
sþ. 254. Tillaga til þingsályktunar
um framkvæmd á gagngerðri endurskoðun á stjórnskipunarlögunum.

Flm.: Stefán Jóh. Stefánsson, Haraldur Guðmundsson, Ásgeir Ásgeirsson,
Emil Jónsson, Barði Guðmundsson, Finnur Jónsson, Guðmundur 1. Guðmundsson.

Alþingi ályktar, að til viðbótar Í nefnd þá, sem kosin hefur verið skv.álykt-
unum Alþingis frá 8. sept. 1942 og 22. maí 1942, til þess að undirbúa og gera til-
lögur um framtíðarstjórnskipunarlög fyrir lýðveldið Ísland, skuli skipa 10 menn,
karla og konur. Skulu menn þessir skipaðir af hæstarétti og valdir með hliðsjón
af þekkingu þeirra á stjórnskipunarfræði og þekkingu þeirra og kunnugleika á
lögum, þörfum og óskum sem flestra í landinu.

Við störf sín skal nefndin kynna sér sem bezt hinar frjálslyndustu kröfur
nútímans um almenn mannréttindi, skyldur þegnanna til þess að vinna nytsöm
störf í þjóðfélaginu, réttinn til þess að fá vinnu og skyldur þjóðfélagsins til þess
að sjá þegnum sínum fyrir vinnu, menntun og öryggi.

Milliþinganefndin skal hraða störfum svo mikið sem unnt er, með það fyrir
augum, að hægt verði að leggja frumvarp til nýrra stjórnskipunarlaga fyrir íslenzka
lýðveldið fyrir Alþingi, áður en næstu alþingiskosningar fara fram.

Nefndinni er rétt að skipta með sér verkum og kjósa undirnefndir til sérstakra
athugana og starfa.

Kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði,



Greinargerð.

Þann 22. maí 1942 ályktaði sameinað Alþingi að kjósa 5 manna milliþinga-
nefnd, til þess að gera tillögur um breytingar á stjórnskipunarlögum ríkisins í
samræmi við yfirlýstan vilja Alþingis um, að lýðveldi verði stofnað á íslandi.

Samkvæmt þessari ályktun kaus Alþingi þessa menn í nefndina: Stefán Jóh.
Stefánsson, hrm., Hermann Jónasson, alþm., Jónas Jónsson, alþm., Bjarna Bene-
diktsson, borgarstjóra, og Gísla Sveinsson, alþm.

Þann 8. sept. 1942 ályktaði sameinað Alþingi, að milliþinganefnd þessi skyldi
halda áfram störfum til undirbúnings þeim breytingum á stjórnskipunarlögum
ríkisins, sem leiddi af því, að stofnað yrði lýðveldi á Islandr og konungdæmið
afnumið og sambandslagasáttmálinn felldur úr gildi, en slíkar breytingar var heim-
ilt að gera á stjórnarskránni með sérstökum hætti, svo skyldi nefndin og undir-
búa aðrar breytingar á stjórnskipunarlaginu, er þurfa þykir og gera verður á venju-
legan hátt. Jafnframt ályktaði Alþingi að bæta mönnum í nefndina, þannig að í
henni eigi sæti tveir fulltrúar frá hverjum þeirra flokka, el' fulltrúa áttu þá á
Alþingi, enda verði viðbótarfulltrúamtr tilnefndir þegar í stað.

Samkvæmt þessari þingsályktun voru tilnefndir í nefndina til viðbótar þeim,
sem áður voru: Haraldur Guðmundsson, alþm., Aki Jakobsson, alþm., og Einar
Olgeirsson, alþm.

Eftir þetta hélt nefndin áfram störfum. Vann nefndin aðallega, ef ekki ein-
göngu, að því að athuga, hverjar þær breytingar væru, sem gera þyrfti og gera
mætti á stjórnarskrá Íslands skv. stjórnarskrárbreytingu þeirri, er hlaut loka-
afgreiðslu frá Alþingi 15. des. 1942. En það voru aðallega þau atriði, sem snerta
meðferð hins æðsta valds ríkisins. Athugaði nefndin einkum í því sambandi fyrir-
komulag forsetakjörs með lýðveldisþjóðum. Hins vegar mun nefndin lítt hafa sinnt
hinum þætti hlutverks síns, þ. e. að undirbúa aðrar nauðsynlegar breytingar á
stjórnarskránni en þær, sem beinlínis stóðu í sambandi við stofmm Iýðveldísíns,
enda vart við slíku að búast, þar eð tíminn var naumur og hið fyrra verkefni
nefndarinnar ærið.

