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Ifylles av vittnet. 

A.tt väljaren under omstiiende förklaring själv tecknat sitt namn, intygas

Malmö den 1 maj 1921 
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Vittnets för- och tillnamn, 

N:r 15-19, 1 s, ark. Stockholm 1921. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING. 

�- 1921 
N:r 20 och 21. 

==---

N:r 20. 

Kungl. Maj:ts och Rikets Ständers 
fastställda 

RIKSDAGS ORDNING, 
dat. Stockholm den 22 juni 1866, 

Utkom f:rån trycket 

den 31 januari 1921, 

(Rubrik och dntum kun
göras från predikstolen.) 

med de därefter, och sist vid riksdagen i Stockholm år 1921, av Konungen och 
riksdagen antagna förändringar. 

Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och  Vendes Konung, 
öre veter ligt: att sedan Rikets Ständer i grundlagsenlig ordning antagit det av 

�ss framställda förslag till ny riksdagsordning, så äger denna riksdagsordning, 
jämlikt 82 § regeringsformen, kraft av grundlag, sådan den ord för ord härefter 
följer: k · S · R'k St" d f 'h b' k 'dd k h ,. Vi efters rivne ver1ges 1 es an er, grevar, r1 errar, 1s opar, n ers ap oc 
adel; prästerskap, borgerskap och menige allmoge, som nu, å egne och hemmavarande 
medbröders vägnar, till allmän riksdag församlade äro, g öre veterligt: att, sedan 

··. KungJ. l\'Iaj:t medelst nådig proposition av den 5 januari 1863 till vår prövning, i
enlighet· med 81 § regeringsformen, överlämnat ett förslag till ny riksdagsordning,
så .have vi, efter grundlagsenlig behandling av detta· viktiga ärende, antagit omför
mälda nådigst framställda förslag, så lydande : 

Allmänna grunder. 
§ 1.

. Svenska folket representeras av riksdagen, fördelad i två kamrar, den första och 
· den andra, vilka i alla frågor hava lika behörighet och myndighet.

, · Riksdagsmännen kunna i utövningen av sin befattning icke bindas av andra före-
' skrifter än rikets grundlagar. 

§ 2.
Lagtima riksdag skall, i kraft av rikets regeringsform och utan särskild kallelse, 

sammanträda varje år den 10 januari eller, om helgdag då inträffar, dagen därefter. 
•· (Urtima riksdag sammankallas, då Konungen så nödigt finner, ävensom i de fall,

•. •· _"'.arom i regeringsformens 91, 92, 93 och 94 §§ förmäles. Hos urtima riksdag må en
,, d�st förekomma ärende, som föranlett riksdagens sammankallande eller av Konungen > eljest för densamma framlägges, så ock vad ,med dylikt ärende står i oskiljaktigt�ammanhang. 

R § 3. . iksda�smännen utses till båda kamrarna genom val för viss tid; dock äger Ko·knungen, mnan den tid tilländagått, att förordna om nya val i hela riket till bådaamrarna eller den ena av dem. " 
20-210045, Svensk författningssamling 1921, N:,• 20 och 21.
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§L _0 Ej må någon riksdagsman förmenas att sin riksdagsmannabefattning utöva; 11dock" gäller under krigstid undantag härutinnan för militärpersoner, då de av Konungen i rikets tjänst beordras. 
§ 5. Lagtima riksdag kan ej utan egen begäran upplösas förr än den varit fyra må. nader tillsammans, därest icke Konungen, medan riksdagen är samlad, förordnar orn,1 nya val till båda kamrarna eller den ena av dem. I dessa fall skall riksdagen, med, bibehållande av sin egenskap utav lagtima, sammanträda å den tid inom tre månader från det riksdagen blev upplöst, som Konungen bestämmer, och må den ej vidare a" ·· Konungen upplösas förrän fyra månader från det senare sammanträdets början för. flutit. Urtima riksdag äger Konungen, när han för gott finner, åtskilja, och vare urti1na,riksdag alltid upplöst innan tid för lagtima riksdags sammanträde infaller. 

Kamrarnas bildande. 

a) Första kammaren.

. § 6. 1. Första kammarens ledamöter skola till ett antal av etthundrafemtio väljas a".landstingens ledamöter och särskilt utsedda elektorer för de städer, som ej deltaga { landsting. Valet gäller för_ en tid av åtta år, räknade från januari månads början: året näst efter det, under v tlket valet skett. 2. För val till första kammaren är riket indelat i valkretsar. Stockholms stad och Göteborgs stad utgöra var för sig en valkrets. Annan stad, som ej deltager i;' landsting, tillhör samma valkrets som det landstfngsområde, vari staden förut ingåtk Flera landstingsområden kunna sammanföras i en valkrets; men ej må landstings-' område delas å skilda valkretsar. Indelningen i valkretsar innehålles i vallagen. ,, 3. För varje valkrets väljes efter folkmängden inom dess område en riksdagsman>för varje fullt tal, motsvarande en etthundrafemtiondel av rikets folkmängd. ,F 4. Därest det antal riksdagsmän, som med tillämpning av stadgandet i 3 mom(;: bör utses, icke upp�år till etthundrafemtio, skola, för ernående av detta antal, df valkretsar, vilkas folkmängd mest överskjuter de tal, som enligt samma mom. äro' bestämmande för riksdagsmännens antal inom valkretsarna, vara berättigade att var' dera välja ytterligare en riksdagsman. 5. Det antal riksdagsmän, varje valkrets enligt ovan angivna grunder äger utse, bestämmes vart tionde år av Konungen; dock må våd sålunda bestämmes icke lända•: till inskränkning i vald riksdagsmans rätt att under föreskriven tid utöva riksdags;/ mannakallet. ' ·,· G. Äro icke, då tillämpning skall ske av den i 5 mom. nämnda bestämmelse, så, många ledigheter inom kammaren, att valkretsar, för vilka ökning av antalet riks-•_: dagsmän bör äga rum, kunna samtidigt komma i åtnjutande av rättigheten att välja.( fullt antal riksdagsmän, skall, i avseende å ordningen för sagda rättighets utövning! dessa valkretsar emellan, gälla till efterrättelse: att valkretsar, för vilka tillökningen' i riksdagsmännens antal är grundad på stadgandena i 3 mom., äga företräde framför ; valkretsar, för vilka sådan tillökning härleder sig från föreskrifterna i 4 mom.; att :· bland sådana valkretsar, vilka på grund av stadgandena i 3 mom. äga välja ökat.< antal riksdagsmän, den har företrädet, för vilken detta antal är störst, eller, om', antalet är lika för två eller flera valkretsar, den bland dem, vars folkmängd mest överskjuter• de tal, som enligt samma mom. äro bestämmande för riksdagsmännens : 
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C
ntal inom valk:etsarna; att blaIJ.d så�ana valkretsar, �ilk� jämlikt. 4 mom .. äga

a • e ökat antal riksdagsmän, företrädet tillkommer den, for vilken - det 1 samma mom,- u,ts ämnda folkmängdsöverskott är störst; samt att i de fall, där folkmängdsöverskot, 
i�n såsom lika stort för två eller flera valkretsar, ej kan tjäna till grund för best.äme ' de av företrädet dem emellan, detta skall avgöras genom lottning inför chefen 

, :,;ndet departement, till vilket justitieärendena höra, i närvaro av tre bland fullmäk-
t? e i rikets bank och tre bland fullmäktige i riksgäldskontoret. 
Jg7. Tillhöra flera landstingsområden samma valkrets och är i något av· områ_dena

.iandstingsmännens antal större än .som skolat utses, därest den för . a�na� l�ndstmgs� 
mråde inom valkretsen vid landstmgsmannaval gällande grund bhv1_t tillämpad,. då 

\ola ej flera av landstingsmännen i förstnämnda område deltaga 1 valet av �1:ks� 
· dagsmän än att valmännens antal svarar mot nyss berörda . grund _; och skal! fort;y-, 
· då riksdagsmannaval :för valkretsen skall f?rrättas, landstmget 1 det �m�ade fall
sådant antal bland tingets ledamöter utvälJa dem, som sko!a deltaga _ 1 r1ksda�s
m.annavalet. Val, varom i detta mom. �tadgas, sker proport10�ellt enligt �e nar-

