
sþ. 306. Tillaga til þingsályktunar
um störf stjórnarskrárnefnda.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Hannibal Valdimarsson.

Alþingi ályktar, að nefndir þær, sem skipaðar voru 1942 og 1945 til þess að
endurskoða stjórnarskrá íslenzka ríkisins, skuli ljúka störfum fyrir 1. október n. k.
Leggi þær m. a. sérstaka áherzlu á að athuga, hverjar breytingar komi til greina að
gera á stjórnarskránni, til þess að treysta stjórnarkerfið og koma í veg fyrir tíðar og
langvarandi stjórnarkreppur.

Greinargerð.

Öllum hugsandi mönnum hlýtur að vera ófremdarástand það, sem nú ríkir í
stjórnmálum þjóðarinnar, ærið áhyggjuefni. Nokkuð er liðið á fjórða mánuð, síðan
ríkisstjórn sú, sem þá hafði setið að völdum í tvö ár, sagði af sér, og hefur ekki
tekizt að mynda þingræðisstjórn síðan, þrátt fyrir stöðugar viðræður þíngf'lokkanna.
A síðastliðnum fjórum árum hefur tvívegis áður komið til slíkrar stjórnarkreppu.
t fyrra skiptið eða 1942 tókst alls ekki að koma á venjulegri þingræðistjórn, þrátt
fyrir langvarandi samningaumleitanir, og settist þá utanþingsstjórn að völdum en í
síðara skiptið eða 1944 tókust hins vegar samningar með þrem stjórnmálaflokkum.
Það samstarf rofnaði fyrir rúmum þrem mánuðum, svo sem kunnugt er, og varð
það upphaf þeirrar kreppu, sem enn varir.

Undirrót þessa ófremdarástands er ekki ódugnaður eða óheilindi stjórnmála-
leiðtoga og þingmanna, þótt vafalaust megi sitthvað að þeim finna í því tilliti. heldur



hitt, að sjálfu stjórnarkerfinu er verulega ábótavant í undirstöðuatriðum. Það hefur
sí og æ færzt í vöxt, að vikið sé frá því grundvallaratriði stjórnarskipunar okkar,
að löggjafarvald og framkvæmdarvald skuli vera aðskilið. Alþingi hefur ekki ein-
ungis ráð framkvæmdavaldsins algerlega í hendi sér, þar eð það velur í raun réttri
ríkisstjórnir, heldur hefur það og mjög mildi afskipti af framkvæmdarvaldsstörf-
um, einkum og sér í lagi sökum sívaxandi afskipta ríkisvaldsins af atvinnulíf-
inu og í sambandi við þann hátt, sem hafður er á samningu fjárlaga. Þótt um það
megi vissulega deila, hvort þetta sé heppilegt og eðlilegt, má segja, að það kæmi ekki
að sök, ef í löggjafarsamkomunni væri jafnan öruggur meiri hluti, sem væri reiðu-
búinn til þess að takast framkvæmdarstjórnina it hendur jafnframt því, að hann
stýrði löggjafarstarfinu. En hið nána samband löggjafarvaldsins og framkvæmdar-
valdsins verður mjög varhugavert, þegar svo fer, að enginn samhentur meiri hluti
er fyrir hendi í löggjafarsamkomunni. Afleiðing þess er ekki einungis sú, að ekki
er um að ræða forustu um löggjafarstarf, heldur eru þá framkvæmdarstörfin
einnig forustulaus, og er slíkt ástand óhafandi, jafnvel í skamman tíma. Eins og
stjórnarskrá okkar, kosninga lög og flokkaskipun er nú, eru lítil líkindi til þess, að
einn flokkur nái meirihlutaaðstöðu it Alþingi á næstunni, heldur munu vafalaust
verða þar fjórir flokkar áfram og tveir þeirra eða þrír verða að vinna saman, ef
meiri hluti á að nást. En sívaxandi erfiðleikar reynast á slíkum samningum, ein-
mitt vegna þess, að ekki er einungis samið um löggjafarmálefni, heldur einnig
framkvæmdarstörf, og hefur það komið skýrt í ljós í þeim samningum milli flokka,
sem átt hafa sér stað undanfarna mánuði.

