
Ed. 27. Nefndarálit
uin frv. til laga um breyting á lögum nr. 29 3. nóv. 1915, um þingsköp Alþingis.

F rá allsherjarnefnd.
Nefndin liefir athugað frv. þetta uin breytingar á þingsköpum Alþingis, en 

aðalbreytingin er i þvi fólgin að færa ákva'ði þingskapanna i samræmi við 
stjórnarskrárbreytinguna, sem nú liggur fyrir Alþingi til samþykktar.

Við 1. umr. málsins benti forsætisráðlierra á þrjú atriði, sem atliuga bæri í 
nefnd. I fyrsta lagi, hvort eigi væri rétt að láta landsreikning kom a til samþykkis



í sameinuðu Alþingi, eins og nýja stjórnarskráin gerir ráð fyrir 11111 fjárlög og 
fjáraukalög.

Nefndin treystir sér eigi til þess að skýra ákvæði nýju stjórnarskrárinnar 
þannig, að landsreikning skuli leggja fyrir sameinað Alþingi, eða að það sé 
heimilt, því eftir ákvæðum 7. gr. stjórnarskrárfrv. niá ekkert lagafrv. samþ., 
að fjárlögum  og fjáraukalögum  undanskildum, fyrr en það hefir verið rætt 
þrisvar sinnum í hvorri þingdeild.

Hið annað atriði, um ósamræmi í 5. gr. núgildandi þingskapa og 143. gr. í 
kosningalagafrv. því, sem liggur fyrir þinginu, hefir nefndin athugað. En þetta 
ósamræmi er í því fólgið, að kosningalagafrv. gerir ráð fvrir því, að kæra út af 
kosningu þingmanns skuli liggja fyrir Alþingi þegar í þinghyrjun, en núgildandi 
þingsköp kveða svo á, að kæ rur skuli vera kornnar til þingsins áður en 4 vikur 
eru liðnar frá fyrstu þingsetningu eftir kosningu.

Nefndin gerir þá tillögu til samræmis, að kæ rur yfir kosningu þingmanns 
skuli koma i þingbvrjun, eða áður en kosning þingmanns er tekin gild. E ftir 
almeiinar kosningar ættu þá kosningakærur að vera kom nar til þingsins áður 
en gengið er til atkvæða 11111 tillögur deilda, sbr. 1. gr. 1. 11111 þingsköp Alþingis. 
Svo getur staðið á, að aukakosningar eða uppkosningar fari fram  meðan Alþingi 
situr og nýkosinn þingmaður taki þar sæti síðar en í þingbyrjun, og skal þá 
kæra yfir kosningu vera komin áður en kosning þingmanns er tekin gild af 
Alþingi. Að öðru leyti haldast óbreytt ákvæði 5. gr. þingskapanna.

Þriðja atriðið, sem ráðherra henti á, var tilvitnun i 1. og 4. gr. þessa frv., 
en þar er vitnað í stjórnarskrá 1933 á háðuni stöðuni, en vafi þvkir leika á því, 
að stjórnarskráin, þótt hún að vísu verði samþ. á auka-Alþingi 1933, öðlist stað- 
festingu fv rr en á árinu 1934. Nefndin telur þessar tilvitnanir óþarfar og leggur 
því til, að þær verði felldar burt ú r frv. Má síðar bæta þessum tilvitnunum við 
gr. frv., ef það þætti hentugra við notkun þingskapa.

Nefndinni þykir réttara að breyta orðalagi 2. greinar og flytur um það 
breytingartillögu.

Þá hefir nefndin ræ tt 11111 breytingar á þingsköpum, aðrar en í frv. felast, 
eða leiðir af samþykkt stjórnarskrárinnar. Sérstaklega taldi nefndin, að breyta 
þyrfti ákvæðunum um atkvæðagreiðslur (44. gr. þingskapa), er hafa gefið til- 
efni til mismunandi skilnings forseta á þeim ákvæðum, og deildarforsetar á sama 
þingi jafnvel fylgt sinni reglunni livor í úrskurði 11111 atkvæðagreiðslur. En með 
því að nefndin vill styðja að þvi, að aukaþingið megi ljúka störfum  á skönnnum 
tíma, þá telur liún eigi rétt að taka til meðferðar svo umfangsm ikinn og um- 
þráttaðan lagabálk sem þingsköpin eru; en nefndin bendir á þá leið, að þing- 
flokkarnir skipi sinn manninn liver og feli þeim með aðstoð skrifstofustjóra Al- 
þingis að undirhúa málið fyrir næsta Alþingi og koma i eina lieild öllum laga- 
ákvæðum 11111 þingsköp Alþingis, þar á meðal reglum 11111 útvarp umræðna frá 
Alþingi, er forsetar hafa sett í samráði við þingflokka.

Ákvæðum núgildandi þingskapa uni vinnunefndir, sem tekin eru óbreytt 
upp í frv., telur nefndin rétt að breyta í samræmi við þá framkvæmd, sem orðið 
liefir á störfum jieirra nefnda; flytur ncfndin 11111 þetta breytingartillögu.

Það er tillaga nefndarinnar, að frv. verði samþ. með eftirfarandi



BREYTINGARTILLÖGUM.
1. A undan 1. gr. komi ný grein, sein verður 1. gr., svo liljóðandi:

4. málsgr. 5. gr. laganna skal orða svo:
Kæru yfir kosningu þingmanns eða kjörgengi skal því aðeins taka til 

greina, að hún sé komin til Alþingis i liyrjun þings næst á eftir kosningu, 
eða áður en kosning þingmanns er tekin gild á Alþingi.

2. Við 1. gr. Tilvitnunin „(stjskr. 1933, 1. og 2. g r.)“ skal niður falla.
3. Við 2. gr. Efnismálsgrein greinarinnar skal orða svo:

Nú losnar sæti efri deildar þingmanns og annar maður er kosinn í hans 
stað, og kýs þá sameinað Alþingi einn mann til efri deildar.

4. Við 3. gr. I stað 6 . — 4t. efnismálsgreina („Formenn fastanefnda . . . sem til 
hennar er vísað“) kem ur ein málsgrein, svo hljóðandi:

Form enn fastanefnda í livorri deild, forseti og fyrri varaforseti skulu 
skipa eina nefnd, vinnunefnd, og' er forseti form aður hennar. Hún skal skipa 
fyrir um fundatím a og fundastaði nefndanna og sjá um, að þeir rekist ekki á.

5. Við 4. gr. Tilvitnunin „(stjskr. 1933, 6. og 7. g r.)“ skal niður falla. 
Greinatala breytist samkvæmt atkvgr.

Alþingi, 13. nóv. 1933.
Jónas Jónsson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.

form. fundaskr., frsm.


