
IHd. S8, líefndaralit

um frumvarp til laga um  breyling á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, um  kosningar 
til Alþingis.

F rá  stjórnarskrárnefndinni.

Nefndin hefir nú  lokið meðferð sinni á greindu frumvarpi, sem hæstvirt
landsstjórn hefir lagt fyrir háttv. deild.

Pykir nefndinni ástæða til að gera þær breytingar á frumvarpinu, sem 
felasl i breytingartillögum þeim, sem bjer fara á eftir. T illögurnar skýra sig að
mestu sjálfar. Þó þykir nefndinni ástæða til að taka  þetta fram:

Frum varp  þetta er samið og lagt fyrir þingið af hæstvirtri landsstjórn. í 
ástæðnnum fyrir frum varpinu er þess getið, að það  sje fram komið til þess að 
kosningarlögin geti sem fyrst orðið í sa icræm i við s t jó rnarskrána, sem væntan-



lega verður sam þykt á þessu þingi, þegar h ú n  næ r staðfestingu konungs. Nefndin 
fellst á þessar ástæður stjórnarinnar, en telur ómögulegt, að það sam ræ m i náist 
nem a gerðar sjeu breytingar þær, sem hjer er lagt til að gerðar sjeu.

Þegar um er að ræða breytingar, sem, eins og hjer, eru aðallega eða eingöngu 
lögformlegs eðlis, telur nefndin óheppilegt, að i undirbúningi s t jó rnarinnar skuli 
gleymast svo sjálfsagðar breytingar sem breytingin á 79. gr. og ákvæ ðunum  um 
stundarsakir .

BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 2. gr.
Á eftir o rðunum  »hver ríkisborgari« komi:

karl og kona.
2. Á eftir 2. gr. komi ný grein, sem verði 3. gr., svo hljóðandi:

Fyrri  málsgrein 79. gr. orðist svo:
A lm ennar h lu tb u n d n ar  og ó h lu tbundnar  kosningar til Alþingis fara 

venjulega fram 4. hvert ár.
3. Á eftir þeirri grein komi ný grein, sem verði 4. gr., svo hljóðandi:

í stað fyrri málsgreinar ákvæða um  stundarsak ir  komi:
Kosningarrjetti og kjörgengi við alþingiskosningar halda , að öðru 

jöfnu, þeir menn, er þann  rjett hafa fengið áðu r en s t jó rnarskrá  þessi öðlast 
gildi, þótt ekki sjeu þeir islenskir rikisborgarar, eða hafi sömu rjettindi 
sam kvæ m t 75. gr.

Umboð þeirra landskjörinna þingm anna, sem ekki eiga að fara frá 
árið 1922 eftir hlutkesti Alþingis 1917, falla n iður árið 1926.

Almennar, reglulegar alþingiskosningar i sjerstökum kjördæ m um  
skulu fara fram árið 1923. Ekki mega þær þó fram fara fyr en að loknu 
reglulegu Alþingi það ár.

4. U pphaf frv. orðist svo:
í stað 1. og 6. gr., fyrri málsgr. 79. gr. og fyrri málsgr. ákvæða um 

stundarsak ir  í lögum 3. nóv. 1915 um  kosningar til Alþingis kom a eftir- 
farandi greinar.

Frekari grein verður gerð fyrir breytingartillögum þessum i fram- 
sögu málsins.

Alþingi, 16. febrúar 1920.

Sigurður Stefánsson, Þ órar inn  Jónsson, Sveinn Björnsson,
formaður. fundaskrifari. framsögum.
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