
Nd. 210. Frumvarp til laga
um  breyting á s tjó rnarskrá  konungsríkisins íslands, 18. maí 1920, sbr. stjórnskip- 
unarlög 24. marz 1934 og 1. sept. 1942.

(Lagt fyrir Alþingi á 60. löggjafarþingi, 1942.)

1. gr.
Aftan við 3. málsgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Þegar Alþingi samþykkir þá breytingu á stjórnskipulagi íslands, sem greinir 

í ályktunum þess frá 17. maí 1941, hefur sú samþykkt eins þings gildi sem stjórn- 
skipunarlög, er meiri hluti allra kosningabærra m anna í landinu hefur með leyni- 
legri atkvæðagreiðslu samþykkt hana.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Á síðasta Alþingi var, sem kunnugt er, samþykkt svo hljóðandi tillaga til 

þingsályktunar um stjórnarskrárnefnd:
„Alþingi ályktar að kjósa 5 manna milliþinganefnd til þess að gera tillögur 

um brevtingar á stjórnskipunarlögum  rikisins í samræmi við yfirlýstan vilja



Alþingis um, að lýðveldi verði stofnað á íslandi, og skili nefndin áliti nógu 
snemma til þess, að málið geti fengið afgreiðslu á næsta Alþingi. Nefndin kýs sér 
sjálf formann. Nefndarkostnaður greiðist ú r ríkissjóði.“

Samkvæmt tillögu þessari var síðan kosin 5 m anna stjórnarskrárnefnd, er 
lióf þegar starf og vann að m álinu fram  að þeim tíma, er þing það, sem nú á setu, 
kom saman,

Þegar nefndin var að þvi komin að leggja síðustu hönd á frum varp til nýrra 
stjórnarskipunariaga, er leggja skyldi fyrir þetta þing, sköpuðust ný og óvænt við- 
horf í sjálfstæðismálum þjóðarinnar, er urðu þess valdandi, að störf nefndarinnar 
léllu niður, en í stað þess var þegar í byrjun þessa þings valin 8 m anna nefnd 
(2 ú r hverjum  þingflokki) til þess, ásamt ríkisstjórninni, að ræða hið nýja við- 
horf og gera tillögur til Alþingis um ný úrræði,

Málið hefur nú verið ræ tt á mjög mörgum fundum, ýrnist rikisstjórnarinnar 
og átta manna nefndarinnar, lokuðum fundum í sameinuðu Alþingi eða á flokks- 
fundum.

Eftir að ríkisstjórnin hefur kynnt sér þingviljann, hefur hún ákveðið að leggja 
fyrir Alþingi fram an greint frum varp til stjórnarskipunarlaga um  breyting á 
stjórnarskrá konungsrikisins íslands, 18. m ai 1920, sbr. stjórnarskipunarlög 24. 
marz 1934 og 1. sept. 1942.

Samkvæmt frum varpinu er að visu eigi skylt að stíga síðasta sporið í sjálf- 
stæðismálum þjóðarinnar á þinginu á hausti komanda. En heim ilt er að gera það 
þá og hvenær sem er síðar, þegar Alþingi þykir henta, og hefur þá sú ákvörðun 
Alþingis gildi sem stjórnarskipunarlög væru, enda nái hún samþykki meiri hluta 
kjósenda í landinu við leynilega atkvæðagreiðslu, er fram fari um málið. Hefur 
þótt nauðsynlegt, á þeim erfiðu viðsjártimum, er nú ganga yfir, að eigi þurfi þing- 
rof og kosningar til löglegrar heim ildar þjóðarinnar um lokaákvarðanir í sjálf- 
stæðismálunum, heldur sé auðið að bregða snöggt við og ganga frá málinu með 
þingsamþykkt og þjóðaratkvæði, og er með þessu mjög greitt fyrir fullnaðaraf- 
greiðslu málsins.

Eins og greinir í frum varpinu, nær þessi heimild Alþingi til handa einvörð- 
ungu til þeirra mála, er um ræðir í þingsályktunartillögum  Alþingis frá  17. maí 
1941, þ. e. a. s. til þess að setja lýðveldi í stað konungdæmis og gera óhjákvæmi- 
legar breytingar vegna niðurfalls sambandssáttmálans milli íslands og Danmerkur, 
en engar aðrar breytingar á stjórnskipunarlögum  landsins, hvorki varðandi kjör- 
dæmaskipun né neitt annað, er Alþingi heimilt að gera án eftir farandi þingrofs 
og almennra kosninga til Alþingis.

Ástæða þykir til að taka það fram, að enda þótt stjórnarskrárbreyting sú, sem 
frum varp þetta gerir ráð fyrir, taki gildi með nokkuð óvenjulegum hætti, vegna 
hinna sérstöku aðstæðna, getur það að sjálfsögðu ekki gefið neitt fordæmi um 
breytingar á stjórnarskránni.


