
Ed. 141. B re y tin g a rtillö g u r

við frv. til st jórnarskipunarlaga um breyting á st jórnarskrá  konungsríkisins 
íslands.

F lu tn in g sm a ð u r: Halldór Steinsson.

I. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
26. gr. st jórnarskrárinnar skal orða svo:
Á Alþingi eiga sæti 36  þ jóðkjörnir  þingmenn. Tölu  þeirra má breyta 

með lögum.
Alþingi skiftist i 2 deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. f neðri deild

eiga sæti 24 þingmenn, en 12 i efri deild. Tölum  þessum má breyta með
lögum.

Þingmenn skulu kosnir óhlutbundnum  kosningum . Þó má með lögum 
ákveða, að þingmenn Keyk javikurkaupstaðar skuli kosnir hlutbundnum 
kosningum.

í efri deild eiga sæli 12 þingmenn, er sam einað Alþingi kýs úr flokki 
þingmanna, þá er Alþingi kem ur sam an i fyrsta sinn eftir a lm ennar kosningar. 
Hinir eiga sæti i neðri deild.

II .  Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
27. gr. s t jórnarskrárinnar skal orða svo:

Þingmenn skulu kosnir til sex ára. Deyi þingmaður á k jörtím anum  eða 
fari frá, þá skal k jósa þingmann i hans stað fyrir það, sem eftir er k jörtím ans.

I I I .  Á eftir 4. grein komi 3 nýjar greinar, svo h ljóðandi:  (
1. 28. gr. s t jórnarskrárinnar skal falla burt.
2. a. O rðin  »i sjerstökum  kjördæ m um « i 29. gr. skulu falla burt. 

b. 3. málsgrein sömu greinar skal orða þannig:
Að öðru leyti setja kosningalög nánari reglur um kosningar til Alþingis.

3. a. O rðin  »í s jerstökum k jördæ m um « i fyrri málsgr. 30. gr. skulu falla burt. 
b. Orðin »Með sömu s k i l y r ð u m .......................... um land alt« i sömu málsgr.

skulu falla burt.
IV. Við 9. gr. Greinin orðist þannig:

í stað 2. ákvæðis um stundarsakir  kom i:
Kosning þeirra 8 k jördæ m akosinna þingmanna, er kosnir  hafa verið til 

efri deildar á næsta þingi áður en st jórnarskipunarlög  þessi öðlast gildi, skal 
ekki ná lengra en til þess þings. í byrjun næsta þings, sem háð er eftir 
aðalþing 1928, skal k jósa þá 12 þingmenn, er efri deild skipa, fyrir þann 
tíma, sem eftir er k jörtim abilsins.

V. Á eftir 10. gr. kom i ný grein, er orðist svo:
Stjórnarskipunarlög þessi öðlast gildi 1. jú l i  1928, og falla þá um leið 

niður um boð landsk jörinna þingmanna.


