
Nd. 6 0 4 .  llr e y f in g a r t lllö g r iir

við frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin 
sjerstaklegu málefni íslands 5. janúar 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1903.

Frá meiri hluta stjórnarskrárnefndarinnar.

1. Við 7. gr. Greinin orðist svo:
Á Alþingi eiga sæti 42 þjóðkjörnir alþingismenn. Tölu þeirra má 

breyta með lögum.

2. Við 8. gr. Greinin orðist svo:
Alþingi skiftist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. í neðri 

deild eiga sæti 28 þingmenn, en 14 í efri deild. Tölum þessum má breyta 
með lögum.

34 alþingismenn skulu kosnir óhlutbundnum kosningum í sjerstökum 
kjördæmum, en 8 hlutbundnum kosningum úm land alt i einu lagi.

Þeir þingmenn, sem kosnir eru hlutbundnum kosningum, eiga allir
sæti í efri deild og að auki 6 þingmenn, er sameinað Alþingi kýs úr flokki
þingmanna, er kosnir eru óhlutbundnum kosningum. Hinir eiga sæti í 
neðri deild.

3. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Þingmenn kosnir óhlutbundnum kosningum skulu kosnir til 6 ára, en 

þingmenn kosnir hlutbundnum kosningum til 12 ára og fer helmingur þeirra 
frá sjötta hvert ár. Þingrof nær ekki til þingmanna þeirra, sem kosnir eru 
hlutbundnum kosningum.

Deyi þingmaður kosinn óhlutbundinni kosningu, meðan á kjörtíman-
um stendur, eða fari frá, þá skal kjósa þingmann í stað hans, fyrir það, som



eftir er kjörtimans. Verði á sama hátt autt sæti þingmanns, kosins hlut- 
bundinni kosningu, tekur sæti hans varamaður sá, er í hlut á, en varamenn 
skulu vera jafn margir og þingnienn kosnir hlutbundnum kosningum, enda 
kosnir á sama hátt og samtímis.

4. Við 10. gr. í stað orðanna:
»til efri deildar« komi: til hlutbundinna kosninga.

5. Við 11. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Kjörgengur við óhlutbundnar kosningar er hver sá, sem kosningarrjett 

á til þeirra; kjósa má samt þann mann, sem á heima utan kjördæmis, eða 
hefir átt þar heima skemur en eitt ár. Kjörgengur við hlutbundnar kosning- 
ar er hver sá, er kosningarrjett á til þeirra. Heimilisfesta innan lands, er 
skilyrði fyrir kjörgengi, bæði við hlutbundnar og óhlutbundnar kosningar.

6. 17. gr. falli burtu.

7. Við ákvæði um stundarsakir.
Við 1. málsgr. I stað »6« komi: 8. Orðin: »til efri deildar« falli burt.
— 2. — . í stað »4« komi: 6.
— 3. — . Orðin »til efri deildar« falli burt.
— 5. — . Orðið »heldur« falli burt.


