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um  frv. til s t jórnarskipunarlaga um breyting á stjó rnarskrá  konungsríkisins 
Islands.

F rá  meiri hluta stjórnarskrárnefndar.

Nefndin hefir rætt mál þetta á nokkrum  fundum , og kom það þegar i 
byrjun i ljós, að nefndarm enn líta allmisjöfnum augum  á það, hver hagur sje að 
þeirri breytiogu á stjórnarskránni, sem farið er fram á i frv. því, sem ríkisstjórnin 
lagði fyrir þingið. E n  með þvi að það virðist vera orðin nokkuð alm enn trú  
m anna  i landinu, að allmikill sparnaður megi að þvi verða að heyja reglulegt 
(fjárlaga)þing aðeins annaðhvert ár, og að hinsvegar sje engu við það tapað, 
þá  hefir nefndin þó getað orðið ásátt um að gera slika tilraun. Vilja sum ir 
nefndarm anna þó, að þetta sje fastákveðið i stjórnarskránni, og gera það jafnvel 
að skilyrði fyrir fylgi sinu við frv., að ekki sje leyft að breyta aftur til með ein- 
földum lögum. Um það tókst þó ekki fult samkomulag, en einstakir nefndarmenn 
ráðgera að bera tram  breytingartillögu i þá átt við þriðju um ræ ðu. Þá leggja 
nokkrir  nefndarm enn einnig áherslu á, að feld sjeu burt  ú r  26. o g 3 1 .g r .  s tjórnar- 
sk rá r innar  ákvæðin um, að þeim megi breyta með iögum. Um þessar og ým sar fleiri 
breytingar hafa nefndarm enn óbundnar  hendur við þriðju um ræðu. — Að öðru 
leyti er öll nefndin sam m ála um þelta atriði. En  það sam kom ulag er þó því 
skilyrði bundið af hálfu nokkurra  nefndarm anna , að kjörtimabilið verði eflir sem 
áður 4 ár, og hefir öli nefndin, að einum nefndarm anni undanskildum , fallist á það.

E n  auk  þessa er það skilyrði fyrir fylgi meiri hluta netndarinnar við frv., 
að enn frekari breytingar verði gerðar á þ inghaldinu en stjórnarfrv. gerir, einnig 
í þvi skyni að draga úr þingkostnaðinum. Meiri hluti nefndarinnar, sem bjer 
ritar undir, er eindregið þeirrar skoðunar, að rjett sje að fella n iður lands- 
kjörið, og fækka þannig þ ingm önnum  um 6, og telur svo augljósan sparnað  að 
því, að ekki þurfi að leiða frekari rök að. Hinsvegar er það augljóst, að Iands- 
kjörið hefir ekki náð þeim tilgangi, sem þvi var ætlað i upphafi, og enn síður 
virðist það  geta orðið með þvi fyrirkomulagi, sem mæit er fyrir um i stjórnar- 
frumvarpinu. Verður nánari grein gerð fyrir skoðun meiri h lu tans á þessu i framsögu.

Sam kvæmt þessu Ieggur meiri h lu tinn  til, að s t jórnarfrum varpið  verði 
sam þykt með eftirfarandi



BREYTINGUM.

I. Við 3. gr. Greinin orðist þannig:
26. gr. s t jó rn a rsk r ir in n a r  skal orða svo:
Á Alþingi eiga sæti 36 þjóðkjörnir þingmenn. Tóiu þeirra má breyta 

með lögum.
Alþingi skiftist i tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. I 

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

Þingm enn skuln  kosnir óh lu tbundnum  kosningum. Þó m á með lög- 
um ákveða, að þingmenn Reykjavíkurkaupstaðar skuli kosnir h lu tbundnum  
kosningum.

í efri deild eiga sæti 12 þingmenn, er sam einað Alþingi kýs ú r  flokki 
þ ingmanna, þá er Alþingi kem ur sam an  í fyrsta sinn eftir a lm ennar kosn- 
ingar. Hinir eiga sæti i neðri deild.

II. Við 4. gr. Greinin orðist þannig:
27. gr. s t jóm arsk rá r innar  skal orða svo:
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára. Deyi þ ingm aður á kjórtlm anum  

eða fari frá, þá skal kjósa þ ingm ann i hans  stað fyrir það, sem eftir er
kjörtimans.

III. í stað 5. og 6. gr. komi 3 ný jar greinar, svo hljóðandi:
1. 28. gr. s t jó rnarsk rá r innar  skal falla burt.
2. a. Orðin »í sjerstökum kjördæm 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. Orðin »f sjerstökum kjördæ m um « i fyrri málsgrein 30. gr. skulu falla burt. 

b. Orðin »Með sömu skilyrðum . . . um land alt« i sömu málsgr. skulu
falla burt.

IV. Við 9. gr. Greinin orðist þannig:
Kosning þeirra 8 k jördæinakosinna þiogm anna, er kosnir hafa verið

til efri deildar á næsta þingi áðu r  en stjórnarskipunarlög þessi öðlast gildi,
skal ekki ná lengra en til þess þings. I byrjun næsta þings, sem háð  er 
eftir aðalþing 1928, skal kjósa þá 12 þingmenn, er efri deild skipa, fyrir þann  
tima, sem eftir er kjörtlmabilsins.

V. Á eftir 10. gr. komi ný grein, er orðist svo:
S tjórnarskipunarlóg þessi öðlast gildi 1. júli 1928, og falla þá um 

leið niður um boð landskjörinna þingmanna.

Alþingi, 25. april 1927.
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