
Nd. 562. Nefndarálit

um frv. til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsríkisins 
íslands, 18. maí 1920.

F rá  2. minni hluta stjórnarskrárnefndar.

Þó að langt sé liðið siðan nefndin i stjórnarskrárm álinu var kosin, hefir 
hún ekki haldið nema þrjá  fundi, og þvi hefir ekki verið kostur á að ræða 
málið mikið í nefndinni. A hinn bóginn er málið þaulrætt og lítil von um ár- 
angur af athugunum í nefnd.

1 nefndinni hefir ekki farið fram  endanleg atkvæðagreiðsla u.m málið, en 
með þvi að nú er áliðið þings og ekki likur til þess, að samkomulag náist um 
afgreiðshi málsins frá  nefnd, sjáum  við, fu lltrúar Sjálfstæðisflokksins, ekki 
ástæðu til þess að bíða með álit okkar í málinu.

Krafa sjálfstæðismanna um réttlátt kosningafyrirkomulag hefir svo oft 
verið rökstudd opinberlega, bæði i ræðu og riti, og þá einkum í nefndaráliti 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í milliþinganefndinni, er uin málið fjallaði, að 
fullvist má telja, að liún sé öllum kunn, er með landsm álum fylgjast. Verða 
þau rök, er að lienni hníga, því ekki endurtekin hér.

1 frum varpi þvi, sem hér liggur fyrir, er krafa  þessi, um jafnrétti til áhrifa 
á val alþingismanna, hvaða landsmálaflokki sem menn fvlgja, viðurkennd. 
A hinn bóginn brestur álhnikið á, að séð sé fyrir því, að fullur árangur fáist 
af þessari viðurkenning i reyndinni. Frumvarpið ber skýr m erki þeirra átaka, 
sem verið hafa um þetta mál. Það er ávöxtur langra og erfiðra tilrauna til 
þess að ná samkomulagi milli þeirra m anna og flokka, sem liafa á því ólíkar 
skoðanir, en vilja þó leiða það til lykta á þann liátt, sem allir geti eftir atvik- 
um sætt sig við.

A öndverðu þingi, þegar frumvarpið var lagt fram, var þvi Iýst yfir af 
Sjálfstæðisflokknum, að það fæli i sér svo miklar réttarbætur f rá  þvi, sem verið 
hefir, að því bæri að taka með velvilja sem nothæfum samningsgrundvelli í 
málinu. Hinsvegar var ]>á þegar vakin athygli á ýmsum gölluni frumvarpsins, 
er bæta þyrfti úr. I framhaldi af því leggjum við til, að frumvarpið verði 
samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
Við 1. gr.

1. Við staflið a.
a. Aftan við 1. málsgr. bætist: svo og ákveða, að fjölmennustu kjördæmin 

utan Revkjavíkur skuli vera tvimenningskjördæmi.
b. Við liðinn bætist ný m álsgr.:

Ákveða má ineð lögum, að blutfallskosning sé viðhöfð þar, sem 
kjósa á fleiri þingmenn en einn í kjördæmi. Skal þá kjósa jafnm arga 
varam enn samtímis,

2. Við staflið e. 2. málsliður, „kosningu hljóta . . . .  kosningu í kjördæm i“,
fellur niður.

Alþingi, 5. maí 1933.

Magnús Jónsson, Ólafur Tliors.
frsm.


