
Nd. 101. Nefndarálit
um  frum v. til 1. um  brevt. á 1. nr. 29 3. nóv. 1915, um  þingsköp Alþingis, og 1. m \ 
20 24. m arz  1934, um  breyt. ó þeim  lögum .

F rá  allsberjarnefnd .

N efndin hefir athugað frv. ræ kilega og borið það sam an við núgildandi 
þingsköp, og einnig farið  vfir öll þingsköpin með hliðsjón af því, hvort á þeim  
bæ ri að gera frek a ri breytingar. N efndin var öll á einu m áli um  það, að sam- 
þykkja bæ ri le ið réttingar þær, er frv. liefir að geym a hvað snertir v itnan ir til 
s tjó rn a rsk rá rin n ar. E innig taldi nefndin ré tt að lögfesta ný ákvæði, er leitt gæ tu 
til þess, að u m ræ ð u r á Alþingi d ræ g just síður ú r hófi fram , og hefir nefndin í 
því skyni kom ið sér sam an um  nokkra breytingu á 16. gr. frv. N efndin hefir 
og orðið sam m ála um  að bera fram  n o k k rar brtt. við frv., sem  a lla r m iða að því 
að kom a á fram fæ ri nokkrum  frek ari leiðréttingum  á þingsköpum  Alþingis 
heldur en frv. hefir að geym a. N efndin er og sam m ála um  að m æ la með brtt. 
þeim , er fram  hafa  kom ið á þskj. 56, en allar þæ r b rlt. e ru  einungis m álfars- 
breytingar, sem nefndin telu r ré ttm æ tar.

H insvegar liefir nefndin ekki getað orðið sam m ála uni 10. og 20. gr. frv. 
Meiri lil. n. (B.J, HV og St.TSt) telur þessar g re inar ré ttm æ ta r og eðlilegar og 
horfa  til um bóta og m æ lir m eð því, að þæ r verði sam þykk tar óbrey ttar, en m inni 
hl. n. (GÞ og TT) álítu r, að þessar gr. frv. (10. og 20. gr.) eigi ekki stoð í stjórn- 
arskránn i, og vill því leggja til, að g re inar þessar verði felldar b u rt ú r frv.

Með sk írskotun  til fram anritað s ber nefndin fram  við frv. eftirfarand i

BREYTINGAR.
1. Við 1. gr. G reinin orðist þannig:

a. A eftir o rðunum  „nýkosinna þ ingm anna“ í upphafi 2. m álsgr. 1. gr. laga 
nr. 29 1915 kom i: og varam anna.

b. F y rir  „ (S tjsk r. 1915 § 16 )“ í n iðurlagi 2. m álsgr. 1. gr. söm u laga kom i: 
(S tjskr. 41. g r.).

2. Á eftir 2. gr. frv. kom i ný gr., er verði 3. gr.
Á eftir o rðunum  „kæ rur y fir kosn ingum “ i fy rri m álsgr. 4. gr. laga nr.

29 1915 kom i: eða kjörgengi.



3. 3. gr. frv., er verði 4. gr., orðist þannig:
M eginmál 2. gr. laga nr. 20 1934 orðist þannig:
E ftir  kosningar þæ r, sem  ræ ðir um  í 3. og 4. gr., skal velja til efri 

deildar þá tölu þ ingm anna, er þ ar skulu eiga sæti. Skal hver þ ingflokkur 
skyldur að tilnefna þá tölu þ ingm anna sinna, er honum  her í h lu tfalli við 
atkvæ ðam agn iians í sam einuðu þingi. Xú ský tu r einhver þ ingflokkur sér 
undan þessari skyldu, og tilnefn ir forseti þá þingm ann eða þ ingm enn úr 
þeim  flokki í ré ttu  hlutfalli við atkvæ ðam agn flokksins. F orseti tilkynnir 
síðan, h v erjir  þingm enn þannig hafa vcrið tilnefndir, og teljast þeir ré tt 
k jö rn ir  eða skipaðir til efri deildar (27. gr. s tjsk r.).

4. Ný gr., er verði 5. gr. frv., h ljóði þannig:
A ftan við 7. gr. laga nr. 29 1915 kom i: nem a þ ingflokkar hafi kom ið sér 

sam an um  að skipa sér í sæ ti e ftir  flokkum .
5. Ný gr., e r verði 6. gr. frv., h ljóði þannig:

í  stað orðanna „allan þ ing tím ann það á r“ í fy rri m álsgr. 8. gr. laga nr. 
29 1915 kom i: allt það þing.