Niðurstaðan er því sú, að orsaka þess óf'remdarástands, sem nú er í stjórnar-
málefnum þjóðarinnar, sé að leita í því að sjálfu stjórnkerfinu sé verulega ábóta-
vant, fyrst og fremst að því leyti, að óeðlilega náin tengsl séu milli löggjafar- og
framkvæmdarvalds, og skipun þingsins þannig, að erfiðleikar séu á myndun sam-
hents meiri hluta. Í þessu sambandi skal ekki fjölyrt um leiðir þær, sem til greina
koma til úrbóta á þessu ástandi. Þær koma til athugunar í sambandi við endur-
skoðun á stjórnarskránni.

1942 kaus Alþingi nefnd til þess að endurskoða stjórnarskrána og 1945 var önnur
nefnd skipuð henni til aðstoðar. Um skeið munu nefndirnar hafa starfað talsvert, en
nú um langan tíma eða á annað ár munu þær engan fund hafa haldið og ekkert
starfað. Er óeðlilegt, að þýðingarmiklar nefndir sitji lengi án þess að gera annað
tveggja, að vinna að verkefni sínu eða skila því frá sér, og þá sérstaklega, þegar
verkefnið er jafn þýðingarmikið og hér á sér stað. Munu allir flokkar hafa lýst því
yfir fyrir tvennar síðustu kosningar, að þeir vildu láta hraða endurskoðun stjórnar-
skrárinnar. Um þetta atriði var og samið, er ríkisstjórnin var mynduð 1944. Segir
svo í málefnasamningnum : "Endurslwðun þessari (þ. e. stjórnarskrárinnar) verði
lokið svo fljótt, að frumvarpið verði lagt fyrir Alþingi, áður en kosningar fara
fram og eigi síðar en síðari hluta næsta vetrar (þ. e. a. s. 1945) og leggur stjórnin
og flokkar þeir, er að henni standa, kapp á, að frumvarp þetta verði endur samþykkt
á Alþingi að afloknum kosningum." Með tilliti til þess hefði átt að mega vænta þess,
að málinu yrði hraðað, þótt sú hafi ekki orðið raunin Ú. Þá hefur forsætisráðherra
ekki heldur séð ástæðu til að svara fyrirspurn, er fram kom fyrir mörgum vikum,
um störf stjórnarskrárnefndanna.

Nú hefur stjórnmálaástandið á Alþingi minnt mjög rækilega á það, hversu brýn
þörf er á endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þess vegna er það lagt til í þáltill. þessari,
að málið sé vakið upp aftur og nefndunum gert að ljúka störfum fyrir 1. október
n. k. Þótt hér sé vissulega um mikið og vandasamt verk að ræða, hafa nefndirnar
þegar haft svo rúman starfstíma, að ekki virðist til of mikils mælzt, að þær ljúki
störfum á 8-9 mánuðum. Tillögur til breytinga á stjórnkerfinu þurfa að koma fram
sem fyrst, til þess að þjóðin geti farið að ræða málið af alvöru, en ekki kemur til
mála, að gera breytingar á sjálfri stjórnskipuninni, án þess að allur almenningur
hafi hugsað og rætt það mál rækilega. Tillögur stjórnarskrárnefndannaæUu að
verða slíkur umræðugrundvöllur. Má búast við, að sjónarmið stjórnmálaflokkanna
komi þar fram, og er einmitt mjög æskilegt að sem fyrst verði ljóst, hver þau eru.

Flm. þessarar þáltill. telja að ýmsu leyti óeðlilegt, að tvær nefndir vinni að end-
urskoðun stjórnarskrárinnar. Þeir vilja þó á þessu stigi málsins ekki leggja til, að
þær verði lagðar niður og ný nefnd skipuð í þeirra stað, þar sem ætla má, að veru-
legur hluti verksins hafi þegar verið unninn, gagna verið aflað, og menn þeir, sem
nefndirnar skipa, kynnt sér málið rækilega. Hins vegar telja þeir mjög athugandi,
að störf nefndanna verði endurskipulögð, og vænta þess, að nefnd sú, sem fær
þáltill. þessa til meðferðar, taki það til athugunar, en þótt ný nefnd yrði skipuð í
stað hinna tveggja, telja þeir það þó undir engum kringumstæðum mega dragast
lengur en til 1. október n. k., að ákveðnar tillögur komi fram í þessu þýðingarmikla
máli.