í aprilmánuði 1943 sendi nefndin frá sér nefndarálit asamt frumvarpi til
stjórnskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, þ. e. heildarstjórnarskrár
innan heimildar stjórnskipunarlaganna frá 15. des. 1942. Var tekið fram í nefndar-
álitinu, að með þessu stjórnarskrárfrumvarpi skilaði nefndin fyrri hluta þess verk-
efnis, er henni var falið, en að hún mundi áfram vinna að seinni hluta verkefnisins,
sem sé að undirbúa aðrar breytingar á stjórnskipulaginu, er þurfa þykir og gera
verður á venjulegan hátt. Benti nefndin á, að þetta starf mundi reynast öllu víð-
tækara en það, sem frá væri, og að nauðsynlegt mundi að afla ýmissa gagna, er nú
væru ekki fyrir hendi.

Frumvarp milliþinganefndarinnar kom fyrir Alþingi á árinu 1943 og er nú að
hljóta endanlega afgreiðslu skv. réttum lögum.

Í sambandi við seinni þáttinn af hlutverki milliþinganefndarinnar, almennu
endurskoðunina á stjórnarskránni, hefur greinilega komið í ljós nú í umræðum
þeim, sem fram hafa farið á Alþingi, í blöðum og víðar í tilefni af þjóðaratkvæða-
grelðslunni um lýðveldisstjórnarskrána, að brýn nauðsyn er til þess, að hinni al-
mennu endurskoðun verði hraðað og til hennar verði vandað. Þjóðin virðist á einu
máli um það, að stjórnskipunarlög þau, sem við nú búum við, séu á margan hátt
svo gölluð og úrelt, að ekki verði lengur við unað. Jafnvel sum þeirra ákvæða, sem
nú er verið að taka upp í stjórnarskrána, hafa sætt harðri gagnrýni og andúð
almennings. Má fullyrða, að ekkert hafi hindrað almenning í að láta í ljós óánægju
sína með stjórnarskrána við atkvæðagreiðsluna í s.Lmánuði annað en sú óhjá-
kvæmilega nauðsyn, að þjóðin sýndi samhug sinn um stofnun Iýðveldislns, en léti
ekki óánægju sína með eimtök atriði stjórnarskrárinnar, sem ekkert stóðu i sam-



bandi við sjálfa lýðveldismyndunina, verða til þess að tvístra þjóðinni. Alþýðu-
flokkurinn hefur fyrir löngu og hvað eftir annað lýst yfir þvi, að hann vildi beita
sér fyrir þvi, að endurskoðun stjórnarskrárinnar yrði hraðað. Framsóknarflokkur-
inn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa í sambandi við þjóðaratkvæðagreiðsluna gefið
yfirlýsingar, sem ganga i sömu átt, og má ganga út frá þvi sem gefnu, að þessar yfir-
lýsingar hafi orðið til þess, að þjóðin sætti sig betur við að samþykkja stjórnar-
skrána eins og hún lá fyrir við atkvæðagreiðsluna. Það virðist því ekki nema eðlilegt
og sjálfsagt, að Alþingi nú, þegar sjálft stjórnarformið hefur verið ákveðið með
stofnun lýðveldisins, láti í ljós vilja sinn og fyrirheit um, að endurskoðun stjórnar!.
skrárákvæðanna almennt skuli hraðað sem mest og henni lokið eigi síðar en fyrir
næstu kosningar.