. · mare grunder, som av Konungen och nksdagen gemensamt stiftad la� bestämmer, 
Varder landstingsman, som blivit utsedd till valman, förhindrad att fullgöra _upp

, d�aget, inkallas suppleant i den ordning, som .beträffande förhinder för landstings-
; man i allmänhet gäller. .. _ 8. De i 1 mom. omförmälda elektorer utses för Stockholms stad oc� µoteborW? ,,
· stad till lika antal med stadsfullmäktige samt för annan stad, som eJ delfager 1 

landiiting, till det antal, som efter folkmängden i staden eller i de särskilda;: val
'kietsar, vari den för valet må vara indelad, svarar mot den beträffande landstings, 
:iriannaval i allmänhet gällande grund. . , ji 9. Valrätt vid elektorsval tillkommer envar i kommunens allmänna angelägen-

'.).1_;_;_ , heter röstberättigad från och med kalenderåret näst efter det, varunder han uppnått 
, tjugusju års ålder. Valen äro omedelbara och, där två eller flera elektorer skola 
}/. utses, proportionella. Varje röstande har lika röst. Vid val av elektorer skola 
f : jämväl utses suppleanter för dem. Närmare bestämmelser om elektorsval meddelas i vallagen. 10. Till elektor rp.å endast den utses, som själv vid elektorsvalet äger rösträtt.Elektor kan ej vara: · den, som står under förmynderskap eller so� är i . konkursti_llstånd; , · 

0 
• • den, som är förklarad ovärdig att i rikets tJänst vidare nyttJas eller elJest pa grund honom ådömd straffpåföljd icke må utöva allmän befattning eller genom utslag; 

vilket ännu icke vunnit lag;a kraft, är dömd till straffpåföljd, varom sist förID;äl.es, · ,eller den, som är ställd under framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påfölJd; 1' den, som är förklarad ovärdig att inför rätta föra andras talan. . . . C För valbarhet till suppleant erfordras samma egenskaper som för valbarhet till elektor. · IJL Omfattar ·valkrets för val av ledamöter i första kammaren flera län eller delar av· flera län, åligger Konungens befallningshavande i det av dessa län, som Konungen' 
f bestämmer, att med allt, som med valet har rnmband, taga den befattning, som enligt 
t . vad därom är stadgat tillkommer Konungens befallningshavande. · ·. , : 
t.. "' 7 . � . . . i? ·L, Valkretsarna indelas i åtta grupper. Denna indelning fastställes i vallagen, 
f' i'2. Varje år under setember månad skall inom en av de i 1 mom. nämnda grupper
t·. fö�1r1ättas val för nästfö jande åttaårsperiod. Vilken ordning härvid skall. iakttagas,, :m., an grupperna, därom stadgas i vallagen. · · ,:
�. ') ? 

"-· .... 
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3. Har Konungen förordnat om nya1 val i hela riket, förrättas sådant val i varje,'. 

valkrets för tiden intill utgången av den åttaårsperiod, för vilken val senast hållits> inom den grupp, valkretsen tillhör. · . . 4. Har i en valkrets riksdagsman avgått före åttaårspenodens s�ut, oeh är �.J annan valkrets, till följd av ny bestämmelse om riksdagsmän:nens ant�l f�.r d? särskilda �ak:kretsarna, berättigad till den lediga platsen, f_r:�les le�ighete� pa sa�t i v�llagen �ags)Skall ledigheten fyllas genom nytt val, verkstalles sad_a�� for d�n �terst�en�e tiden,:'5. Skall plats, när åttaårsperioden för en �alkrets �illandalupit, over�a f1:_an. denna}till valkrets inom annan grupp, varde under attonde aret av sagda period, a tid, som\ i 2 mom. sägs, inom sistnämnda valkrets nytt val anställt för det eller de år, som.;återstå av löpande åttaårsperiod för samma valkrets. 
6. Har i en valkrets riksdagsman avgått före åttaårs-periodens slut, och är anna�valkrets berättigad till den lediga platsen, varde i sistnä:nnd1;1 valkrets nytt val an

ställt för tid som i 3 mom. avses; dock att, där -platsen .1ämhkt 2 eller 5 mom. redan 
är tillsatt fö� tid efter löpande året, det val, som för ledighetens fyllande hålles, skall , gälla allenast till årets slut. § 8. Valen till första kammaren äro proportionella, där två eller flera riksdagsmän skola utses. Närmare bestämmelser om valen meddelas i vallagen.§ 9. Till ledamöter i första kammaren kunna endast väljas män och kvinnor, �om. upf} nått trettiofem års ålder samt liga och minst tre år näst före valet ägt fastighet tilL: taxeringsvärde, ej understigande femtiotl;lsen riksdaler., eller oc� t.ill . staten skatta samt_ under tid, som nyss är sagd, skattat _fö_r �mst tretuse� riksdaler arl1g i�_komst. Komm�r.: riksdagsman, efter det han vald bh vit, i den stäl�nmg, att _han eJ langre skulle vant, valbar till ledamot i kammaren, frånträder han sm befattmng. ' · 

· § 10. 
För en var som. blivit till ledamot i första kammaren utsedd, skall, på sätt i val:,t lagen närm.a;e stadgas, fullmakt ofördröjligen utfärdas i två exemplar, av -yilka. det,; ena överlämnas åt den valde och det andra insändes till det departement, till vilket; justitieärendena höra. § 11. ',\ År någon missnöjd med v

0

al. till rik��agsman � förs�� k�mmar�n, må 
0

han däröver/ 
hos Konungen anföra underdamga besvar. Han ager for _sadan.t anda1::1al hos

0 

veder:! hörande protokollsförare äska behörigt protokollsutdrag, :7ilk�t. mom hogst tv� dag�r, 
därefter bör till klaganden utlämnas; och skall han, vid förlust av talan_, si:na t�lL 
Konungen ställda besvär, sist inom en månad efter valfö;rättn�ngen�. slut,. m�1Va til1:; Konungens befallningshavande, �om ge�om kungöre!s�, vi�ken \ allm.a:1n.� tidnmg�rna. 
införes utsätter viss kort tid, mom vilken underdamg forklarmg ma over besvären:: 
till K�nungens befallningshavande avlämnas.. Sedan .. .  den tid t�lländ�gått, har Ko;; nungens befallningshavande att besvärshandlmgarna Jamte de f�rklarmgar, �om. 1;Ila: 
hava· inkommit, ofördröjligen till Konungen insända, för att i Dess regermgsrätt 
skyndsamt föredragas och avgöras. § 12. '\ Ledamot av första kammaren, som icke är bosatt å ort där riksdag hålles, åtnjuter.:av statsmedel ersättning !ör. resekostn�d till och från riksdagen sa�t i 

0

d�gtra�tament!·:under riksdagen trettiotva riksdaler, vilket dagtraktamente dock eJ ma overstiga sam, manlagt fyratusen femhundra riksdaler. Ledamot, som under lagtima riksdag efter 
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peviljad ledighet besöker h em�rten, .. äge �tt av statsmedel 
0

undfå ersättning för därav 
f'"ranledd resekostnad, dock hogst for tva resor fram och ater. . . , 
�Ledamot av. första ka1;11maren, s?m är bosatt å ort där riks�ag ��Hes, �ndfår i dag

tråktamente tJugufyra riksdaler, vilket dagtraktamente dock eJ ma överstiga samman-
,, la t tretusen fyrahundra riksdaler. . , . ·. 1:)en ledamot av kammaren, som icke i rätt tid vid riksdagen sig inställer, skall 

för varje dag han utebliver' vara f�rlustig det honom enligt föregående moment till
kommande dagtraktamente. . · . , , • Vill ledamot av kammaren befattningen sig avsäga, äger han det göra vid valtillc 
fället eller sedermera, mellan riksdagar, hos Konungens befallningshavande. 

b) Andra kammaren.
§ 13.

