgsordning med baggrund i den af Folketinget vedtagne ændring (L 29) af
lov om Danmarks tiltrædelse af EF/EU kan anses for at være i strid med
bestemmelserne om suverænitetsafgivelse i Grundlovens § 20, og at der derfor
hersker en forfatningsjuridisk velbegrundet tvivl om folkeafstemningens
legalitet.
En ordning, hvor Folketinget som ved et ja nu bemyndiges til med simpelt
flertal – muligvis blot i Europaudvalget – at foretage konkret
suverænitetsoverdragelse, er i 1992 af professor, senere højesteretsdommer
Henrik Zahle (1943-2006) fundet i strid med Grundlovens § 20. I den aktuelle
debat har professor Peter Pagh ligesom andre forfatningskyndige jurister med
ekspertise i EU-ret artikuleret en tilsvarende kritik af den nu foreslåede
tilvalgsordning.
Disse forfatningsretlige aspekter er ikke aktuelt blevet undersøgt eller belyst på
regeringens foranledning, hverken af Justitsministeriet, Udenrigsministeriet
eller af noget regeringsuafhængigt, uvildigt juridisk ekspertorgan.
Folkeafstemningen agtes desuden gennemført uden Grønlands og Færøernes
deltagelse til trods for deres status i rigsfællesskabet og Grundloven.
Her i landet er der som bekendt tidligere blevet rejst og gennemført
grundlovssager om bl.a. Danmarks tiltrædelse af Maastricht- og Lissabontraktaterne. Tvivlen om den forestående folkeafstemnings legalitet som følge af
den valgte model drejer sig imidlertid om et andet, hidtil uprøvet juridisk
spørgsmål af principiel karakter. Den er dog alligevel af tilsvarende generel og
indgribende betydning for landets borgere ligesom de tidligere
forfatningsretlige retssager om tiltrædelse af traktater.
Grundloven er netop befolkningens juridiske binding af de periodevalgte
politikere, der er forpligtet under forfatningen.

Tvivlsspørgsmålet vil kun kunne afgøres ved domstolene, der her i landet har
prøvelsesret i forhold til grundlovsmæssige spørgsmål med relation til EUmedlemsskabet. På vores forespørgsel har advokat (H) Bjørn Elmquist erklæret
sig villig til i givet fald at sammensætte en gruppe af sagkyndige jurister med
høj ekspertise på området og at forestå et sagsanlæg.
Med denne erklæring ønsker vi underskrivere at informere offentligheden om
denne, desværre uafklarede tvivl om folkeafstemningens legalitet og om vores
overvejelser om en kommende retssag til afklaring af, hvorvidt
folkeafstemningen 3. december 2015 er/var grundlovsmedholdelig eller ej, idet
vi samtidig understreger, at dette intet har at gøre med vores respektive
holdninger til retsforbeholdet som sådant.
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