
Nd. 105. Frnmvarp
til stjó rnarsk ipunarlaga um  breyting á s tjó rnarsk rá  um  hin sjerstaklegu m ál- 
efni íslands 5. ja n ú a r  1874 með áorðnum  breytingum  sam kvæ m t stjórnarsk ip- 
unarlögum  3. oktbr. 1903 og lögum  nr. 41, 20. oktbr. 1905.

F lu tn ingsm enn : Skúli T horoddsen . ó la fu r  Ólafsson. B jörn Kristjánsson.
M agnús Andrjesson. ó la fu r  Briem . Ó lafur Thorlacius. 
Stefán Stefánsson, þm . Skgf. og E inar Þórðarson.

1. gr.
1 2. gr. stjó rnarsk ipunarlaganna skulu  orð in  »í rikisráðinu« falla burt.



2. gr.
í 5. gr. laganna skal í stað o rðanna »annaðhvort ár« kom a: á r  hvert.

3. gr.
1 14. gr. laganna skulu 3 fyrstu m álsgreinar hljóða þannig:
A alþingi eiga sæti 36 þjóðkjörn ir alþingism enn. Tölu alþ ingism anna 

m á brey ta  m eð lögum . K osningar a lþ ingism anna gilda venjulega fyrir 3 ára 
tím abil.

4. gr.
í 15. gr. laganna breytast tö lu rn ar »14« og »26« í: 12. og 24.

5. gr.
A 16. gr. laganna verða þessar breytingar:
Fyrsta m álsgrein falli burt.
O nnur m álsgrein orðist þannig:
Þ ingm enn í efri deild kýs alþingi í heild sinni m eð hlutfallskosningu 

fyrir allan k jö rtím ann , í fyrsta sinn, e r það kem ur sam an, eftir að nýjar 
kosningar hafa farið fram .

í 3. m álsgrein skulu  orðin »sem þjóðk jörn ir alþingism enn sitja i« og 
»m eðal þ jóðkjörnu  þ ingm annanna« falla burt.

6. gr.
17. gr. laganna skal hljóða þannig :

Kosningarrjett til alþingis hafa allir ka rla r og konur, sem  eru fullra 
25 ára, þegar kosningin fer fram .

Enginn getur átt kosningarrjett, nem a hann  hafi óflekkað m annorð ,
hafi verið heim ilisfastur í k jördæ m inu eitt ár, sje fjár síns ráðandi, og honum
hafi eigi verið lagt af sveit siðustu 5 ár, eða hafi hann  þegið sveitarstyrk á þeim 
tim a, að hann  þá hafi endurgoldið hann  eða honum  hafi verið gefinn hann  upp.

Giftar k o nu r hafa kosningarrjett, þótt þæ r sjeu ekki fjár síns ráðandi 
vegna h jónabandsins, ef þæ r að öðru  leyti fullnægja áðurgreindum  skilvrðum  
fyrir kosningarrjetti.

7. gr.
18. gr. laganna skal breytt svo sem  hjer se g ir : 

í  1. tölul. skulu orðin  »eða að öðru leyti er í þ jónustu  þess« falla burt. 
í 2. tölul. skal fyrir »Danaveldi« kom a: D anakonung.

3. tölul. falli burt.

8. gr.
í  25. gr. laganna skal i stað o rðanna »fyrir tveggja ára  fjárhagstim abil,

sem í hönd  fer« kom a: fyrir næsta ár.



9. gr.
A 26. gr. laganna verða þessar breytingar:

F y rir »hina árlegu reikninga« kom i: h inn  árlega reikning.
U pphaf siðustu m álsgreinar orðist þann ig : Reikninginn skal leggja

fyrir alþingi o. s. frv.

10. gr.
Um leið og lög þessi eru  staðfest, getur konungur gefið út, sem  stjórn- 

arsk rá  íslands, texta stjó rnarsk rárinnar 5. ja n ú a r  1874 m eð þeim  breytingum , 
sem  stjó rnarsk ipunarlög  þessi inn ihalda, og m eð áo rðnum  breytingum  sam - 
kvæ m t stjó rnarsk ipunarlögum  3. oktbr. 1903 og lögum  nr. 41,20. oktbr. 1905.