Andra kammarens ledamöter skola till ett antal av tvåhundratrettio väljas· för en tid av fyra år, räknade från och med januari månads början året näst efter det, un. · der vilket valet skett . 
§ 14. 

Rikets indelning i valkretsar innehålles i vallagen.§ 15. 
1. I varje valkrets väljes, efter folkmängden vid början av året näst före den fyra

årsperiod, för vilken valen gälla, en riksdagsman för varje fullt tal, motsvarande en tvåhundratrettiondel av rikets folkmängd. ' . 2. För valkrets, vars folkmängd ej uppgår till fullt tre tvåhundratrettiondelar 
av rikets folkmängd, väljas dock tre riksdagsmän. .· 3. Därest det antal riksdagsmän, som med tillämpning av stadgandena i l och>2 mom . bör utses, icke uppgår till tvåhundratrettio, skola, för· ernående av detta antal, de valkretsar, vilkas folkmängd mest överskjuter de tal, som enligt 1 mom. 
äro bestämmande för riksdagsmännens antal inom valkretsarna, var för sig i ordning�fter överskottens storlek vara berättigade att välja ytterligare en riksdagsmam Äro överskottstalen lika för två eller flera valkretsar, avgöres, där så är nödigt,företrädet genom lottning på sätt i 6 § 6 mom. är stadgat. 

.4. Det antal riksdagsmän, varje valkrets enligt ovan angivna grunder äger utse,.fastställes för varje fyraårsperiod av Konungen. 
§ 16. ' Valrätt tillkommer en var man och kvinna, som är svensk undersåte och senast. . , .. under nästföregående kalenderår uppnått tjugutre års ålder. · . Valrätt må dock ej utövas av: a) den, som står under förmynderskap ellersom är i konkurstillstånd; b) den, som är av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig försörjning;c) den, som är från valrätten utesluten på grund av ådömd straffpåföljd; · d) vämpliktig, som icke fullgjort de honom till och med utgången av sistförflutnakalenderåret åliggande värnpliktsövningar. . · , .. , . Till efterrättelse vid val skall finnas röstlängd; och skall, på sätt i vallagen finnes närmare bestämt, valrätten grundas på förhållandena vid tiden för röstlängdens tillkomst, ändå att förändring före valet inträffar. • • § 17. '· L Val till riksdagsmän i andra kammaren verkställas året näst före början av de fyra år, för vilka valen gälla, å den dag, under september månad, som i vallag;en sägs. 
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2. Förordnar Konungen om nya val, förrättas dessa ofördröjligen för
återstår av fyraårsperioden. 

3. Avgår riksdagsman innan den tid, för vilken han blivit vald, .tilländalupit .' 
fylles ledigheten pä sätt i vallagen sägs. Skall ledigheten fyllas genom nytt val'·

. 
verkställes sådant ofördröjligen för den återstående tiden. · ' 

§ 18.
Valen till andra kammaren äro omedelbara och, där två eller flera riksdagsmän 

skola utses, proportionella. Vid dessa val tillkommer varje röstande lika röst. 
Närmare bestämmelser om valen meddelas i vallagen. 

§ 19.
Till ledamöter i andra kammaren kunna endast utses män och kvinnor, som äga, 

valrätt inom valkretsen eller, där fråga är om stad, beståenqe av :flera valkretsar, ci 
inom någon av dessa. 

§ 20.
För en var, som blivit utsedd till ledamot i andra kammaren, skall, på sätt i vallagen 

närmare stadgas, fullmakt ofördröjligen utfärdas i två exemplar, av vilka det ena 
överlämnas åt den valde och det andra insändes till det departement, till vilket
justitieärendena höra. · 

§ 21. t 
Vill ledamot av andra kammaren befattning·en sig avsäga, äger han det göra vid ; 

valtillfället eller sedermera, mellan riksdagarna, hos Konungens befallningshavande.' 
§ ::!2.

Är någon missnöjd med val till riksdagsman· i andra kammaren, må han däröver 
hos Konungen anföra besvär. För sådant ändamål äger klaganden hos Konungens. 
befallningshavande äska behörigt prot9kollsutdrag, vilket inom högst tre ·dagar där-:; 
efter bör till klaganden utlämnas; och skall han, vid förlust av talan, sist inom tio;' 
dagar efter valförrättuingens slut sina till Konungen ställda besvär ingiva till •, 
Konungens befallningshavande, som, på sätt i 11 S stadgas, lämnar vederbörande ; 
tillfälle att sig förklara. Sedan den för förklarings avgivande bestämda tid tillända.- ) 
lupit, har Konungens befallningshavande att besvären jämte alla målet rörande·• 
handlingar ofördröjligen. till Konungen insända, varefter med målet vidare så .föri · 
hålles, som i 11 § sägs. 

§ 23.
Ledamot av andra kammaren åtnjuter av statsmedel resekostnadsersättning samt< 

·arvode eller dagtraktamente, enligt vad i 12 § är i fråga om första kammaren stadgat. ;
Den ledamot av kammaren, som icke i rätt tid vid riksdagen sig inställer, skall.\ 

för varje dag han utebliver vara förlustig det honom enligt föregående moment till-.: 
kommande dagtraktamente. 

c) Gemensamma bestämmelser.

. § 24.

Rösträtt må ej utövas av annan valberättigad än den, som vid valtillfälle person
ligen sig inställer; dock att dels sådan valberättigad, som genom frånvaro från val: 1 
distriktet till följd av yrkes- eller tjänsteförpliktelse är förhindrad att personligen .· 
inställa sig vid valtillfället, må, i den utsträckning och under de villkor, som stad- , 
gas i vallagen, utan sådan inställelse avgiva valsedel, dels ock make må:, i den ord
ning, som stadgas i nyssnämnda lag, avgiva valsedel genom andra maken, därest i

denna är röstberättigad. 
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§ 25.
·· :Riksdagsmannaval förrättas med slutna sedlar. Äro valsedlar till större antal än

hälften ogilla, varde nytt val anställt. 
•§ 26.

Riks'dagsmannabefattning kan endast av svensk medborgare utövas. 
Ej må såsom riksdagsman godkännas: 
aJ den som står under förmynderskap; 
b) den som är i konkurstillstånd; . 

· o) den som är förklarad ovärdig att i rikets t,iänst vidare nyttjas eller eljest på
grund av honom ådömd stra:ffpåföljd icke må utöva allmän befattning eller genom utslag, i
vilket ännu icke vunnit laga kraft, är dömd till stra:ffpåföljd, varom sist förmäles, 

, eller den som är ställd under framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påföljd;
· , d) den som är förklarad ovärdig att inför rätta föra andras talan; 

, e) den som blivit förvunnen att hava vid riksdagsmannaval med penningar eller
gåvor sökt värva röster, eller emot vedergällning avgivit sin röst, eller genom våld
eller hot stört valfriheten.

§ 27.
Därest någon varder för samma tid vald till ledamot av bägge kamrarna eller

till ledamot av endera för två eller flera valkretsar, må på honom ankomma att
. bestämma i vilkendera kammaren han vill inträda eller för vilken valkrets han vill
· a:nses till riksdagsman vald. Dock åligger honom att hos Konungens 'befallnings
havande i den ort, för vilken han riksdagsmannauppdrag ej mottager, därom göra 1 skyndsam anmälan.

§ 28.
... J. Hos Konungen göres av vardera kammaren anmälan om de ledigheter inom
: .]i:ammaren, vilka skola under samma eller innan nästa riksdag fyllas, varefter Ko
nungen anbefaller Dess befallningshavande föranstalta, att riksdagsmän utses i de
avgångnes ställe.

, 2. Om mellan riksdagar ledighet i någondera kammaren genom ledamots avgång
uppstår, åligger Konungens befallningshavande, när den avgångne tillhört .andra 

kammaren, att så förfara, som i 1 mom. är sagt; och, då den avgångne varit' leda
mot av första kammaren, att om ledigheten göra anmälan hos Konungen, som. för-.
ordnar om ledighetens fyllande.

