
Ed. 178. Nefndarálit
um fiv. til laga uni birtingu stjórnvaidaerinda.

F rá  allsherjarnefnd.

Nefndin hefur alhugað frv. þetta og 111. a. ált um það viðræður við hæstvirtan 
dómsmálaráðherra. Nefndin telur til mikilla bóta, að ákvæðum um birtingu stjórn- 
valdaerinda sé safnað i ein l<jg og ótvíræð gerð þau atriði, sem áður þótti vafi á leika. 
Ber þar einkum að nefna til fyrirmæli 7. gr. frv., sem setja eðlileg fyrirmæli um  það, 
hverja  þýðingu birting hafi um gildi laga, en 11111 það efni hefur fræðimenn greint á, 
])ó að rikjandi skoðun hin síðari á r  hafi verið sií, sem i greininni keinur fram. En 
auk þess hefur því verið mjög áfátt nú um alllangt skeið, að farið væri eftir fj7rir- 
mælum laga 11111 birtingu ný rra  laga, og útgáfu Stjórnartiðinda einnig að öðru levti 
verið ábótavant.

E r þess að vænta, að úr göllum þessum verði bætt, ef frv. þetta verður að lögum. 
Sérstaklega skal það tekið fram, að þótt svo segi ekki berum  orðum  i 7. gr., þá felst 
í henni, að á hvert blað eða hefti S tjórnartiðinda verður að skrá útgáfudag þess, og 
er til þess ætlazt, að það sé raunveru legur útgáfudagur, en eigi einhver allt annar, 
eins og við hefur j)ótt brenna.

Nefndin telur ré tta ra  að gera á frv. tvær smábreytingar, sem dóm sm álaráðherra  
hefur báðar fallizt á. Sú fyrri er um, að eigi sé alveg hætt við að geta i B-deild Stjórn- 
artíð inda n o k kurra  atriða, sem þ a r  hefur fram  að Jjessu verið getið. Hin breytingin 
varðar einungis orðalag, en ekki efni.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftirtöldum

BREYTINGUM.
1. Við 2. gr. Niðurlag gr. „og re ikninga . . . . “ orðist svo: re ikninga sjóða, ef svo 

er mælt í staðfestum skipulagsákvæðum þeirra, úrslit alþingiskosninga, skrá 
y fir  félög, firm u og vörumerki, sem t i lkynnt hafa verið á árinu, heiðursmerki, 
nafnbætur og heiðursverðlaun, sem rík iss tjó rn in  veitir.

2. Við 3. gr. Orðin „sbr. lög nr. 25/1929, 37. gr.“ falli niður.

Alþingi, 13. okt. 1943.
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