
Nd. 458. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd varð ekki sammála um afgreiðslu þessa frumvarps. Meiri hl. n.,
stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar, vildi samþykkja frumv., en ég og Skúli Guð-
mundsson vorum því andvígir.

Frumvarp þetta er flutt til staðfestingar á bráðabirgðalögum, sem ríkisstjórnin
setti 1. ágúst s. l. sumar. Efni frumv. er í raun og veru það eitt að færa gengis-
skráningarvaldið úr höndum Alþingis í hendur bankastjóra Seðlabankans.

t beinu framhaldi af setningu þessara bráðabirgðalaga s. l. sumar ákvað svo
Seðlabankinn samkvæmt ósk ríkisstjórnarinnar að lækka gengi íslenzkrar krónu.

Enginn vafi leikur á því, að setning bráðabirgðalaganna um það að færa
gengisskráningarvaldið úr höndum Alþingis í hendur Seðlabankans brýtur í bága
við ákvæði stjórnarskrárinnar. Í 28. gr. stjórnarskrárinnar segir:

"Þegar brýna nauðsyn ber til, getur forsetinn gefið út bráðabirgðalög milli
þinga."

Samkvæmt þessari grein stjórnarskrárinnar er útgáfa bráðabirgðalaga bundin
því skilyrði, að "brýna nauðsyn beri til" slíkrar lagasetningar á milli þinga.

Enginn getur haldið því fram, að "brýna nauðsyn" hafi borið til þess 1. ágúst
s. 1. sumar að ákveða að svipta Alþingi þeim rétti, sem það eitt hefur haft til þess
að ákveða gengi íslenzkrar krónu. ÞÓ að ríkisstjórnin hafi ef til vill álitið nauð-
synlegt fyrir sig að lækka gengi krónunnar á s.L sumri, þurfti hún ekki til þess
að framkvæma gengislækkunarvilja sinn að svipta Alþingi lagalegu valdi sínu.
Ríkisstjórnin gat lækkað gengið með bráðabirgðalögum án þess að breyta um vald
Alþingis í þessum efnum.

Gengislækkunin s. l. sumar er svo mál út af fyrir sig.
Það frumvarp, sem hér liggur fyrir, ber að mínu áliti að fella, þar sem það

er flutt til staðfestingar á bráðabirgðalögum, sem tvímælalaust voru sett án heimildar
í stjórnarskrá landsins.

En auk þess er ég andvígur sjálfu efni frumvarpsins. Ég tel rangt að færa
gengisskráningarvaldið úr höndum Alþingis í hendur Seðlabankans.

Það vald, sem felst Í þeim rétti að ráða skráningu gengisins, er mikið. Með
slíku valdi er hægt að gera að engu eða að litlu ýmis samningsbundin réttindi eða
bein verðmæti þjóðfélagsþegnanna. Með gengisbreytingu er hægt á svipstundu að
ógilda 1. d. efnahagsráðstafanir, sem Alþingi hefur samþykkt. Slíkt vald tel ég,
að bankastjórar Seðlabankans eigi ekki að hafa. Slíkt vald á Alþingi eitt að hafa.

Telji ríkisstjórn sér nauðsynlegt að breyta gengi krónunnar utan þess tíma,
að Alþingi situr að störfum, getur hún að sjálfsögðu sett bráðabirgðalög um nýja
gengisskráningu. Slík bráðabirgðalög yrðu síðan að samþykkjast af Alþingi, og
þá kæmi í ljós, hvort meiri hluti þess væri samþykkur hinni nýju gengisskráningu.
Eftir að gengisskráningarvaldið er komið í hendur Seðlabankans, verður ný
gengisskráning ekki borin undir Alþingi til staðfestingar. Þá gæti svo farið, að
meiri hluti alþingismanna lýsti sig andvígan gengisbreytingu, en hún yrði fram-
kvæmd þrátt fyrir það.

Ég legg því til, að frumv. verði fellt.

Alþingi, 22. marz 1962.

Lúðvík Jósefsson.