§ 29.
Medan riksdag samlad är, må .ej riksdagsman sin befattning sig avsäga, utan att

han visar sådant hinder, som godkännes av den kammare, till vilken han hörer;
dock �tt härigenom ingen ä�dring sker i vad ovan är sagt om rätt att vid valtill-
fälle riksdagsmannauppdrag sig avsäga. . 
, § 30.

Vardera kammaren äger att bestämma påföljd av böter för den kammarens leda-. 
' mot, som sig vid riksdagen ej i rätt tid inställer och därför ej visar laga förfall, ' 
e�ler �om eltest, utan tillstånd av kammaren, från riksdagsöverläggningarna förfallo
lost sig avhaller. Dessa böter tillfalla statsverket. 

Riksdags början och upplösning. 

' ' § 31. 
. Riksdagen skall sammanträda i rikets huvudstad utom i' de fall, då fiendes fram

trängande eller pest eller andra lika viktiga hinder göra det omöjligt eller för riks- · 
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dagens frihet och säkerhet vådligt. Konungen tillkommer då, på sätt regerings. <' formen i 50 § stadgar, att annan riksdagsort utsätta och kungöra. 

§ 32. ,,. 1. Innan riksdagen sammanträder, företages inför chefen för det departeme,nt, tilr'.1;vilket justitieärendena höra, eller den Konungen i hans ställe förordnar, i närvaro av tre bland de av �iksdagen valde fullmäktige i riksbanken och tre bland fullmäktige i riksgäldskontoret granskning av de till departementet inkomna, för riksdagens ledamöter utfärdade fullmakter. Denna granskning, som har till föremål att undersöka, huruvida fullmakterna blivit i föreskriven form utfärdade, skall vara fulländad 'sist å dagen före riksdagens början. Inkommer fullmakt efter riksdagens början, skall sådan granskning, som nyss är sagd, genast verkställas. · 2. Vardera kammaren tillkommer dock sedan att pröva behörigheten till riksdags. mannakallets utövande, ej mindre för sådana dess medlemmar, vilkas fullmakter ej blivit godkända, än även för dem, emot vilka eljest, till följd av denna grundlag, anmärkning förekommer. Den, om vars riksdagsmannarätt fråga är hos kammare . väckt, bibehåller emellertid sin befattning såsom ledamot i kammaren, intill dess ;, han blivit därtill obehörig förklarad. 
§ 33.1. Så snart riksdagen sammanträtt och berättelse om förloppet av den i nästföres •gående paragraf mom. 1 föreskrivna granskning blivit av chefen för det departement, till vilket justitieärendena höra, eller den i hans ställe förordnad är, meddelad kamrarna, var i vad dess ledamöter angår, välje vardera kammaren bland sina ledamöter talman samt en förste och en andre vice talman. Närmare bestämmelser om val av talmän och vice talmän meddelas genom särskild ,av Konungen och riksdagen samfällt beslutad, stadga. 2. Innan val enligt mom. 1 ägt rum, föres · i vardera kammaren ordet av den där�,;städes närvarande ledamot, som de flesta riksdagar bevistat, och, där två eller flera':ledamöter i lika många riksdagar deltagit, den av dem, som är till levnadsåren äldst., '3. Där talman eller vice talman under riksdag med döden avgår eller sin befatt-ning frånträder, välje kammaren omedelbart ny talman eller vice talman. 4. Vid samtidigt förfall för både talmannen och vice talmännen i någon av riks�dagens kamrar utses under ordförandeskap, som i mom. 2 sägs, en av kammarens,,,övriga ledamöter att tjänstgöra såsom talman, till dess förfallet upphört. 
§ 34. Konungen låter offentligen kungöra den av Honom för riksdags öppnande be- ·stämda tid, som må utsättas till första eller andra söckendagen efter riksdags början: På den tid skola riksdagsmännen, sedan gudstjänst med dem hållen är, samman� komma på rikssalen, där Konungen eller, då Han så för gott finner, statsministern;, celler annan statsrådsledamot förer ordet. Vid detta tillfälle låter Konungen med- :dela lagtima riksdag berättelse om vad i rikets styrelse sedan nästföregående lag- .'.,tima riksdags sammanträde sig tilldragit, ävensom till riksdagen i två exemplar,!idärav ett tillställes vardera kammaren, överlämna propositionen angående statsver�, i;kets tillstånd och behov, innefattande även förslag rörande sättet att genom bevill-J ningar fylla vad staten utöver de ordinarie inkomsterna erfordrar; men om riks-);dagen urtima är, kungöres för densamma anledningen till dess sammankallande och \avlämnas de förslag och framställningar, vilka skola bliva föremål för kamrarnas.,överläggningar; Konungen dock obetaget att sedermera även andra förslag framställa. ';Då Konungen, på sätt nu är s�gt, riksdag öppnat, framföre, vid samma tillfälle,/kamrarnas talmän till Konungen, i kamrarnas namn, deras undersåtliga vördnad. .t·
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§ 35. 
, Vardera kammaren äger utse och förordna sin sekreterare. Den betjäning, som

�1: vardera kamm�ren i övrigt för sig under riksdagen anser nödig, tillsättes I av tal
l mannen och nagra utav kammaren därtill utsedda ledamöter, efter samråd. med 

'. U. sekreteraren . .. �;, · § 36. 
'/ , .. Vill Konungen, med upplösande av riksdag, förordna om nya val i hela riket 
{' till båda kamrarna eller den ena av dem, skall Konungens beslut därom, sedan Han 
,. · låtit till rikssalen kalla riksdagen, densamma därstädes meddelas. 

.· .. Då- riksdag skall avslutas, infinna sig, på Konungens kallelse och efter förrättad
udstjänst, riksdagsmännen på rikssalen och framföra genom talm�nnen sina väl0 

Jnskningar. Därefter uppläses riksdagsbeslutet, varuppå Konungen, SJälv eller genom 
.statsministern eller annan statsrådsledamot, förklarar riksdagen vara avslutad. 

Arendenas beredning. 

§ 37. L Å varje lagtima riksdag skola, inom sex dagar efter dess öppnande, tillsättas: 'konstitutionsutskott, ett statsutskott, ett bevillningsutskott, ett bankoutskott, två, 
lagutskott samt ett jordbruksutskott. Dessa riksdagens ständiga utskott-skola bestå: 
konstitutionsutskottet av tjugu,. statsutskottet av tjugufyra, bevillnings�tskottet av . 
tjugu, bankoutskottet av .. sexto�, vartdera lagutskottet av. sexton samt J�r�bruks�t0 

skottet av sexton ledamoter, vilka vardera kammaren till halva antalet rnom sig 
,I° väljer; ankommande på kamrarnas sammanstämmande beslut att, när sådant finnes \· vara av nöden, tillsätta särskilt utskott för upptagande av frå&or, som tillhöra �tän} digt utskotts behandling, så ock att, därest utskott anmäler behov av förstärknmg i ;;, ledamöternas antal, sådant bevilja. % , · 2. Vardera kammaren äger ock. inom sig utse suppleanter att, när utskottsledamöter avgå eller få förfall, i deras ställe inträda. ;( .· ' 3. Därest i ·någondera kammaren fråga väckes, som icke tillhör förenämnda ut
l 'skotts behandling, i:µen är av beskaffenhet att utskotts yttrande däröver erfordras,
Jfr: ,skall för avgivande av utlåtande och förslag i frågan ett tillfälligt utskott, bestå
li• ende ay så många ledamöter, som kammaren nödigt aktar, inom kammaren tillsättas,
,it 1_ 4. A urtima riksdag skola ej flera utskott tillsättas, än som erfordras fö:1; bered-fi,,.ning av de ,,därvid, enligt 2 §, förekommande ärenden. · , ;/\ 5. Valen till utskott äro proportionella, där två eller flere personer skola utses.t) Närmare bestämmelser om valsättet meddelas i särskild av Konungen och riksdagen
t samfällt beslutad sta,.dga. 'h .•. · . \ § 38. , .. ·. 1. Konstitutionsutskottet tillkommer att granska rikets grundlagar, vallagen, stad·
v/ g:an �m val av talmän och vice talmän i riksdagens kamrar ävensom stadgan om val\· till riksdagens utskott samt att hos riksdagen föreslå de ändringar däruti, dem ut. skottet anser högst nödiga eller nyttiga ocli möjliga att verkställa, så ock att med-_de,la utlåtande över de från kamrarna till utskottet hänvisade grundlags- och vallags-.. fragor samt frågor rörande omförmälda stadgar. ,,: ; : 2. Utskottet skall vidare meddela utlåtanden och avgiva förslag i anledning av{:·hd�.t hänvisade frågor, som angå antingen stiftande,. ändri?g, förklaring e}ler upp;'•" .. av3:nde av kommunallagarna samt av lagar och författmngar om statsradets an
?r ·svar1ghet, om statsdepartementen, om kommandomål, om förvärvande och förlust av 
.::c' �edborgarrätt, om rikets vapen och flagga och om allmänt kyrkomöte, eller ock , ;21-21004,5, 8venskfö1jctttnii1gssamling 1921, N:r 20 och 21.
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överenskommelser med främmande makter i ämnen, som ej tillhöra annat utskotJ behandling. . .) 3. Utsko.ttet åligger ock att äsk