6. Ný gr., er verði 7. gr. frv., verði þannig:
M eginmál 3. gr. laga nr. 20 1934 orðist svo:
Nú losnar sæti efri deildar þingm anns, og an n ar m aður er kosinn í 

hans stað, og tilnefn ir þá þ ingflokkur sá, er sætið hafði, einn m ann  ú r  sín- 
um  flokki til efri deildar.

7. Á eftir 4. gr. frv. kom i ný gr., er verði 8. gr., svo h ljóðandi:
A ftan við 2. m álsgr. 4. gr. laga nr. 20 1934 (u tanrík ism álanefnd  skipuð 

7 m önnum ) kom i: og 7 til vara.
8. 12. gr. frv ., er verði 17. gr., orðist þannig:

I stað orðanna „alþjóðlegt m álefni (S tjskr. 1874 § 3 7 )“ í fy rri m álsgr. 
31. gr. 1. nr. 29 1915 kom i: landsm ál (S tjskr. 49. gr.).

9. A eftir 12. gr. frv. kom i ný gr„ er verði 18. g r„ þannig:
Orðin „eða um boðsm aður hans“ i 2. m álsl. 32. gr. laga nr. 29 1915 

falli niður.
10. Ný gr„ er verði 19. gr. frv ., h ljóði svo:

9. gr. laga nr. 20 1934 falli niður.
11. M eginmál 16. gr. frv„ er verði 23. g r„ orðist þannig:

E f um ræ ður d ragast ú r hófi fram , getur forseti úrskurðað , að ræ ðu- 
tím i livers þ ingm anns skuli ekki fa ra  fram  ú r ákveðinni tím alengd, og 
einnig getur forseti stungið upp á, að um ræ ðum  sé Iiætt. Svo getur og for- 
seti lagt til, hvort lieldur í byrjun  um ræ ðu eða síðar, að um ræ ðum  um  
m ál skuli lokið að liðnuili ákveðnum  tíma. Eigi m á þó, m eðan nokkur 
þ ingm aður kveður sér hljóðs, takm arka  ræ ðutím a við neina um ræ ðu 
m eira en svo, að hún  standi skem ur en 3 k lukkuslund ir alls. T illögur for- 
seta skulu um ræ ðidaust h o rn ar und ir atkvæ ði í þingdeild þeirri, sem  hlut á 
að máli, eða sam einuðu þingi, og ræ ður afl atkvæ ða úrslitum . Sömuleiðis 
geta 3 þingm enn í efri deild, 6 í neðri deild og 9 í sam einuðu þingi krafiz t 
jæss, að greidd séu atkvæði um það um ræ ðulausí, hvort um ræ ðu skuli lokið, 
um ræ ðutím i eða ræ ðutím i hvers þingm anns takm arkaður. N öfn þe irra  þing-



m anna skulu lesin upp og ritu ð  í gerðabókina. E ftir  ákvæ ðum  þessarar 
greinar og 35. gr., að því e r varðar sam einað þing, skal einnig fa ra  á þing- 
setn ingarfundum .

Nú hefir verið sam þykk tu r tak m ark að u r um ræ ðutím i eða ákveðinn 
ræ ðutím i hvers þ ingm anns, og skal þá forseti sk ip ta sem  ja fn ast á m illi 
fvlg ism anna og andstæ ðinga m áls þess, sem  er til um ræ ðu, án  þess að 
hann  sé bundinn  við, í hvaða röð þ ingm enn hafa  kva tt sér hljóðs, eða m illi 
flokka, ef h en tara  þvkir. Ákvæði þessarar g re inar ná einnig til ræ ðu tím a 
ráðherra.

12. Við 24. gr. frv. (IV. Ú tvarp um ræ ðna). Orðin „og 37“ i b-lið falli niður.
13. A eftir  24. gr. frv. kom i ný gr„ e r verði 32. g r„ svo hljóðandi:

Orðin „eða um boðsm aður hans“ í 54. gr. laga nr. 29 1915 falli hurt.
14. Við 28. gr. frv. Orðin „og er ja fn fra m t"  - -  og til enda g re in arin n ar falli 

niður.
Alþingi, 3. m arz  1936.

H éðinn V aldim arsson, S tefán Jóh. Stefánsson, B ergur Jónsson, 
form . frsm . fundaskr.

T hor Thors. G arðar Þorsteinsson.


