
9. F ru in v a rp

til stjórnarskipunarlaga um  breyting á stjórnarskrá  konungsríkisins lslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1927).

Eftirskráðar breytingar skulu gerðar á þessum ákvæðum  stjórnarskrár-  
innar, 18. gr., 19. gr., 26. gr., 27. gr., 28. gr., 29. gr., 31. gr., 38. gr. og 2. og
3. ákvæði um  stundarsakir.

1. 8r»
1 stað orðanna »ár hvert« i 18. gr. komi: annaðhvert ár. — Aftan við 

greinina komi tvær nýjar málsgreinir svo hljóðandi:
Nú krefst meiri hluti þ ingm anna hvorrar  deildar að aukaþing sje haldið, 

og kveður þá konungur Alþingi til setu svo fljótt sem unt er. Það þing má 
ekki sitja lengur en 4 vikur, án  sam þykkis konungs.

Með lögum má ákveða, að reglulegt Alþingi skuli háð árlega.



2. gr.
1 stað orðanna »á ári« i niðurlagi 19. gr. komi: fundum  sam a þings.

3. gr.
í stað »40« i fyrslu málsgr. 20. gr. komi: 42.
í slað »26« i annari málsgr. söm u gr. kom i: 28.
1 stað »34« i þriðju málsgr. söm u gr. komi: 3G.

4. gr.
27. grein stjó rnarskrárinnar  skal orða svo:
iMngmenn skulu kosnir til 6 ára.
N ú  er ákveðið með lögum, sam kvæ m t heimild i niðurlagsákvæði 18.

gr., að reglulegt Alþingi skuli háð árlega, og má þá ákveða með lögum að
þ ingm enn skuli kosnir til 4 ára.

5- gr.
28. grein stjó rnarskrárinnar  skal orða svo:
Deyi þingmaður, kosinn óhlu tbundinni kosningu, á k jörtím anum , eða 

fari frá, þá skal kjósa þingm ann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans. 
Verði á sam a hátt autt sæti þingmanns, kosins hlutbundinni kosningu, tekur 
sæti hans va ram aður  sá, er i hlut á, en varam enn skulu kosnir samtím is og 
á sam a hátt og þingmenn kosnir h lu lbundnum  kosningum. Sama er og ef 
þ ingmaður, kosinn hlulbundinni kosningu, forfallast svo, að hann  getur ekki 
selið á einhverju þingi, hvort er reglulegt þing eða aukaþing, eða það sem 
eftir er af því þingi.

0. gr.
Fyrir  orðin »í efri deild« í niðurlagi 29. greinar kom i:  sem kosnir eru 

h lu tbundnum  kosningum.
7. gr.

1 stað orðanna  »ár hvert« i 31. grein skal kom a: annaðhvert ár.

8. gr.
1 s að orðsins »ljárhagsár« i 38. gr. kom i: fjárhagslimabil.

9. gr.
1 stað 2. ákvæðis um  s tundarsakir  k o m i :
2. U m boð landskjörinna þ ingm anna og varam anna , sem kosnir  voru 

1922 og 1926, falla n iður við næstu a lm ennar  alþingiskosningar eftir að þessar 
breytingar á stjórnarskránni öðlast gildi.

10. gr.
í stað 3. ákvæðis um  stundarsak ir  komi:
3. A lm ennar reglulegar alþingiskosningar skulu fram fara árið 1931, 

þó ekki fyr en að loknu reglulegu Alþingi það ár. I’etla ákvæði kem ur  |)ó



ekki til framkvæmdar, ef stofnað hefir verið til nýrra  a lm ennra  alþingis- 
kosninga einhverntíma á tímabilinu frá því, er þessar breytingar á s tjó rnar-  
skránni öðlast gildi, og til ársins 1931.

A t h  u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p i ð .