3: de i statsråde�. för?a I?.rotok?ll; dock gälle vad f105 § regermgsformen finnes om vissa protokoll sarskilt föreskrivet. Om utskottets'! rätt och plikt att, efter granskning av protokollen, hos riksdagen anmäla de anmärk., ningar, vartill denna granskning funnits föranleda, eller eljest vidtaga den med an::: ledning av gjord anmärkning erforderliga åtgärd, så ock att, när av riksdagsman/ eller av annat utskott än konstitutionsutskottet fråga blivit väckt, att statsrådeti eller någon dess ledamot eller föredragande sitt ämbete på obehörigt sätt utövav däröver, före frågans avgörande av riksdagen, avgiva yttrande, därom är i regerings'.· formen stadgat. ,,; 4. Utskottet tillkommer jämväl att, då olika meningar mellan kamrarna uppstå)till vilket utskott uppkomna frågor och ämnen böra hänvisas, därom besluta, så ock'! att skilja mellan kammare och dess talman, då den senare vägrar proposition. 2 § 39.1. Statsutskottet, som skall undfå del av Konungens angående statsverkets till}stånd och behov till riksdagen avlåtna proposition och äga tillgång till alla statsver::' kets räkenskaper och handlingar, åligger att, i den mån det icke gäller jordbruksäreni den eller pensions- och indragningsstaterna, granska, utreda och uppgiva statsverkets/ tillstånd och förvaltning samt föreslå vad till fyllandet av dess behov erfordras, var! vid nödiga indragningar och besparingar böra iakttagas, så ock att föreslå beloppet: av de summor, vilka, jämlikt 63 § regeringsformen, skola för särskilda händelse�;j avsättas, och att uppgiva huru mycket bör genom bevillia.ingar utgöras, ävensom aW uppgöra förslag till riksstat. . .. i: 2. Utskottet tillkommer ock att efterse och granska, huruvida gjorda eller förord;:;nade utbetalningar .av statsmedlen icke överstigit beloppet av de huvudtitlar, vilk\l( �v riksdag uti �ppgJ�r� statsreg�ering blivit fast�tällda, och huruvida utbetaln�ngarnai; äro grundade pa behor1gen upprättade stater, eller Konungens med vederbörlig kon-i trasignation utfärdade anordningar, samt styrkta med behöriga kvittenser av dem, som medlen emottagit. Skulle mot riksdagens beslut de till någon huvudtitel an:-· slagna summor befinnas dragna till andra ändamål än· dem, som under samma huvud-/ titel höra, eller något av riksdagen fastställt anslag befinnas överskridet, skall ut,:'. skottet hos kamrarna göra anmälan emot den ämbetsman, som en sådan anordning1! kontrasigner�.t, va:efter . förfares en.ligt 106 och 107 §§. i r
0

egeringsfor�n. Ej må)dock, emot föreskriften i 90 § regerrngsformen, utskottet i nagot klander av Konun-} gens gjorda anordningar ingå; ej heller de för statsutgifterna redovisande tjänstemän) . personligen för utskottet eller riksdagen till ansvar ställas, utl}n må, där så nödigt,, finnes, hos Konungen av riksdagen anmälas de anledningar, so;m förekommit att emot '. någon sådan tjänsteman i laglig ordning ansvar yrka. ·' § 40.Bevillningsutskottet åligger att bereda alla dit från kamrarna hänvisade frågor,:, som angå förändring uti föreskrifterna om bevillnings utgömnde, att förslagsvis;; beräkna inkomstE)rna av de särskilda bevillningarna, och att, sedan statsverkets behov\· blivit utredda och bestämda, opåmint föreslå sättet för bevillningens ökande, om det:; erfordras, eller dess minskande, om sådant kan äga rum, och i sammanhang därmed;. ti�l �iksda�en a�_giva
0 

förslag till bevil�ni_ngsstadgar . . Utskottet må därjämte uti be\,v1llnmgsfragor foresla vad det anser billigt och nyttigt. c'.;. § 41. ·C 1. Bankoutskottet tillhör att undersöka och utreda riksbankens och riksgäldskon-i·
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\ ets styrelse oc� tillstitnd samt att fö�eslå �ch i !llål, för vilka utskottet. fåt� sig
· 

0aan makt av nksdagen uppdragen, giva foresknfter om bankens och nksgälds�ntorets förvaltning ävensom att föreslå vad till fyllandet av riksgäldsverkets behov· erfordras. . 0 • • • 2 Utskottet tillkommer ock att meddela utlatanden och avgiva förslag i anled-, .. � av de från kamrarna hänvisade frågor om stiftande, ändring, förklaring ellerni;hävande av lagar och författningar rörande såväl riksbanken som andra bimk��[rättningar samt om rikets mynt. · 
1 3 Utskottet skall jämväl undfå del av Konungens angående statsverkets tillstånd. •;' ch· behov avlåtna proposition vad angår pensions- och indragningsstaterna och med/; \1edning därav liksom ock med avseende å de från kamrarna dit hänvisade frågorii'('.�örande pensionsväsendet avgiva utlåtanden och förslag. " . . ;,;, § 42 , ,. 

}' '. 1. LagutsJrnt�en · skola meddela utlåtande�. och ��giva förslag i. anled�ing av
0 

de, '\ ,såsom icke tillhor�nde ��mat .utskotts beha��lmg, fran ��mrar�a �it hänvisade fragorf. om stiftande, ändrmg, forklarmg eller upphavande av C1v1l-, knmmal- och kyrkolag,'.,/ likasom ock av andra lagar och f<irfattningar, som stiftas av Konung och riksdag
't s�r

fä1ltt av lagutskotten skall ock granska justitieombudsmannens och militieombudsmannens avgivna redogörelser, ävensom deras ämbetsdiarier och registratur, samt,med utlåtande däröver till riksdagen inkomma. 
.
. 

3: Lagutskotten fördela å gemensamma sammanträden sig emellan de till dem · 'r hörande ärenden, och skall i fråga om sådana sammanträden tillämpas vad i 45, 48och 49 §§ är rörande ständigt utskott stadgat.· § 43. , 1. J ordbruksutskottet, som skall erhålla del av Konungens angående statsverkets i . ·tillstånd och behov till riksdagen avgivna proposition i vad den angår jordbruksf,.ärenden, åligger att granska samt, med iakttagande av nödiga indragningar och bef: ,sparingar, utreda och uppgiva statsveDkets behov med hänsyn till denna styrelsens '� gren ävensom att för övrigt avgiva, betänkanden och förslag i anledning av de från 
l kamrarna till utskottet hänvisade jordbruksärenden. (l 2 ... Utskottet åligger jämväl att meddela utlåtanden och avgiva förslag i anled.
l ning av alla från kamrarna dit hänvisade frågor, som angå stiftande, ändring, för�;:,:'klaring eller upphävande av lagar och författningar rörande hushållningen med all-1:j;/:;_;männa och enskilda skogar, om jakt och fiske samt angående vägar och skjutsfe väsende . .lr ... ::. § 44 . .,;_},; ._·.. Ej må statsrådsledamot, justitieråd eller regeringsråd i utskott eller val till utskott 'ff, deltaga; ej heller någon, av vilken riksdagen kan fordra redo och ansvar, inväljas i : A, utskott, där redovisning för hans egna ämbetsåtgärder kan förekomma. ,,; , .' § 45.i':. •· l. Alla utskott skola inom två dagar från den, då de blivit utsedda, sammanträda. 

