
Ed. 722. Breyting'artillög'iir

við frumvarp til stjórnarskipunarlaga á þingskjali 501.

I Flutningsmenn: Jósef Björnsson og Sigurður Hjörleifsson.

1. Við 5. gr.

| Greinin orðist svo:

Konungur getur rofið alþingi með þeim takmörkunum, sem segir í 9. gr.,

og skal þá stofnað til nýrra kosninga áður tveir mánuðir séu liðnir frá því er

þing var rofið, og skal alþingi stefnt saman innan árs.

2. Við 8. gr.

Greinin orðist svo:

Alþingi skiftist í tvær deildir.efri þingdeildogneðri þingdeild. í neðri deild eiga 

saeti 26 þingmenn, kosnir óhlutbundnum kosningum í kjördæmum landsins, en í efri 

deild eiga sæti 10 þingmenn, kosnir hlutfallskosningum um land alt, og auk þess 4 

þingmenn, er saineinað alþingi sjálft kýs þar til með óbundnum kosningum úr flokki 

annara þingmanna fyrir allan kjörtima neðri deildar í fyrsta sinn, sem það kemur 

saman eftir að nýjar kosningar hafa farið fram. Verði nokkurt sæti laust í efri 

deild meðal þessara þingmanna, er nú voru næst nefndir, þá ganga báðar þing- 

deildirnar, þegar búið er að kjósa nýjan alþingismann, saman til þess að velja 

mann í hið auða sæti fyrir þann tíma, sem eflir er af kjörtímanum.

Breyta má tölum þessum með lögum, sé tölu þingmanna breytt.

3. Við 9. gr.

Greinin orðist svo:

16. gr. stj.skr. falli burt, en i stað hennar komi: 30 af þingmönnum

skulu kosnir til 6 ára i sérstökum kjördæmum, óhlutbundnum koshingum, eftir

E
vi sem kosningalög mæla fyrir, en 10 þingmenn skulu kosnir hlutfallskosningum 

m land alt til 12 ára, 5 þingmenn á 6 ára fresti og jafnmargir varaþingmenn 

m leið og á sama hátt. Þingrof ná eigi til þessara 10 þingmanna. Nú deyr 

jeinhver þeirra þingmanna, sem kosnir eru í kjördæmum, á kjörtímabilinu, eða 

jfer frá, og skal þá kjósa þingmann i hans stað fyrir það sem eftir er kjörtímans. 

IVerði á sama hátt autt sæti meðal þeirra, sem kosnir eru hlutfallskosningum um 

^and alt, tekur það sæti varaþingmaður, sá er í hlut á.

Nánari reglur um hlutfallskosningar 10 efri deildar þingmanna og vara- 

piingmanna skulu settar með sérstökum lögum.

4. Við 12. gr.

Greinin falli niður og greinatalan breytist samkvæmt þvi.

5. í stað 23. gr. komi ný grein svolátandi:

61. gr. stj.skr. falli niður, en í staðinn kom i:

Frumvarp til laga um breytingu eða viðauka á stjórnarskránni má bera 

upp bæði á reglulegu alþingi og aukaþingi. Nái frumvarpið samþykki beggja 

þingdeildanna og stjórnin sé því meðmælt, er skylt að bera það undir atkvæði 

kjósenda um Iand alt, til samþyktar eða synjunar. Verði þá frumvarpið sam- 

þykt með meiri hluta atkvæða og nái staðfestingu konungs, hefir það gildi sem 

stjórnarskipunarlög.


