
Ed. 292. Nefndarálit

um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungs- 
ríkisins Islands, 18. mai 1920.

Frá ininni hluta stjórnarskrárnefndar.

Við undirritaðir höfum ekki getað orðið samferða meðnefndarmönnum 
okkar í þessu máli. Ágreiningurinn milli nefndarhlutanna snertir þó nær ein- 
göngu 1. gr. frumvarpsins, eða sérstaklega þau ákvæði hennar, sem rígbinda 
þá ófrávíkjanlegu reglu, að tala þingsæta skapist eingöngu af atkvæðamagni 
stjórnmálaflokkanna, án tillits til nokkurs annars. Að vísu skal því ekki neit- 
að, að rétt sé að taka nokkurt tillit til þess, að flokkar hafi þingsæti í hlutfalli 
við atkvæðatölu þeirra. En hvorttveggja er, að ekki hefir verið bent á neina 
viðunandi kjördæmaskipun, sem tryggi þetta, enda þarf engu síður að gæta 
annara mjög mikilvægra atriða, þegar ákveða skal réttláta og skynsamlega 
skipun Alþingis.

Minni hlutinn telur sjálfsagt, að fyrst og fremst beri að taka tillit til 
náuðsynjar hinna einstöku héraða landsins til nægilegrar fulltrúatölu og til



jafnréttis allra kjósenda, hvai’ sem er á landinu, um áhrifávald á skipun Al- 
þingis. Framhjá þessu liöfuðatriði er að mestu gengið, ef skapa á kosninga- 
fyrirkomulag, sem að öllu levti fullnægi 1. málsgr. 1. gr. frumvarpsins, auk 
þess sem það skipulag felur í sér aðra óviðunandi galla. Það ber því nauðsvn 
til að þræða í þessu máli þá leið, sem kemst næst því að geta fullnægt sann- 
gjörnum kröfum héraða og stjórnmálaflokka.

Minni hlutinn vill með tillögum þeim, er hann flytur á þskj. 279, gera 
tilraun til að fullnægja 2 höfuðatriðum: í fvrsta lagi að tryggja fornan rétt 
hinna einstöku héraða til fulltrúavals og áhrifa á Alþingi. í  öðru lagi að 
tryggja stjórnmálaflokkum landsins sanngjarnan rétt til fulltrúafjölda eftir 
atkvæðamagni þeirra, svo sem \ið verður komið, innan þeirra takmarka, að 
núverandi réttur kjördæmanna verði ekki skertur og að tala þingmanna verði 
ekki óhæfilega há.

Telur minni hl., að í tillögum hans felist sú lausn þessa máls, sem þjóðin 
megi vel við una.

Alþingi, 31. marz 1932.

Einar Árnason, Ingvar Pálmason. 
frsm. minni hl.


