
sþ. 531. Tillaga til þingsályktunar [246. mál]
um endurskoðun stjórnarskrárinnar.

Flm.: Gísli Guðmundsson.

Alþingi ályktar að stofna til endurskoðunar á "stjórnarskrá lýðveldisins ís-
lands" og fela ríkisstjórninni að skipa til þess tíu menn samkvæmt tilnefningu
eftirgreindra aðila:
1. Alþingi tilnefni fimm.
2. Lagadeild Háskóla íslands tilnefni tvo.
3. Hæstiréttur tilnefni þrjá og einn þeirra sem formann nefndarinnar.

Nefndin taki m. a. til athugunar eftirtalin efnisatriði:

1. ForsetaembættiC'S.

Hvort fyrirkomulag æðstu stjórnar Islands sé svo heppilegt sem það gæti
verið, og hvaða skipan hennar mundi vera bezt við hæfi þjóðarinnar.

2. Skipting Alþingis í deildir.

Hvort hún sé úrelt orðin og ein málstofa hagfelldari.

3. Aðgreining löggjafarvalds, framkvæmdavalds og dómsvalds.
Hvort þörf sé skýrari ákvæða um þessa greiningu.

4. Samskipti við önnur ríki.

Nauðsyn ákvæða, er marki rétt ríkisstjórnar og Alþingis til samninga við
aðrar þjóðir.

5. Þjóðaratkvæði.

Ákvæði um, hvenær rétt sé eða skylt að láta fram fara þjóðaratkvæða-
greiðslu - og hvað hún gildi.

6. Kjörgengi.

Hvort ástæða sé til að takmarka kjörgengi meir en nú er gert i 34. gr.
stjórnarskrárinnar.



7. Kjördæmaskipun.
Hvort rétt sé að breyta kjördæmaskipuninni á þá leið, að landinu öllu

verði skipt í einmenningskjördæmi, þar sem aðalmenn og varamenn verði
kosnir saman óhlutbundnum kosningum, en uppbótarþingmenn engir.

8. Þingflokkar.
Hvort þörf sé lagasetningar um skyldur og réttindi þingflokka.

9. Ný skipting landsins í samtakaheildir.
Hvort æskilegt sé að taka inn í stjórnarskrána ákvæði um skiptingu lands-

ins í fylki eða aðrar nýjar samtakaheildir, er hafi sjálfstjórn í sérmálum, enda
leiti nefndin um þetta álits sýslunefnda, bæjarstjórna, borgarstjórnar Reykja-
vikur, Sambands ísl. sveitarfélaga og sérsambanda sveitar- eða sýslufélaga í
einstökum landshlutum.

10. Bráðabirgðalög.
Hvort ástæða sé til að kveða nánar á en nú er gert um útgáfu bráða-

birgðalaga og gildistíma.

11. Eignakaup og eignasala rikisins.
Hvort þörf sé nýrra ákvæða um eignakaup og eignasölu ríkissjóðs og rík-

isstofnana.

12. Óeðlileg verðhækkun lands og fasteigna.
Hvort gerlegt sé og nauðsynlegt, að hindra með stjórnarskrárákvæði óeðli-

lega verðhækkun lands og fasteigna.

13. Réttur og skylda til starfs.
Hvort ástæða sé til að kveða á um rétt og skyldu verkfærra þjóðfélags-

þegna til starfs.

14. Jöfn menntunaraðstaða.
Hvort kveða skuli á um, að þjóðfélaginu sé skylt að sjá svo um, að börn-

um og ungmennum, hvar sem þau eiga heima á landinu, skuli gert kleift að
afla sér almennrar menntunar.

15. Vörn landsins.
Hvort ákvæði 75. gr. stjórnarskrárinnar eigi þar heima á komandi tímum.

16. Þingsetníngartíml,
Hvort rétt sé, að í stað ,,15. dag febrúarmánaðar" 35. gr. stjórnarskrár-

innar komi annar tími, t. d. 1. október.

17. Hækkun ríkisútgjalda.
Hvort rétt sé að kveða nánar á en nú er gert um frumkvæði að hækkun

ríkisútgjalda.



18. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna.
Hvort bæta skuli ákvæðum úr mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóð-

anna við VII. kafla stjórnarskrárinnar og breyta 70. gr. hennar með hliðsjón
af nútimalöggjöf.

19. Skyldur við landið.
Hvort tilhlýðilegt sé og gagnlegt til leiðbeiningar á komandi tímum, að

stjórnarskráin hefjist á yfirlýsingu um skyldur þjóðarinnar við landið og um
nauðsyn landsbyggðar, enda jafnframt kveðið á um þá almennu reglu, að
fasteignir og náttúruauðæfi séu i eigu íslendinga.

20. Stjórnlagaþing.
Hvort ráðlegt sé, að sérstaklega kjörið stjórnlagaþing fjalli um stjórnar-

skrána.

Með opinberri tilkynningu skal þeim, er þess kynnu að óska, gefinn kostur
á að koma á framfæri við nefndina skriflegum og skriflega rökstuddum breyt-
ingartillögum við núgildandi stjórnarskrá fyrir þann tíma, sem nefndin ákveður.

Nefndin ljúki störfum svo fljótt sem unnt er og skili tillögum sinum til Al-
þingis. Skal að þvi stefnt, að lýðveldisstjórnarskrá geti tekið gildi á árinu 1974.

Greinargerð.
Nokkuð er um það rætt, að breyta þurfi starfsháttum Alþingis. Stjórnar skráin

mótar að miklu leyti skipan þingsins og störf. Hana þarf að endurskoða og setja
þá lýðveldisstjórnarskrá, er þjóðinni var heitíð. Tillögu til þingsályktunar um
slíka endurskoðun flutti Karl Kristjánsson þáv. alþm. á Alþingi 1966, og var þar
reynt að búa þannig um, að tryggt mætti telja, að endurskoðunin færi fram, ef til-
1agan yrði samþykkt. Tillögu svipaðs efnis og í sama formi flutti svo flm. þessarar
tillögu á Alþingi 1967, 1969 og 1970. Ekki náðu þessar tillögur fram að ganga, en
þeim fylgdu ýtarlegar greinargerðir og um þær voru fluttar framsöguræður. Er hér
með visað til þeirra gagna, prentaðra og óprentaðra, í skjölum þingsins.

Tillagan er að þessu sinni flutt að mestu óbreytt eins og hún var á siðasta
þingi (1970), og skal það hér endurtekið, sem um hana var þá sagt í greinargerð,
að hún er ekki flutt sem flokksmál, enda hefur flm. ekki farið fram á, að henni
verði veitt flokksfylgi. Flm. er kunnugt um annan þingmann (GTh), sem haft hefur
í hyggju að flytja endurskoðunartillögu á þessu þingi. Hafa þessir tveir þingmenn
rætt nokkuð um endurskoðunarmálið sín á milli, en niðurstaða þeirra viðræðna er
sú, að fluttar eru a. m. k. tvær tillögur með þeim mismun á efni og formi, sem fram
kemur í þingskjölunum. En æskilegt væri, að við meðferð endurskoðunarmálsins
í nefnd gæti tekizt sem víðtækast samstarf á Alþingi um margnefnda endurskoðun
og setningu nýrrar lýðveldisstjórnarskrár, er verða megi traustari hornsteinn lands-
byggðar og þjóðarsjálfstæðis en stjórnarskrá sú, er nú gildir.


