
Nd. 2. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga
um breyting á s tjó rnarskrú  konungsrík isins Islands, 18. maí 1920, sbr. stjórnarskip- 
unarlög 24. marz 1934 og 1. sept. 1942.

(Lagt fyr ir  Aljjingi á 61. löggjafarþingi, 1942.)

1. gr.
Aftan við 3. málsgr. 75. gr. s t jó rn a rsk rá r in n a r  bætist ný jnálsgr., svo hljóðandi:
Þegar Alþingi sam þykkir  þá breytingu á s t jórnsk ipulag i Islands, sein greinir 

í á ly k tu n u m  þess frá  17. maí 1941, h e fu r  sú sam jjykkt eins þings gildi sem stjórn- 
skipunarlög, er meiri h lu ti  allra  kosningabæ rra  m an n a  í land inu  h e fu r  með leyni- 
legri atkvæðagreiðslu san iþykkt hana. Þó er óheimilt að gera með þessum  hætti 
n okkra r  aðrar breytingar á s t jó rnarskránn i en þær, sem beinlínis leiðir af sam- 
bandsslitum við D anm örku og þvi, að íslendingar taka  með stofnun lýðveldis til 
fullnustu í sinar hendur æðsta vald i m álefnum  ríkisins.

2. gr.
Lög jiessi öðlast jægar 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 1 1 a :
Frv. þetta, sem er samhljóða frumvarpi, er sam þykkt var á síðasta þingi, er 

Iflfd fyr ir  Alþingi samkvæint ákvæðum 75. gr. s t jó rnarsk rá r  ríkisins, 18. maí 1920, 
sbr. s t jórnarskipunarlög nr. 22 24. m arz 1934 og nr. 78 1. sept. 1942

Alyktanir Alþingis frá  17. maí 1941, jjær er vitnað er til í 1. gr. frv., eru prentaðar 
hér á eftir sem fy lg isk jö l:

Fylgiskjal I.
Þingsályktun um sjálfstæðismálið.

Alþingi ályktar að lýsa yfir  því:
að það telur ísland hafa öðlazt rctt til fullra sambandsslita  við Danmörku, jiar 

sem ísland hefur þegar orðið að taka í s ínar hendur meðferð allra  sinna mála, enda 
hefur Danmörk ekki getað farið með j)au mál, sem hún  tók að sér að fara með í um- 
boði íslands með sambandssamningi íslands og D anm erkur frá 1918.

að af íslands hálfu verði ekki um að ræða endurný jun  á sambandslagasáttmál- 
anum  við Danmörku, þótt ekki þyki að svo stöddu tímabært, vegna rík jandi ástands, 
að ganga frá  formlegum sam bandsslitum  og endanlegri s tjó rnarsk ipun  ríkisins, enda 
verði því ekki frestað lengur en til styrjaldarloka.

Fylgiskjal II.
Þ ingsályktun um stjórnskipulag íslands.

Alþingi á lvk tar að lýsa yfir þeim vilja sínum, að lýðveldi verði stofnað á íslandi 
jafnskjótt  og sambandinu við Danmörku verður formlega slitið.

Fylgiskjal III.
Þ ingsálvktun um æðsta vald í málefnum ríkisins.

Aljiingi ályktar að kjósa ríkisstjóra  til eins árs í senn, sem fari með það vald, er 
ráðuneyti íslands var falið með álvktun Alþingis hinn 10. apiil 1940, um æðsta vald 
í málefnum rikisins.


