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Alþingi á lyk tar  að kjósa 7 m anna milliþinganefnd á þessu þingi. Hlutverk henn- 
ar  er að endurskoða rækilega s t jó rnarskrá  rikisins, og skal hún sérstaklega miða 
starf sitt við það, að ískind sé fullvalda lýðveldi, á traustum  lýðræðis- og þingræðis- 
grupdvelli. Vanda skal nefndin svo til tillagna sinna, að vænta megi, að st jó rnarskráin  
geti verið til frambúðar.

Nefndin kýs sér formann. Kostnaður við nefndarstörfin  greiðist ú r  ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð
Vér flutningsmenn þáltill. þessarar erum allir fu ll trúar Fram sóknarflokksins  í 

nefnd þeirri, sem hafði til meðferðar frum varp  t i l  s tjó rnarsk ipunarlaga um breyt- 
ingu á s t jórnarskránni,  sem þm. Alþýðuflokksins í Nd. hafa borið fram. í nál. voru 
á þskj. 369 gerum vér grein fyr ir  ástæðum vorum  fyr ir  því, að vér teljum rétt að 
stöðva frv. með rökstuddri dagskrá við 2. umr. málsins, og visum vér því til nál. um 
almennar ástæður vorar fvrir  þeirri afstöðu.

Svo sem sjá má af rökstuddu dagskránni, greinir oss aðallega á við samnefndar- 
menn vora um það, hvort nú skuli gera óundirbúna og ófullnægjandi breytingu á 
einum þætti s t jó rnarskrárinnar ,  svo sem þeir leggja til, eða und irbúa  vandlega stjórn- 
arskrárbreytingu, sein ætla má, að yrði til framhúðar, ineð þeiin hætti að láta þing- 
k jö rna  milliþinganefnd endurskoða s t jó rnarskrána  í heild, svo sem föng eru á, og 
leggja síðan rökstuddar tillögur fy r ir  Alþingi. Hyggjum vér, að fáum geti blandazt 
hugur um, að eðlilegra og ráðlegra sé að velja þá leið, sem vér hér bendum  á, heldur 
en að taka þann  hátt  upp að sam þykkja nú, eftir langa þingsetu, í mestu þingönnun- 
um, stórgallaða og óundirbúna breytingu á s tjórnarskránni,  sem leiðir til> tveggja al- 
mennra alþingiskosninga með skömmu millibili.

Það er v iðurkennd regla i stjórnmálum, að því ’aðeins skuli breyta stjórnskip- 
unarlögum, að þess sé b rýn  þörf, enda sé vel til breytinga vandað. Leiðir þetta af 
því, að stjó rnarskráin  er undirstaða a llra r  ré tta rsk ipunar og er ofar öllum öðrum 
lögum. Þessi regla kem ur greinilega fram hjá oss sem öðrum lýðræðisþjóðum á 
ým san hátt. Konungur (nú ríkisstjóri)  skal vinna eiö að s t jó rnarskránni,  svo og al- 
þingismenn. Til breytinga á s t jó rnarskránn i nægir eigi samþykki eins þings, svo sem 
er um almenn lög, heldur þarf breytingin samhljóða að ná samþykki beggja þing- 
deilda á tveimur þingum í röð, með þingrofi og alm ennum  kosningum á milli. Þegar 
á þennan veg er um búið, getur eigi orkað tvímælis, að það eru eigi vansalaus vinnu- 
brögð á almennum tímum, þegar Alþingi gerir litils há t ta r  breytingar á s tjórnar- 
skránni, hvað þá heldur þegar mikil og alvarleg verkefni eru fyr ir  höndum  og þjóð- 
inni búinn voði á margan hátt, svo sem nú er ástatt með þjóð vora. Nú er svo háttað, 
að þörf er gagngerðra breytinga á s tjórnarskránni,  vegna b rev ttra r  réttarstöðu lands- 
ins gagnvart öðrum löndum. Breyta þarf ákvæðum s t jó rn arsk rá r in n ar  um æðsta vald 
í málefnum ríkisins og ákveða, hvernig því skuli fy r ir  komið, og yfirleitt breyta 
þannig s t jórnskipunarlögunum , að þau verði í l'ullu samræmi við þ ingsályktanir Al- 
þingis frá 17. maí 1941. Munu fjöldam argar og erfiðar spurningar vakna við athugun 
þess máls, og má á engan hátt h rapa að úrlausn  þeirra. Sjálfsagt virðist, með tilliti til 
þess, sem að framan greinir, að endurskoða ja fn fram t kjördæ m askipun  landsins og 
kosningafyrirkomulag, svo og öll önnur atriði, sem við endurskoðun s tjórnarskár- 
innar verður ljóst að n ý rra r  a thugunar þurfi við. E r þetta mikið verk og vandasamt, 
og ber því nauðsvn til, að J>að sé unnið í kvrrþey  af hinum  hæfustu mönnum. Er 
það von vor, að Alþingi fari eigi að hrófla við einstökum atriðum  stjó rnarsk rár-  
iniiar nú, þegar engin sæmileg vinnuskilyrði eru fvr ir  hendi til Jiess að framtíðar- 
lausn fáist, heldur taki jtað ráð að undirbúa svo |iær s tjó rnarskrárbreytingar,  sem 
þörf er á, að til fram búðar megi við una.


