
Nd. 2. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga [2. mál]
um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 17. júní 1944.

Flm.: Vilmundur Gylfason, Sighvatur Björgvinsson, Árni Gunnarsson, Jóhanna Sigurðar-
dóttir, Magnús H. Magnússon, Karvel Pálmason.

1. gr.
28. gr. falli niður.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r ger. ð .
28. grein stjórnarskrárinnar fjallar um útgáfu bráðabirgðalaga. Þessi ákvæði hafa staðið

í stjórnarskrá síðan hún var sett árið 1874. Þá var Alþingi að fá takmarkað löggjafarvald, en
Alþingi sat einungis í tvo mánuði að sumri, annað hvert ár. Þá voru slæmar samgöngur í
landinu, vegir lélegir, skipakostur takmarkaður og flugvélar engar. Enn fremur sátu þá við
völd í Danmörku ríkisstjórnir sem nutu ekki stuðnings þjóðþings, og beittu þær þessu valdi
ótæpilega.

Þá höfðu þingmenn aðeins laun fyrir þann tíma sem Alþingi sat, en ekki allt árið eins og
nú er.

Ekki leikur hinn minnsti vafi á því, að ríkisstjórnir hafa hin síðari ár stórlega misnotað
það vald sem stjórnarskráin fær þeim í hendur með heimild til útgáfu bráðabirgðalaga. Þetta
vald er nú ástæðulaust með öllu, nú má kalla Alþingi saman með örstuttum fyrirvara, þegar
"brýna nauðsyn ber til". Af því hlýst ekki einu sinni kostnaðarauki, þar sem alþingismenn
hafa laun allt árið og eru mikið á ferðinni milli kjördæma sinna og höfuðborgarinnar.

Heimild í stjórnarskrá til útgáfu bráðabirgðalaga hefur því enga kosti lengur. Þetta
getur hins vegar verið ólýðræðisleg aðferð, og hún býður ýmsum hættum heim. Nú hafa
skapast þær aðstæður, að vafi þykir leika á því, hvort bráðabirgðalög, útgefin í ágústmánuði,
styðjist við meiri hluta í báðum deildum þingsins, svo sem krafist er í stjórnarskrá. Um það
skal ekki fullyrt á þessu stigi málsins. En ljóst er að ríkisstjórn lýðveldisins Íslands kann að
vera að stefna efnahagslífi þjóðarinnar í óvissu, að ekki sé meira sagt, með útgáfu bráða-
birgðalaga sem svo mikil óvissa ríkir um.

Það skal skýrt tekið fram, að það er skoðun þingflokks Alþýðuflokksins, að atkvæða-
greiðslur um lög, og þá einnig bráðabirgðalög, fara ekki fram í fjölmiðlum, heldur á Alþingi
sjálfu. Engu að síður hafa hinar nýju aðstæður, sem skapast hafa vegna hins ótrygg a meiri
hluta sem ríkisstjórnin nýtur á Alþingi, enn undirstrikað nauðsyn þess, að þetta gamla og
úrelta ákvæði verði numið úr stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.