Á þingunum  1923 og 1924 voru borin  fram af þ ingm anna hálfu alls 
3 frv. til s tjórnarskipunarlaga um  breytingar á s tjórnarskránni. Fyrst ba r  1. 
þingm. Skagfirðinga (Magnús G uðm undsson) fram frv. i Nd. á þinginu 1923 
(Alþt. 1923, A. 30), sem fór fram á þær tvær höfuðbreytingar á núverandi 
skipulagi, að ráðherra  skyldi vera einungis einn, og að reglulegt Alþingi (fjár- 
lagaþing) skyldi halda annaðhvert ár. í  sam bandi við hina síðarnefndu breyt- 
ingu var stungið upp á, að kjörtimabil k jördæ m akosinna  þingm anna skyldi 
verða 6 ár, en landskjörinna 12 ár. 1 frv. var þó ákveðið, að fjölga mætti 
ráðherrum  með einföldum lögum, og nefndin i Nd. var sam m ála  um  að leggja 
til, að einnig mætti ákveða m eð einföldum lögum, að reglulegt þing skyldi 
háð árlega. Um fækkun ráðherra  náðist ekki samkom ulag. F ram sóknar-  
flokkurinn var henni andvigur, bæði i nefndinni og i þingdeildinni, og átti sú 
mótstaða mikinn þátt í þvi, að frv. var felt við 3. um ræ ðu, þótt sam kom ulag 
virtist milli mikils meiri hluta þ ingdeildarm anna um  hina breytinguna.

Á þinginu 1924 bar  4. landskjörinn þm. (Jón Magnússon) fram frv. 
sama efnis i Ed., og fór það frv. þó einnig fram á nokk ra r  að rar  smávægi- 
legri breytingar (Alþt. 1924, A. 21). Hinsvegar báru  F ram sóknarf lokksm enn i 
Ed. fram annað  frv. (Alþt. 1924, A. 22), þar  sem ákveðið var, að ráðherra r  
skyldu vera 2, fjárlagaþing annaðhvert ár, en kjörtímabil óbreytt 4 og 8 ár. 
Frv. Jóns Magnússonar gekk til 3. um r. með litlum breytingum, en við 3. um r. 
báru  tveir þingmenn (Guðm. ólafsson og E inar  Árnason) fram tillögu um  af- 
nám  landsbjörsins. Náði hún  samþykki, en frv. svo breytt fjell siðan með 
jöfnum atkvæðum. Við meðferð málsins kom  það enn fram, að sam kom ulag 
var  milli stærstu flokkanna um  þinghald annaðhvert ár, en tillagan um  1 ráð- 
herra  mætti andspyrnu  frá F ram sóknarf lokknum  sem fyr.

Með þvi að a lm ennar  kosningar til Alþingis eiga að fara fram eftir
þetta þing, og þannig er nú  tækifæri til að kom a fram  breytingum  á stjórnar-
skránni án  þess að aukreitis nýjar kosningar þurfi af þvi að leiða, og með 
þvi að hinsvegar virðist hafa verið talsvert a lm ent sam kom ulag  um  að óska 
eftir einni veigamikilli breytingu að minsta kosti, þá þykir rjett að leggja nú 
frv. til s tjórnarskipunarlaga um breyting á s tjórnarskránni fyrir þetta þing.

Tillögur um  fækkun ráðherra  eru ekki teknar  upp  í frv. Þykír  hælt 
við að tillaga um  að hafa einn ráðherra  m und i enn sem fyr verða frv. að 
fótakefli, en til þess að hafa tvo ráðherra  einungis, virðist eigi þurfa stjórnar-  
skrárbreytingu.

