
Ed. 205. Wefndarálit

um frumvarp til laga um lögaldursleyfi.

A siðasta alþingi samþykti hv. efri deild í einu hljóði »að skora á lands- 
stjórnina að rannsaka gildandi lög um persónulegan og fjárhagslegan myndugleika, 
°g leggja fyrir næsta alþingi frumvarp til laga um alt það efni«.

Við áskorun þessari hefir stjórnin orðið á þá leið, að hún leggur fyrir 
alþingi frumvarp til laga um lögaldursleyfi. Er þar farið fram á það, að veita 
megi 21 árs gömlum körlum og konum lögaldursleyfi, að sýslumenn og bæjar- 
fógetar láti leyfið úti og að leyfisbréfið fáist fyrir 10 kr. Fyrsta tillagan er ekki 
nýmæli, því að umgetið leyfi má veita að núgildandi lögum. Hins vegar lætur 
stjórnarráðið leyfið nú úti, og það kostar 33 kr. 66 aura.

Breytingartillögurnar frá þeim ákvæðum, sem nú gilda, eru því mjög lítils- 
verðar, sérstaklega hin fyrri, jafn-hægt og nú er orðið um vik, að ná til stjórnar- 
ráðsins. Og lækkunin á gjaldinu fyrir leyfið kemur sára fáum að notum, því 
að yngri menn en 22 ára hafa alt til þessa afar-sjaldan sótt um lögaldursleyfi. 
Nefndinni þykir þess vegna ekki taka því, að setja sérstök lög um jafn-óverulegt 
og óþarft atriði, og ræður hv. deild því til, að fella frumvarpið. Og er þá eitt 
af tvennu fyrir hendi, annaðhvort að láta þar við sitja og fresta öllum breyting- 
um á lögaldri að sinni, eða þá hitt, að samþykkja samskonar áskorun til lands- 
stjórnarinnar og hv. Ed. samþykti 1909. Og ráðum vér hv. deild til, að hverfa 
að hinum seinni kostinum af ástæðum þeim, sem teknar eru fram í nefndaráliti 
Ed. þá, Alþt. 1909 A., nr. 271, enda er þess meiri nauðsyn nú en þá, að lækka 
lögaldur manna, þar sem við borð liggur, að kosningarréttur til alþingis verði 
lækkaður að miklum mun.

Vér ráðum því hv. deild til að samþykkja eftirfarandi

- TILLÖGU .
til þingsályktunar:

Efri deild alþingis ályktar, að skora á landsstjórnina/ að rannsaka, eða 
láta rannsaka, gildandi lög um persónulegan og íjárhagslegan myndugleika og 
leggja fyrir næsta reglulega alþingi frumvarp til laga um alt það efni.

Alþingi 14. marz 1911.
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