
Ed. 39. Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjó rnarskrá  konungsríkisins íslands 
18. m ai 1920.

Flutningsm .: Jón Þorláksson, B jarni Snæbjörnsson, Guðrún Lárusdóttir, 
H alldór Steinsson, Jakob Möller, Pétur Magnússon.

1. gr.
26. gr. stjó rnarsk rárinnar verði þannig:
Alþingi skal svo skipað, að hver þingflokkur liafi þingsæti í sam ræm i 

við atkvæðatölu þá, sem greidd er fram bjóðendum  flokksins sam tals við al- 
m ennar kosningar.

Kjósa §kal varaþingm enn á sam a h átt og sam tím is og þingm enn eru 
kosnir. Ef þingm aður devr eða fer frá  á kjörtím anum , tekur varaþingm aður 
sæti hans það, sem eftir er kjörtim ans. Sama er og, ef þingm aður forfallast, 
svo að hann getur ekki setið á einhverju þingi eða það, sem eftir er af því þingi.

Þingm enn skulu kosnir til 4 ára.

2. gr.
27. gr. s tjó rnarsk rárinnar verði þannig:
Alþingi skiptist i tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á 

þriðjungur þingm anna sæti í efri deild, en iveir þriðju  h lu tar í neðri deild. 
Verði tala  þingm anna þannig, að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga í deild- 
irnar, eiga þeir þingmenn, einn eða tveir, sem um fram  eru, sæti í neðri deild.

Sameinað Alþingi kýs með hlutfallskosningu þingm enn þá, sem sæti 
eiga i efri deild, ú r flokki þingm anna í bvrjun fvrsta þings á kjörtím abilinu. 
H inir eiga sæti í neðri deild.

3. gr.
28. gr. s tjó rnarsk rárinnar fellur niður.

4. gr.
1. málsgr. 29. gr. stjó rharskrárinnar, sem verður 28. gr., verði þannig:
Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir, k arla r sem konur, 

sem eru 21 árs eða eldri, þegar kosning fer fram , hafa rík isborgararétt hér á 
landi og liafa verið búsettir í landinu síðustu fim ni árin  áður en kosningar 
fa ra  fram . Þó getur enginn átt kosningarrétt, nem a liann liafi óflekkað mann- 
orð og sé fjá r  síns ráðandi.

3. málsgr. sömu greinar orðist þannig:
Kosningalög setja að öðru levti nánari reglur um alþingiskosningar.



5. gr.
Fyrri xnálsgr. 30. gr. stjó rnarskrárinnar, sein verður 29. gr., verði þannig: 
K jörgengur við kosningar til Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosn- 

ingarrétt á til þeirra.
6. gr.

2. og 3. töluliður Ákvæða stjó rnarsk rárinnar um stundarsakir falli burt, 
en i stað þeirra  komi nýr 2. tölul., svo hljóðandi:

Umboð þingm anna fellur niður, þegar stjórnarskipunarlög þessi öðlast 
gildi, og fa ra  þá fram  alm ennar kosningar til Alþingis.

G r e i n a r g e r ð .
Hið reglulega Alþingi þessa árs hafði til m eðferðar breytingar á stjórn- 

arskránni, sem náðu samþvkki efri deildar við 2. um ræðu, en meðferð máls- 
ins stöðvaðist þegar þinginu var hlevpt upp hinn 14. april. Sjálfsagt þykir að 
halda þessu m áli áfram , og það því frem ur, sem nýafstaðnar alþingiskosning- 
a r hafa leitt í ljós ennþá greinilegar en áður, hversu fja rri fe r þvi, að núver- 
andi kjördæ m askipun og tilhögun alþingiskosninga fullnægi þeirri sjálfsögðu 
réttlæ tiskröfu, að þingið sýni ré tta  m vnd af skoðunum og vilja kjósendanna. 
Þolir það enga bið, að ráðin  sé bót á þessu.

Það höfuðákvæði er tekið upp í frv., að Alþingi skuli svo skipað, að 
hver þingflokkur liafi þingsæti í sam ræm i við atkvæðatölu þá, sem fram - 
bjóðendur flokksins fá sam tals við alm ennar kosningar. En frv. læ tur það 
óbundið, á hvern liátt þessari sjálfsögðu réttlæ tiskröfu verði fullnægt, og ætl- 
ar lögum um kosningar til Alþingis að setja liin nánari ákvæði um þetta.

I frv. eru teknar upp þæ r rým kanir á kosningarrétti til Alþingis, sem 
voru i frum varpi því, sem sam þvkkt var við 2. umr. i Ed. á hinu reglulega 
þingi, þ. e. fæ rsla a ldurtakm arks úr 25 árum  niður i 21 ár, og burtfelling á- 
kvæðisins um að sveitarskuld valdi missi kosningarréttar. Þá er og i frv. farið 
fram  á þá frekari rým kun á kosningarréttinum | að burtu  falli það skilvrði, 
að kjósandi skuli hafa verið búsettur í k jördæ m inu eitt ár. Hefir þetta  ákvæði 
orðið til þess að svipta m arga menn kosningarrétti að ástæðulausu, og virðist 
mega setja með kosningalögum nægar skorður gegn þvi að kjósandi neyti 
kosningarréttar á tveim stöðum, þótt um rætt ákvæði sé num ið ú r stjórnar- 
skránni.

í  sam ræm i við meginákvæði frv. um ré ttlá ta  skipun þingsins er tekið 
upp ákvæði um að kjósa skuli varaþingm enn, svo sem nauðsvnlegt er til þess 
að hlutföll milli flokka í þinginu raskist ekki við það, að þingsæti losnar á 
kjörtím anum .

Að öðru leyti verður gerð grein fy rir efni frv. í framsögu,