Aðal breytingin, sem frv. felur í sjer, er sú, að reglulegt Alþingi skuli
háð annaðhvert ár og fjárhagstímabilið vera 2 á r  eins og hjer var til ársloka



1921. Adal-ástæðurnar fyrir þessari breytingu eru þær, að þinghaldið í heild 
yrði ekki eins kostnaðarsam t, og nokkrar  líkur til að betu r  yrði vandað til 
lagasetninga. 1 sam bandi við þetta þykir óhjákvæmilegt að stinga upp  á, að 
kjörtímabilið verði 6 ár, svo að kosið verði til þriggja reglulegra þinga, eins 
og áður  var. En þá þykir ekki gerlegt, að halda þeirri tilhögun, sem nú er, 
að kjörtímabil landskjörinna þingm anna sje tvöfalt að tím alengd; það yrði þá 
12 ár. Auk þess er ýmislegt annað  athugavert við landskjörið, eins og það er 
nú. Það er kostnaðarsam t að stofna til kosninga um  land alt til þess að skipa 
í ein þrjú  þingsæti. Af þvi að landskjör fer ekki fram sam tim is k jördæma- 
kosningum  getur svo farið, að þing, sem er nýkosið að öðru  leyti, verði ekki 
skipað meiri hluta i sam ræ m i við siðustu a lm ennar  kosningar. Úr þessu er 
ekki einu sinni unt að bæta með þingrofi, sam kvæ m t núgildandi stjórnarskrá, 
þar sem þingrof næ r ekki til landskjörinna þingmanna. Úr þessum göllum 
má bæta m eð því, að láta landskjörstimabilið vera hið sam a sem kjörtimabil 
annara  þingm anna, láta þingrof taka til landskjörinna sem an n a ra  þingmanna, 
og láta landskjör á 6 m ö n n u m  ásam t va ram önnum  jafnan  fara fram  samtímis 
hverjum  a lm ennum  alþingiskosningum. E r  i frv. stungið upp  á þessari 
tilhögun.

Um einstakar greinir frv. skal þetta fram tekið.

Um 1. gr.
Þegar reglulegt Alþingi á ekki að kom a sam an  oftar en annaðhvert 

ár, þykir ástæða til að tryggja það, að aukaþing verði jafnan  kvatt sam an, ef 
meiri hluti þ ingm anna hvorra r  deildar óskar þess, og miðar viðauka-ákvæðið 
að þessu.

Um 2. gr.
E r  afleiðing af ákvæði 1. gr.

Um 3. gr.
Hjer eru tö lur þ ingm anna færðar til sam ræ m is við það, sem nú er.

Um 4. gr.
Felt er bu r tu  ákvæðið í 27. gr. núgildandi s tjórnarskrár, að þingrof 

nái ekki til landskjörinna þingm anna, svo og ákvæðið um  að helm ing þeirra 
skuli kjósa hverju sinni.

Um 5. gr.
Auk þess, sem áður  er getið, er bjer stungið upp  á, að va ram enn  verði 

kosnir eigi einungis við h lu tbundna r  kosningar um land alt, he ldur einnig við 
h lu tbundnar  kosningar i Reykjavík, og þetta orðað þannig, að í kosningar- 
lögunum  megi ákveða, að fleiri skuli vera tiltækir varam enn, en kosnir eru 
þingmenn á sam a lista, svo að eigi þurfi til endurkosningar að kom a þótt 
t. d. aðalm aður og 1. va ram aður  á lista, sem  hlotið hefir eitt þingsæti, falli frá, 
ef fleiri hafa verið fram bjóðendur á þeim lista en þeir tveir.



U m  fi.— 8. gr.

Munu eigi þurfa frekari skýringa.

Um 9. og 10. gr.
Eftir núgildandi ákvæðum ætti landskjör á 3 þ ingm önnum , i stad 

þeirra er kosningu lilutu 1922 og við aukakosninguna haustið 1926, að fara 
fram hipn 1. júii 1930. Um það leyti má búast við að hátiðahöldin vegna 
1000 ára afmælis Alþingis standi yfir, og virðist æskilegt að stilla svo til, að 
kosningar þurfi ekki að fara fram þá um sama leyti, eða jafnvel ekki það 
sum ar. Er þvi stungið upp á, að a lm ennar  kosningar fari fram 1931, og a? 
þá falii n iður um boð landskjörinna þingmanna, nem a a lm ennar  kosningar 
vegna þingrofs hafi farið fram áður eftir að stjórnarskrárbreytingin öðlast gildi.


