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79. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo:
Stjórnarskrá þessari má ekki breyta nema á sérstöku stjórnlagaþingi. Á stjórn-

lagaþingi eiga sæti 24 kjörmenn, kosnir almennum kosningum í eins manns kjör-
dæmum, og séu þau sem líkust að mannfjölda. Með sérstökum lögum skal skipta
landinu í 24 kjörmannaumdæmi og setja lög um kosningar kjörmanna.

Kjörmenn skulu kosnir eigi siðar en vorið 19f1l, og stjórnlagaþing háð á þvi ári.
Breytingar, sem stjórnlagaþing gerir á stjórnarskránni, skulu síðan bornar undir

atkvæði allra kosningarbærra þegna þjóðfélagsins. og öðlast gildi, ef þær þá eru sam-
þykktar með meiri hluta greiddra atkvæða.

Greinargerð.
ÞÓ nokkuð sé búið að ræða um nauðsyn þess að gera breytingar á stjórnar-

skránni og nokkuð um, hverra breytinga sé þörf, þá er enn langt frá því, að þjóðin
hafi áttað sig á, hvað hún vill í því máli. Nefndir hafa starfað í málinu, en við start
þeirra hefur málið lítið skýrzt enn fyrir fjöldanum, enda starf þeirra og niður-
stöður, ef nokkrar eru, ekki verið gert kunnugt enn.

Nú er til þess ætlazt, að Alþingi breyti sjálft stjórnarskránni. En til þess að
reyna að tryggja, að þær breytingar verði í samræmi við vilja meiri hluta alþjóðar,
eru látnar fara fram kosningar að því að kallað er um stjórnarskrána, og síðan
verður hið nýkjörna þing að samþykkja hana aftur óbreytta, til þess að hún öðlist
gildi. Með þessu er nú reynt að tryggja, að stjórnarskráin verði í samræmi við
þjóðarviljann. En með þessu næst sú trygging ekki. Þegar á þennan hátt er kosið
"um stjórnarskrána", þá hljóta alltaf að blandast inn í kosninguna annarleg sjónar-
mið, sem gera það að verkum, að kjósandinn getur ekki sýnt afstöðu sína til
stjórnarskrárbreytingar þeirrar, er fyrir liggur. Hann er um leið og hann kýs um
það, hvort hann vilji láta næsta þing samþykkja stjórnarskrána, líka að kjósa þing-
mann til næstu fjögurra ára og þarf þar að leita að þeim frambjóðanda, sem nálg-
ast mest hans skoðanir, og þá kemur afstaðan til stjórnarskrárbreytingarinnar
aðeins sem eitt mál af mörgum, sem hann þarf að taka tillit til. Þetta fyrirkomulag
veitir því litla tryggingu fyrir því, að stjórnarskrárbreyting verði gerð eins og fjöld-
inn helzt óskar.

Með breytingu þeirri, er hér er gert ráð fyrir, að gerð verði á stjórnarskránni,
er ætl azt til, að henni verði breytt á sérstöku stjórnlagaþingi. ÞÚ fara fram umræður
um stjórnarskrárbreytinguna eina, og kjósandinn kýs einungis þann ft stjórnar-
skrái-þingið, sem hefur sömu eða sem líkastar skoðanir og hann á því, hvernig stjórn-
arskráin eigi að verða. Þannig kjörnir fulltrúar gera síðan breytingarnar á stjórnar-
skránni. Til þess þó að tryggja til fullnustu, að þær verði að skapi alþjóðar,
er lagt til, að gengið sé til almennrar atkvæðagreiðslu um þær, þegar þær hafa verið
samþykktar, og öðlist þær því aðeins gildi, að meiri hluti atkvæða verði þá með
þeim.

Með þessu virðist það miklum mun betur tryggt, að stjórnarskrá verði sam-
þykkt í samræmi við vilja alþjóðar en með þeim ákvæðum, er nú gilda, því að þau
tryggja einungis, að stjórnarskrárbreyting verður ekki gerð nema af meiri hluta
Alþingis, rétt eins og aðrar lagabreytingar.

Ekki sé ég ástæðu til þess, að jafnmargir menn sitji it stjórnlagaþingi og nú
sitja á Alþingi, og er þvi lagt til, að á stjórnlagaþingi sitji 24 kjörmenn, kosnir í
einmenningskjördæmurn, og að Alþingi setji sérstök lög um kosningu þeirra.

Nauðsynlegt er, að þjóðin fái að ræða í blöðum og á mannfundum um breyt-
ingartillögur á stjórnarskránni, er fram koma, og er því ekki gert ráð fyrir kosn-
ingu til stjórnlagaþings fyrr en 1951. Gæti þá stjórnlagaþing komið saman 1951 og
stjórnarskránni endanlega breytt til frambúðar 1952, eftir að alþjóðaratkvæði hefði
um hana gengið.