.·• 
0 
2. Utskotten välja, vart inom sig, ordförande och vice ordför�nde. Intill . dess/ �adant val försiggått, föres ordet av den ledamot, som de flesta nksdagar be_vistat, \} .och, där två eller flera i lika många riksdagar deltagit, den av dem som är till lev'.;, nadsåren äldst. Utskotten äga, vart för sig, utse sekreterare; de ständiga utskotten: ;/ därjämte, efter samråd med sekreteraren, den övriga betjäning, som nödig 

0

finnes. \i 3. Utskotten böra, så fort sig göra låter, avgiva de yttranden, som pa dem an·{ komma.
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§ 46. . ( Ärendenas behandling i kamrarna . 

85 

. Finner utsko�t sig behöva av någon Konungens ämbetsman eller av allmänt vel'{ 1�hämta muntliga eller skriftliga upplysningar, äger utskottet att, genom sin ord&' § 51.
förande, hos den statsrådets leda�ot, som Konungen därtill vid varje riksdag förord, , Talmännen eller, i händelse av förfall för dem, vice talmännen åligger, var för sin 
nar, begära Konungens befallnmg till vederbörande att de äskade upplysningarn!i'. , kammare, att utfärda kall��se till sammanträd:n, att ärende�a därvid . f?redraga, att 
�ed�ela ; dock böra statskontoret samt banko- och riksgäldsverken, i· frågor om redo.'.; hi ptaga, reda och framstalla de yttrade menmgarna, att gora propos1t10ner för be-
v1smng av medel, alla äskade upplysningar omedelbarligen avgiva. ,;, sfuts fattande och vidmakthålla ordning vid sammanträdena, allt efter de föreskrifter 

· . § 47. i ::rdenna grundlag innehåller. Dock må den, �om talmansbefattningen utövar, ej del-
Därest st�ndigt utskott anser n_ödigt att, til! överläggning om något �rende, :mei i/ taga i överläggning eller omröstning och eJ heller, något annat föreslå, än som . er

annat ständigt utskott sammanträda, skall sadant ske genom deputerade, på sätt, •.. ·. fordras till :7er�st�llighet av grundlagar�a, av riksdagens eller .. ka11;rarnas särskilda

utskotten därom överenskomma. Sålunda sammansatt utskott äger att i frågor'i (:beslut �ller 1. ?vrigt av de reglementariska stadganden, som for riksdagsärendenas 

som det hatidlagt, utlåtande avgiva, utan att utskottens övriga , ledamöter däru't� .i behandling blivit antagna. 
taga del. · .> Talman äger ej makt att, utan kammarens samtycke, något dess sammanträde , av0 

§ 48. . / sluta. 
Då inom utskott omröstning med slutna sedlar anställes, bör en sedel alltid uttal § 52.

gas och förseglas, vilkell;. öppnas endast i det fall, att rösterna vid sammanräknandet\ ·. ·• Vid kammares sammanträde äger varje dess ledamot rätt att till protokollet fritt 

befinnas lika delade. Ar pluralitet redan vunnen, bör den avlagda sedeln genast· ·. tala och utlåta sig i alla frågor, som under överläggning komma, ocli om lagligheten 

ouppbmten förstöras .) .: av allt, som inom kammaren sig tilldrager. En var yttrar sig i den ordning, han 

Leda�ot, som i utskotts be�lut ej _inst.ämt, är _obetaget :i,tt jämte utskottets ytt�: ,' därtill sig anmält och uppropad bliver, och må ej någon vara berättigad a tt .tala 
rande lamna kamrarna del av sm skilJaktiga menmg, som 1 sådant fall bör till uti. .utom protokollet. Ingen må tillåta sig personligen förolämpande uttryck ; sker det, 
skottet skriftligen avgivas. Dock må utskottets betänkande därigenom icke uppe.i äger kammaren pröva, huruvida den leaamot, som sålunda sig förgått, må av ta l, 
hållas. 

· mannen. erhålla tjänlig föreställning och varning, eller om saken bör till laga dom-
§ 49. stols behandling överlämnas eller ock alldeles förfalla. ,,,, 

Expeditioner från utskott underskrivas  av ordföranden. § 53. , . 
§ 50. ,. Ej må riksdagen eller kamrarna i Konungens närvaro över något ämne rådpläga 

Den i 54 § regeringsformen omförmälda utrikesnämnd skall bestå av åtta ledaft. r, eller besluta. 
m?�er fr�n ':'ardera kamm�ren. De skola inom sex dagar efter riksdagens öppnand�; ,... ,.Uti vardera kammaren äga statsrådets ledamöter tillträde, med rättighet att del-
välJaS pa s_ätt om val ti�l utskott

0 
är stadgat. Sedan valet ägt rum, skall vardera 

1'\/taga i överläggningarna men ej i besluten, där de ej äro ledamöter av kammaren. 
�ammaren 1 samm�. o_:dnrng . utse atta _suppleanter. Ledamot utövar sin befattnin�.· t/;J)ock må ej statsrådets ledamöter i de fall, då dem enligt regeringsformen uppdraget 

till dess nytt val forrattas vid nästa riksdag, dock att ledamot, som avgår ur riks,l }/:,j!är att riksstyrelsen föra, ej heller omyndig Konungs förmyndare, övervara kamrar-
dl}gen i�nan den. tid, för yilke� h�n blivit vald till riksdagsman, tilländalupit, ellet' ,i nas överläggningar eller beslut. 
som utnämnes till statsrad, eJ vidare . skall anses tillhöra nämnden. Förordnar; )i( I mål, SOJ::?, personligen rörer någon ledamot i kammare, må han väl överläggning-
Konungen om nya val till båda kamrarna eller den ena av dem, behålle utan hin'.. '[(l;''' arna, .men eJ beslutet, övervara. 

. 
· · • · 

der därav nämndens ledamöter sina befattnino-ar. '( '"" . § 54 . 
. S�ppleant �-å ej inträda s�som leda11;ot _i annat fall _än då ledighet i nämnden\ j,::,/, · Konungens skrivelser och propositioner med det undantag, som i 34 § förmäles, 
mträffat . Betraifande den ordmng, som vid mträde skall iakttagas mellan supplean•, f(' :tillställas

0 

båda kamr�rna genom en. s�atsrå�ets led�mot samt böra alltid vara åtföljda

, tei,:na, gälle enahanda bestämmelser som i fråga om suppleants inträde i utskott. El it'/; av statsradets och, da lagrådet avg 1 vit utlatande, Jämväl dess :yttrande. 
ma den, som är suppleant, övervara nämndens sammanträden. , '.c },' : • Propositionerna böra vid lagtima riksdag avlämnas inom SJuttio dagar från dess 

Konungen sammankallar nämnden så ofta ärendena det fordra och leder nämndent J; .'ö�pnande, och må proposition ej senare avlåtas, utan så ij,r, att Konungen finner 

fö:h�ndlingar, när han ä! tillstädes. I Konungens frånvaro föres ordet av stats} 1 ... nagon �rn�er riksdagen .inträ�ad händelse därtill föranleda eller prövar uppskov med 

mm1stern eller, om han eJ är närvarande, av ministern för utrikes ärendena. Andra·. J'/;> framställnmgen lända riket till men. 
statsrådsledamöter, så ock särskilde sakkunnige må av Konuno-en tillkallas. Sekre!; ,'. § 55.
terare hos 1;1-ämnden förordnar Konungen. 

