
Ed. 215. Nefndarálit
um  frv. til stjórnarskipunarlaga um  breyting á stjó rnarsk rá  konungsríkisins 
íslands, 18. mai 1920, sbr. stjórnarskipunarlög 24. marz 1934 og 1. sept. 1942.

F rá  stjórnarskrárnefnd.

Allt til þessa hafa Iandsm enn verið sannnála um, að sjálfstæðismálið yrði 
eigi leitt til lykta og lýðveldi á íslandi eigi stofnað nema með breytingu á stjórnar- 
skránni. A. m. k. hafa til þessa engin andmæli komið fram  gegn því, að svo bæri 
að haga meðferð málsins. Nú er því í fyrsta skipti haldið fram  af sum ra hálfu, 
að þetta  sé hægt að gera með einfaldri þingsam þykkt. Þeir, sem þessu halda fram, 
rugla sam an annars vegar því, sem gera má til bráðabirgða sem neyðarráðstöfun, 
og hins vegar þvi, sem gera þarf til að koma þessum m álum  í fast stjórnskipulegt 
horf. Ef fallizt væri á þessa einkennilegu skoðun, þá m ætti með sama rétti breyta 
til fram búðar öðrum  ákvæðum stjó rnarskrárinnar, eins og til dæmis kjördæm askip- 
uninni, með einfaldri þingsam þykkt. Sú leið, sem suinir fram sóknarm enn benda 
nú á, ligg'ur því ekki að endanlegri lausn sjálfstæðism álsins, heldur í á tt upp- 
lausnar og öryggisleysis.

Með frv. því, sem hér liggur fyrir, er a ftu r á inóti greitt fyrir fullnaðar- 
afgreiðslu sjálfstæðism álsins. Ef ekkert væri í m álinu að gert nú, eins og háttv irtir 
þingmenn Fram sóknarflokksins virðast vilja, þá þarf til endanlegrar afgreiðslu 
þess samþykki eins Alþingis, þingrof og alm ennar kosningar, sam þykki hins nýja 
Alþingis á frv. óbreyttu og staðfestingu handhafa konungsvaldsins. Auk þessa 
hefur alm ennt verið svo ráð fyrir gert, að áður en m álinu væri endanlega til lykta 
ráðið, skuli um  það ganga þjóðaratkvæði eða um  það haldinn þjóðfundur. í stað 
þessarar m argbrotnu m eðferðar er með þessu frv. löghelgað, að til fullnaðar- 
afgreiðslu málsins sé nægilegt, að eitt Alþingi sam þykki hana og hún  verði síðan 
sam þykkt við einfalda þjóðaratkvæðagreiðslu. Þ arf ekki að eyða orðum að þvi, 
hvor leiðin sé greiðfærari, né að því, að nú er í fyrsta  sinn ráðgert, að hið endan- 
lega takm ark  verði ákveðið i sjálfri stjórnarskránni.

H itt er rétt, að nefndin hefði m iklu heldur kosið að sam þykkja nú frv. um



sjálfa  fullnaðarafgreiðslu málsins. Gegn þessu eru sam t veigamiklar áslæður, sem 
gera að verkum, að ýinsir telja hæpið, að sam þykkt sliks frv. nú m undi flýta endan- 
legri lausn málsins, enda nauðsynleg eining ekki íy rir hendi um  þvílika lausn. 
Jafnvel þótt engin önnur atvik kæm u þar til, m undi slíkt frv., eins og þegar er sagt, 
ekki öðlast gildi fyrr en eftir að næsta þing hefði sam þykkt það á ný, það verið 
staðfest á venjulegan h á tt og væntanlega eftir að hafa hlotið sam þykki þjóðar- 
innar við alm enna atkvæðagreiðslu. Ef frv. það, sem nú liggur fyrir, verður sam- 
þykkt, er unn t að afgreiða sjálft aðalmálið á næsta þingi og skjóta því síðan 
þegar undir atkvæði þjóðarinnar.

Með þessu frv. er því hægt að ljúka m álinu nákvæmlega jafn fljó tt og þótt sú 
leið væri farin, sem i upphafi var fyrirhuguð. Hitt er á valdi næsta þings að ákveða, 
hvort fært þykir að afgreiða málið þá þegar. Það fer m. a. eftir þvi, hvort þjóðin 
stendur einhuga um það. Þess verður því að vænta, að sú tilraun, sem hefur verið 
gerð til að vekja sundrungu og ófrið um  málið, verði látin  niður falla. Einhuga 
þjóð getur miklu til vegar komið, sem sundraðri m istekst.

Samkvæmt fram ansögðu og með skírskotun til þeirra yfirlýsinga, sem af hálfu 
flokkanna hafa komið fram  í um ræðunum , leggur nefndin til, að frv. verði sam- 
þykkt.

Alþingi, 8. sept. 1942

Bjarni Benediktsson, Brynjólfur Bjarnason. H. Guðmundsson, 
forin., frsm. fundaskrifari.