En það er ekki fullnægjandi að gera ályktanir, sem beinast að því, að hraða
skuli endurskoðun stjórnarskrárinnar. Það verður jafnframt að sjá svo um" ~ð
milliþinganefnd sú, sem með málið fer, sé þannig skipuð, að hún hafi aðstöðu' til
að taka til athugunar, meta og afgreiða öll þau mörgu vandamál, semóhjákvæmi-
lega hljóta að bíða úrlausnar þeirrar nefndar, sem með mál þessi fer. Eins og
nefndin er nú skipuð, þá eiga þar sæti tveir fulltrúar frá hverjum þingflokkanna.
Skal það á engan hátt dregið í efa, að allir hafi þingflokkarnir vandað val fulltrúa
sinna í nefndina, svo sem hver og einn þeirra hafði frekast tök á, og að þessir full-
trúar muni leggja afstöðu síns flokks og hugmyndir í þessum efnum vel og skil-
merkilega fyrir nefndina. En hér koma án efa fleiri sjónarmið, fleiri vandamál,
fleiri óskir og réttmætar kröfur til greina en þær, sem ástæða er til að ætla, að
nefnd, sem eingöngu er skipuð fulltrúum stjórnmálaflokkanna, taki nægilegt tillit
til. Í nefndina virðist því vanta aukna krafta, sem geta lágt fram sérþekkingu á
sviði löggjafar um stjórnskipun ríkja og margháttaðan kunnugleik á högum, þörf-
um og óskum ýmissa atvinnu stétta og hagsmunahópa i landinu. Þá virðist næsta
óeðlilegt, að við skipun milliþinganefndar, sem á að gera tillögur um framtíðar-
stjórnskipun ríkisins, sé með öllu gengið fram hjá kvenþjóðinni. Verður að telja
sjálfsagt, að konum séu tryggð sæti í nefnd þessari. Flutningsmönnum þessarar til-
lögu virðist því óhjákvæmilegt að bæta í nefndina körlum og konum til þess að
!ryggja, að þau sjónarmið, sem að framan getur, komi fram. Vandinn er hins
vegar talsverður, þegar fara áað velja þessa viðbótarmenn í nefndina. Í því sam-
bandi má hugsa sér ýmsar leiðir. Sá möguleiki væri t. d. ekki fjarri að leita til
ýmissa félagssamtaka i landinu eftir útnefningu, en á því er sa galli, að slík sam-
tök eru svo mörg, að ef taka ætti tillit til þeirra allra, þá yrði nefndin til muna of
fjölmenn, til að nokkurt gagn gæti að henni orðið. Ætti hins vegar að leita til sumra
samtaka, en sleppa öðrum, mundi skapast óréttlæti, og frágangssök virðist að
meta, hverja skyldi taka með og hverjum sleppt. Almennar kosningar í nefndina
virðast ekki koma til mála þegar af þeirri ástæðu, að þar mundi einvörðungu
verða um flokkspólitískar kosningar að ræða, en tilgangurinn með fjölguninni í
nefndinni er einmitt að komast hjá slíku. Hér virðist vart um aðra leið að ræða en
þá að leita um útnefninguna til þess aðila, sem Alþingi jafnan leitar, þegar nefna
á hæfa menn og óvilhalla til að vinna vandasöm verk, þ. e. hæstaréttar, og fela
honum að tilnefna menn til viðbótar í rnilliþinganefndina. Virðist það og ekki óeðli-
legt, að hæstarétti sé falin þessi tilnefning, þegar þess er gætt, að það liggur á valdi
hæstaréttar að úrskurða um það, hvernig skilja beri ákvæði stjórnskipulaganna og
hvort athafnir Alþingis, framkvæmdarvaldsins og einstaklinga samræmist ákvæði
stjórnarskrárinnar. Fyrir þVÍ hafa flutningsmenn þessarar tillögu, en það eru full-
trúar Alþýðuflokksins á Alþingi, lagt til, að fjölgað verði í milliþinganefndinni í
stjórnarskrármálinu um 10 menn og skuli þeir tilnefndir af hæstarétti .og þess gætt
við tilnefninguna, að mennirnir séu valdir með hliðsjón af þekkingu þeirra á al-
mennri stjórnlagafræði og þekkingu þeirra og kunn ugleika á högum, þörfum og
óskum sem flestra. Það skal þó tekið fram,að komi fram .hugmyndir um aðra leið



til útnefriingar Í nefndina, sem flutningsmenn geta fellt sig við, þá eru þeir reiðu-
húnir að taka það mál til nánari athugunar.

Þá vilja flutningsmenn benda á, að hugmyndir manna um réttindi samfélags-
ins og skyldur þess gagnvart einstaklingunum hafa breytzt mjög á síðari tímum,
og bendir margt til þess, að í réttarvitund almennings sé það talin jafnvel fyrsta
skylda þjóðfélagsins að tryggja landsmönnum hverjum og einum öryggi gegn skorti,
rétt til menntunar og vinnu, auk almennra mannréttinda. Þykir því rétt að leggja
á það sérstaka áherzlu í þingsályktuninni sjálfri, að nefndin kynni sér sem bezt
þær skoðanir, sem uppi eru í þessum efnum.