0 i ., > ; Motion i ämne, som tillhör ständigt utskotts behandling, må av riksdagsman i den
Skul!e �mst sex 

O 

av .. nä�nd
P:

ns . ledamöt?r hos ;11-inistern för utrikes ärendena göra; ,.':,< �ammare, han tillhör, göras inom tio dagar från riksdags öppnande, dock att motion 

framställmng om radplagnmg 1 viss uppgiven fraga, varder nämnden sammankalladi{ l>) grundlagsfråga må väckas inom fyrtio dagar från öppnandet och motion, som för
Ledamot _av nämnden. åtnjute ej någon ersättning under den tid riksdagen är sam;; }))'!nledes av ku�gl. propo�ition, vilken efter ö_ppnandet t!ll riksda�e� avlåtits, sist vid 

lad: För . mställelse v1� sammanträde, då riksdagen ej är samlad, utgår ersättning:· f:<. et sammantrade, som mfaller näst efter t10 dagar fran propos1t10nens avlämnande 
enligt de i 12 och 23 §§ bestämda grunder. ,; �{/ i kammare. I sistnämnda fall äge likväl kammare, därest den med hänsyn till in-

:� · fallande helg eller ärendets synnerliga omfattning finner sådant nödigt, medgiva ut-
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sträckning av motionstiden, dock längst till det sammanträde, som infaller näst eftei-\ 
tjugu dagar från propositionens avlämnande, och må fråga härom ej väckas senaret
�n vid sammanträdet näst efter det, då propositionen avläts. ,;/ 

Motion i ämne, som tillhör tillfälligt utskotts behandling, må väckas inom tjuguJ 
dagar eftJ:lr riksdags öppnande, kammare obetaget att för särskilt fall medgiva, attf 
sådan motion även senare må väckas. , ; 

I frågor, som röra någondera kammaren enskilt, samt i frågor, som av redan ino111( 
någondera kammaren fattat beslut eller annan under riksdagen inträffad händelse\ 
omedelbarligen föranledas, må motion framställas, så länge Tiksdagen är samlad. <, 

Motion bör alltid skriftligen till protokollet avlämnas. Ej må i en skrift flera må(:
av olika beskaffenhet sammanföras. ..

Konungens propositioner, så ock motioner i ämnen, som tillhöra ständigt utskotts 
behandling, kunna ,icke till avgörande i kammare företagas, innan utskott däröver 
avgivit yttrande. Angår motion annat ämne, och rörer det ej kammaren enskild 
kan motionen ej utan remiss till utskott bifallas. Frågor, som' röra någondera kam\,
maren enskilt, må genast avgöras. · ' 

§ 56. , , 
Pröval' Konungen lämpligt att i fråga, som angår Tikets förhållande till främmande: 

makt, eller i annat ärende av större allmänt intresse meddelande muntligen göres tilC 
riksdagen, tillkommer det statsrådsledamot, som Konungen därtill förordnar, att i var:, 
dera kammaren framföra meddelandet. Ej vare ledamot av kammaren förmenat att'.. 
yttra sig över vad sålunda meddelats. .� 

Konungen äger bestämma att i fall, som här avses, kamrarnas sammanträden skola{ 
hållas inom lyckta dörrar. :; 

§ 57.
Därest av riksdagsman eller· av annat utskott, än konstitutionsutskottet, fråga hos' 

kamrarna väckes, att statsrådet eller någon dess ledamot eller föredragande sitt äm-'. 
bete på obehörigt sätt utövat, böra därvid endast följande ordalag nyttjas: »det ät·1 
anledning till anmärkning mot statsrådet, eller den eller den ledamoten eller före, 
draganden, varom remiss begäres till konstitutionsutskottet, inför vilket anledningen':' 
skall uppgivas». Sådan remiss skall då genast ovägerligen verkställas. Vid kam; 
mares överläggning om sådan fråga gälle i avseende på Konungens beslut uti mål;;, 
som röra enskilda personers eller· korporationers rättigheter och angelägenheter, vad'.\
uti 107 § regeringsformen stadgat är. · 

§ 58. .':\ 
När proposition eller motion första gången i kammare förekommer, skall den, sa? 

framt ej kammaren enhälligt densamma genast till utskott förvisar, ligga på bordet,' 
till nästa sammanträde, då sådan hänvisning bör ske, därest frågan · ej nedlägges} 
eller, om den rörer kammaren enskilt, eljest bliver avgjord. Varje ledamot äger i?: 
målet avgiva yttrande, vilket jämväl till utskottet överlämnas; men ej må därav; 
re�issen till utskottet uppehållas. · • 'i' 

Ar inom kammare väckt fråga om sådan utsträckning av motionstid, som i 55 §.: 
första stycket sägs, eller uppstår fråga till vilket utskott ett mål bör hänvisas, skall:' 
sådan fråga blott fö! det sa�manträde, då den väckt blivit, kunna läggas på bordet,;,� 
men ,vid det nästfölJande ovillkorligen avgöras. '\ 

§ 59 : ; 
Betänkande, som av ständigt eller i des·s ställe särskilt tillsatt utskott avgivits;:i, 

skall i bägge kamrarna för ärendets avgörande, såvitt ske kan, samtidigt föredragas>; 
Efter betänkandets första föredragning skall detsamma vila på bordet. Vid nästa.(\ 
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·föredragning:. evad
0 

över�.äggni�g då äger r�m eller ej, J?lå �et, på flera ledamöters
förenade begaran, ater goras vilande. Men da saken tredJe gangen förekommer, skall
den till avgörande föret�g.as., . . .. . 

, , Betänkande, som avg1v1ts av tillfälligt utskott, föredrages 1 den kammare, söm
utskottet tillsatt, och förfares därefter vidare med målet, såsom nyss är sagt. ·· . 
• Utskotts förberedande hemställanden och förfrågningar må genast avgöras, d.ärest

· icke någon kammarens ledamot bordläggning begär.
. § 60. 

När ärende skall slutligen avgöras, böra därtill hörande handlingar uppläsas, så 
{:, fraint någon kammarens ledamot sådant äskar. Ej må något mål, däri överläggnlng ·
J ägt rum, till slutligt avgörande företagas förr än kammaren på talmannens hem-· 
'\l>ställan förklarat överläggningen slutad; hörande därefter proposition framställas.·
,( Kan fråga bliva föremål för bifall el�er avslag, bör talmans första proposition lyda 
· på; bifall. 011?- denna besvaras 11:ed ne.1, och anmärkningar i saken blivit rinderöve:r0 

läggningen gJorda, bör den fölJande l?ropositiolien i enlighet :med dem uppställas.
Innefattar ett förslag flera delar, som eJ lämpligen kunna i ett sammanhang avgöras,
bör särskild proposition å vardera delen framställas i enahanda ordning, som: nu · är
föreskriven. - Proposition skall alltid endast med ja eller nej besvaras, och tal
mannen tillkännagive sin uppfattning av det svar, som lämnats, varvid skall bero,
såvida ej votering begäres, vilken då ej må vägras; en var i övrigt obetaget att låta
sin särskilda mening i protokollet antecknas. Ingen må försöka att beslutet genom

· ny överläggning uppriva. - Då voteras skall, bör voteringsproposition jämte tydlig
)i 'kontrapropo'3ition genast författas, justeras och anslås, samt omröstningen strax där
�t.,: efter verkställas; men ej må proposition göras, om votering skall äga rum, ej Mller 

någon omröstning därom tillåtas. ' · 
, Omröstning skall alltid ske med tryckta och omärkta, enkla, slutna och hoprullade 
sedlar, och bör, till undvikande av lika !östetal för ja och nej, i mål, där blott enkel 
pluralitet erfordras, talmannen vid varJe omröstning före sedlarnas uppräkning en 
bland dem uttaga och genast förseglad avlägga. Om vid sammanräknandet av de 
övriga sedlarna rö�terna befinnas lika delade, skall den förseglade sedeln öppnas och 
avgöra beslutet. Ar pluralitet redan vunnen, bör den avlagda sedeln ouppbruten 
genast förstöras. 
' § 61.

'':i•.·• Talman må ej vägra pro:r>osition, utom när han finner väckt fråga strida mot 
·�,:,.l,( .••. ·.• grundlags lydelse; och bör han då alltid anföra skälen till sin vägr�n. Därest
· ,k;�mmaren ändock yrkar proposition, skall talman äga att förklara överläggningen
,t vilande, och målet förvisas då till konstitutionsutskottet, som det åligger att oför
f dtöjligen inkomma med motiverat och bestämt utlåtande över frågans stridighet 
J;eller enlighet med grundlagen. A vad utskottet förklarat icke vara mot grundlag
;

l
f}tridande kan proposition sedermera ej §ä�;�s.

