
Ed. 579. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 10 29. marz 196J, um Seðlabanka Íslands.

Frá 2. minni hl. Ijárhagsnetndar.

Frv. þetta er flutt til staðfestingar á bráðabirgðalögum, sem gefin voru út
1. ágúst 1961, og hefur málið verið til meðferðar í Nd. frá 11. okt. og þar til fyrir
fáum dögum. Fjárhagsnefnd V'arðekki sammála um afgreiðslu frv. Fulltrúar
stjórnarflokkanna í nefndinni mæla með samþykkt þess, en undirritaður og KK eru
því andvígir.

Efni þessa frv. er það eitt að taka valdið til að skrá gengi gjaldmiðilsins úr
höndum Alþingis og fá það í hendur Seðlabanka Íslands, sem frá gildistöku lag-
anna og framvegis skal skrá gengið að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar. Verði
þetta frv. því samþykkt, er endanlega fyrir því séð, að Seðlabankinn og ríkis-
stjórnin ráða ein genginu og Alþingi ræður þar engu um. Þannig yrði Alþingi
svipt einu hinu mikilsverðasta valdi á sviði efnahagsmála og möguleikar skapaðir
til þess, að skráning gengisins verði ákveðin í andstöðu við meiri hluta þess.

Slík valdsvipting er í sjálfu sér hrein óhæfa, hvernig sem að henni væri staðið
og það jafnt þótt meiri hluti á Alþingi afsalaði sér valdinu að þeim leiðum, sem
samrýmanlegar rværu stjórnarskránni.

En nú er jafnvel ekki um slíkt að ræða. Valdsviptingin hefur farið fram með
útgáfu bráðabirgðalaga, og ríkisstjórnin, sem að þeim stóð, stillir Alþingi frammi
fyrir orðnum hlut: gengisfellingu, sem þegar hefur verið ákveðin samkvæmt vald-
sviptingarlögunum.

Samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar getur forsetinn gefið út bráðabirgðalög
milli þinga, þegar brýna nauðsyn ber til. Hér gat ekk i verið um neina nauðsyn að
ræða og enn síður brýna til þess að svipta Alþingi gengisskráningarvaldinu, því að
ríkisstjórnin gat að sjálfsögðu fellt gengið með bráðabirgðalögum án þess að breyta
í nokkru um vald Alþingis. Er því auðsætt, að útgáfa umræddra bráðabirgðalaga var
brot á stjórnarskránni og felling gengisins :3. ágúst s. 1. í krafti þeirra því á þann
veg til komin, að hana ber að fordæma þegar vegna aðferðar þeirrar, sem beitt var
henni til framgangs.

Að forminu til fjallar þetta frv. einvörðungu um ti lf'ærslu gengisskráningarvalds-
ins, en ekki um sjálfa gengisfellinguna s. I. sumar, þótt hana verði að sjálfsögðu einnig
að hafa Í huga við mat á þessu frv. En um hana má segja, að ekki hallist á um vinnu-
brögðin og verknaðinn sjálfan. En um gengisfellinguna mun ég fjalla nánar í
nefndaráliti um frv. til I. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands
um nýtt gengi íslenzkrar krónu.

Ég legg til, að þetta frv. verði fellt.

Alþingi, 2. apríl 1962.

Björn Jónsson,


