
Nd. 677. Nefndarálit
um frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsríkisins 
íslands, 18. mai 1920.

Frá meiri bluta stjórnarskrárnefndar.

Þrír nefndarmenn (2 sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmaðurinn) hafa skil- 
að tveimur minnihlutaálitum um málið, enda þótt atkvæðagreiðsla hafi eigi 
fram farið í nefndinni um frv. eða einstök atriði þess. Verður því eigi sagt, að 
nefndin hafi form lega klofnað um málið, þótt nefndaráliti sé skilað í þrennu 
lagi.



1. og 2. minni liluti vilja hvorirtveggja samþykkja frv. með nokkrum hreyt- 
ingum, en hvorirtveggja á þann veg, að þingmannatalan, 50, haldist óbrevtt.

Meiri lilutinn getur eigi fallizt á, að rétt sé að samþvkkja svo mikinn þing- 
mannafjölda. Er það kunnugt, að kjósendur vfirleitt telja eigi rétt, að þingið 
sé svo fjölskipað, og' í öðru lagi virðist meginreglu þeirri, sem andstöðuflokkar 
Framsóknarflokksins liafa aðallega liaft á oddinum i kjördæmamálinu, hinu 
flokkslega jafnrétti, vera nægilega fullnægt, þótt jöfnunarþingsæti fyrir flokka 
séu eigi fleiri en 10 og þingmannatala 48. Og rétt er að taka það fram, að þótt
vér samþykkjum að láta taka eins mikið tillit til fyrrnefndrar reglu sem felst
í tillögum vorum, þá er það aðallega í samkomulagsskvni við andstöðuflokka 
vora, vegna vitundar um nauðsyn samstarfs á núverandi alvörutímum, en eigi 
vegna þess, að vér álitum rétt að leggja eins ríka áherzlu á þessa reglu út af 
fyrir sig, heldur álítum vér, að taka eigi fyrst og fremst tillit til nauðsynja allra 
landshluta til nægilegrar fulltrúaeignar á Alþingi og jafnréttis kjósendanna til 
þess að hafa áhrif á fulltrúaval til Alþingis, hvort sem þeir leggja aðaláherzlu 
á flokksfylgi eða persónufylgi vegna sérstaks trausts til þingmannaefna.

Um ýms einstök atriði frv. hafa einstakir þm. meiri hlutans óbundin atkv.
Samkv. framanrituðu leggjum vér til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. f stað „50“  i fyrstu málsgr. kom i: 48.
2. f stað „12“  i c-lið kom i: 10.

Alþingi, 11. maí 1033.

Bergur Jónsson, Bjarni Ásgeirsson. Bernh. Stefánsson. Trvggvi Þórhallsson. 
form., frsm.


