
Md. 416. Nefndaráll*

nm  frv. til stjórnarskipnnarlaga nm breyting á stjó rnarskrá  konnngsrikisins íslands,

F rá  m inni h ln ta  stjórnarskrárnefndar.

Til s t jó rnarskrárnefndarinnar hefir verið visað 3 frv. um  breyting á 
stjórnarskránni, og bárus t  þan  nefndinni í þeirri röð, er hjer segir:

1. Frv. frá 4. þm. Reykv. (H . V.), þskj. 26, 1T/g.
2. — — þm. Str. (T r .  þ.),  þskj. 132, “ /»•
3. — stjórnarinnar,  þskj. 2, •/«.

I*að var ekki fyr en eftir að frv. s tjórnarinnar hafði verið visað til nefnd-



arinnar, að nefndin tók að ræða málið, og var þá þegar ákveðið að leggja s tjórn- 
arfrom varpið til grundvallar fyiir afgreiðslu málsins. En sam kom ulagið um með- 
ferð þessa máls náði ekki lengra. Meiri hluti nefndarinnar vill gera þá breytingu 
á frv. að fella n iður óll meginákvæði þess, ö n nur en það, að reglulegt Alþingi 
skuli báð annaðhvert  ár, en taka aftur upp i frv. ákvæði um  afnám landskjör- 
inna þingmanna.

Minni blutinn vill hins vegar, að frv. verði sam þykt óbreytt i aðalatrið 
um, en getur þó fallist á, að feld sje n iður 3. málsgr. 1. gr., um að ákveða megi 
með lögum, að reglulegt Alþingi skuli háð  árlega, og þá jafnfram t 3. málsgr. 4. 
gr., sem lýtur að sam a ákvæði.

t sijórnarfrv. eru fólgnar þessar aðalbreytingar á núgildandi s tjórnarskrá  :
1. Að reglulegt Alþingi skuli háð  annaðhvert  á r  og fjárhagstfmabilinu i sam- 

ræmi við það breytt í 2 ár.
2. Að kjörtlmabilið verði 6 ár, eins og áður var, m eðan þing var háð annað- 

hvert ár.
3. Að 6 ára kjörtimabil skuli einnig taka til landskjörinna þ ingm anna og þing- 

rof einnig ná til þeirra.
4. Að láta jafnan i einu fara fram kosningu allra landskjörinna þ ingm anna 

samtimis a lm ennum  þingkosningum.
5. Að allir fram bjóðendur á landskjörslista, aðrir  en þeir, sem kosningu ná, 

komi til greina sem varam enn, og að varam enn skuli einnig vera fyrir þing- 
menn Reykjavikurkaupstaðar á sam a hátt.

Pessar breytingar stetna i aðala triðum  að þvi að draga til stórra m una
úr kostnaði við þinghaldið, beint og óbeint, og draga úr þeim mikla kostnaði, 
sem kosningum er samfara, bæði fyrir ríkissjóðinn og alian almenuing, með þvf, 
meðal annars, að ákveða, að ávalt fnri sam an kjördæ m akjör og landskjör og að 
ekki þurfi að stofna tii nýrra kosninga, þótt þ ingm aður, kosinn h lu tbundinni
kosningu, deyi eða fatlist frá þingsetu á annan  hátt.

Með þinghaldi annaðbvert ár gæfist stjórninni og meiri timi til und irbún- 
ings lagafrumvarpa, en af þvi mætti aftur vænta meiri festu og öryggis i lög-
gjafarstarfinu.

Pó að af afnámi landskjörinna þ ingm anna leiddi verulegur sparnaðar-  
auki umfram þann, er ákvæði s t jó rnarfrum varpsins m undu  hafa i för með sjer, 
og minni hlutinn gæti verið þvi atriði fylgjandi i sjálfu sjer, þá hefir hann  þó 
ekki treyst sjer til þess að verða samferða meiri h iu tanum  i þessu efni. Ber 
tvent til þess. Annað það, að breytingartillaga, sem fram kom i efri deild um  
þetta atriði, var feld þar með miklum  a tkvæ ðam un (10 :  4), og er þvi mikil hætta 
á, að afgreiðslu málsins yrði teflt i tvísýnu, ef þetta ákvæði yrði nú  sett inn f 
frv. i neðri deild, en m inni h lu tinn  leggur mjög mikla áherslu á, að málið nái 
fram að ganga. í öðru la^i er hætt við, að afnám landskjörinna þ ingm anna 
m undi ýta undir  k röfurnar um breytta k jördæ m askipun , en að þvi vill minni 
hlutinn á engan hátt  styðja.

Að athuguðum  öllum m álavöxtum  ræ ður m inni h lu tinn  háttv irtri  deild 
til að sam þykkja frumvarpið  með þeirri einu breytingu, að fe ldverð i  b u itu  heim-



ildin til þess að ákveða það með einföldum lögum, að reglulegt þing skuli háð 
á hverju ári, en breytingartillaga um það m un  kom a fram.

Alþingi, 23. april 1927.

Pjetur Otteseu.