·. :>'. ·: Kammares beslut i fråga, som icke rörer kammaren ensldlt, skall medkammaren
• · ... ".

g 
. . ?no� ut.drag av protokollet delgivas. Har målet varit av ständigt eller i d.es$ ställe

: / s11,rsk1lt tillsatt utskott handlagt, skall ock detta om beslutet på enahanda sätt under
'{ 1ättas. Därest ledamot, som i kammarens beslut ej instämt, vill sin särskilda mening
,'r,:: ,os �edka��ar�n anmäla, skall sådant vara honom obetaget; hörande han i slikt 
;;,:fall sm skilJaktiga mening skriftligen till protokollet avlämna, varefter den genom
( �ro�okollsutdrag medkammaren delgives; men ej må härav i något fall beslutets ex
t ped1erande uppehållas. 
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§ 63. ,, .1 osom utkorad anse. I annat fall avgör nämnden. Dock må ej hos densamma kornma.. 
När !råga, varöver utskot� sig �tlåtit, till avgörande förekommer, �ger kammareJ\ <:,a 

der omröstning andra än de, som i vardera kammaren erhållit flesta rösterna, 
a.�t ant�ngen ge�ast, med bifall till . utlåtandet eller utan av�eende a vad. utskottet'; f!

n
ande ingend�r� kammaren att flera 1:�n en �andidat fra?!ställa. N.ämndens le�a

foreslag1t, fatta sitt beslut, eller, om ämnet anses fordra ytterligare utrednmg, målet} ;, . 
g
öter, vilka eJ 1 och för denna befattnmg ma uteslutas fran deras nksdagsman,na

till utskottet återförvisa. . ; , �tt i kamrarna,, sammanträda dagen efter den, då valet i kamrarna förrättat är, och 
Stanna kamrarna över någon fråga, däri ständigt eller i dess ställe särskilt tillsatå ' �kiljas ej åt förrän valförrättningen är fullgjord. Den av .de bägge under omröst- · 

utskott sig yttrat, uti· huvudsakligen eller till vissa delar olika beslut, då skall ut;, ning komna personern::i,, på vilken då inom n�mn1en de flest.� r�.sterna. falla,. är be-
skottet söka att de olika meningarna, såvida möjligt är, sammanjämka och med för:f . h5riO'en vald. I den handelse, som 94 S regenngsrormen omformaler, skall närnncl.en 
slag därom till kamrarna inkomma. ' 

i välj�s inom tionde dagen efter den, som i riksdagskallelsen är till riksdagens sam-
Om frågan varit av tillfälligt utskott handlagd och den kammare, som utskottet: mankomst utsatt. · ' 

tillsatt, icke avslår den i frågan väckta motion, skall beslutet genom utdrag av prÖ/ § 67. , 
. tokollet delgivas medkammareni som därpå om frågan beslutar antingen genast eller', Skall förmyndare för omyndig Konung tillsättas, utses av kamrarna, sist dagen · 1 
efter dess hänvisning till ett för frågans vidare utredning inom kammaren tillsatt: .efter riksda�ens öppnande, en nämnd, på det sätt och till det antal personer, �om i 
utskott. Därest kammaren då icke antager det av den kammare, som saken först'. nästföregåencte § sagt är. Denna nämnd röstar om de av riksdagen till antalet be-
handlagt, fattade beslut, varder det avslaget eller med ändring återlämnat till sisti stämda förmyndare, som skola vara en, tre eller fem. Varje ledamot av nämnden 
nämnda kammare, vilken i senare fallet har att målet till ny överläggning företaga' 'upptecknar å en sluten vallista de män, dem han anser förtroendet värdiga, och så 
samt äger att, om medkammarens beslut icke oförändrat antages, ärendet dit ånyo1 måno·a, att de med en person överstiga det av riksdagen bestämda antalet. Av dem, 
-0verlämna till förnyad omprövning. . som 0därvid kommit i åtanka, ställes först den, som flesta rösterna erhållit, un,der ny 

Vad kamrarna sammanstämmande besluta, det vare riksdagens beslut. Bliva kam,,: omröstning, då nämndens pluralitet giver utslaget. På samma sätt förfares med de:ri, 
rarna ej, efter den behandling ovan är nämnd, om ett beslut ense, skall frågan, uto�; I!,

J
.
i. · .som näst honom blivit av de flesta kallad o. s. v., till dess det föreskrivna antalet 

i de fall 65 § upptager, anses hava för den riksdagen förfallit. ,I.. .av förmyndare blivit fyllt. Nämnden kan ej förr åtskiljas, än valet fulländat är;
§ 64. '.( ,och gäller detta val såsom riksdagens beslut. 

Förslag till stiftande, ändring, förklaring eller upphävande av grundlag, varom:\ ;1): Om så händer, att kamrarna ej inom tre dagar efter riksdagens öppnande om för-
fråga endast vid lagtima riksdag må väckas, kan å samma riksdag förkastas, men .ej ,T - myndarnas antal åsämjas, förordnas på enahanda sätt och till lika antal, som ovan 
slutligen antagas eller bifallas i vidsträcktare mån, än såsom ett förslag, vilket till 'ang ående ni:imuden är sagt, en särskild nämnd, att medelst omröstniDig denna fråga, 
den lagtima riksdag, som, efter förrättade nya val i hela riket till andra kammaren,; med samma kraft och verkan som riksdagens beslut, inom två dagar avgöra; sko-
först sammanträder, skall vila, för att då ånyo prövas. Varder förslaget därvid �1' ,lande sedermera elen utsedda nämnden, likaledes inom två dagar, hava valet förrättat, 
bägge kamrarna antaget, bliver det riksdagens beslut; ägande kamrarna ej rätt aW ,så att i alla händelser förmyndarevalet, inom sju dagars förlopp från riksdagens 
uti vilande förslag ändring gö.ra. Ej må beslut över vilande förslag till annan, -0ppnande, må vara verkställt. 
riksdag, än nu är nämnt, uppsk.1utas, utan att Konungen och bägge kamrarna därom, § 68. 
äro ense. ' Till följd av regeringsformens 96 § skall varje lagtima ri�sdag förordna två för 

§ 65. . lag kunskap och utmärkt redlighet kända män, den ene såsom Justitieombudsman och 
När, i fråga om statsutgifter eller bevillning, eller om reglementariska föreskrifter, (i den andre såsom militieombudsman, att i egenskap av riksdagens ombud .hava till

för riksbanken, dess inkomster och utgifter, eller om ansvarsfrihet för fullmäktig eh ,.hf - syn över lagars och författningars efterlevnad av domare, ämbets- och tJänstemän 
riksbanken, eller om riksgäldskontorets styrelse och förvaltning, inkomster och ut,; {, samt att inför den riksrätt, som i bemälda grundlags 102 § till. dess inrättning och 
gifter, kamrar�a fatta stridiga beslut, som ej uppå vederbörligt utskotts förslag' ',t . g öromål beskrives, eller vid andra vederbörliga domstolar, i laga ordning tilltMa. 
varda sammanJämkade, skola bägge kamrarna var för sig rösta om de olika beslut) .'!., dem, som i sina ämbetens utövning anses av väld, mannamån eller annan orsak hava 
vari vardera förut stannat; kommande den mening, som därvid erhåller de flesta,i · /:. ; någon olaglighet begått eller underlåtit att sina ämbetsplikter behörigen fullgöra. 
ledamöters av båda kamrarna sammanräknade röster, att gälla såsom riksdagens be-:: l' . Justitieombudsmannen och militieombudsmannen, vilkas rättigheter och åligganden 
slut. För att vid sådan omröstning förekomma lika antal röster, skall i andra kam;: j/ ;ytterligare så väl i regeringsformen som genom särskild för en var av dem utfärdad 
maren avläggas och förseglas en sedel, vilken, i .. händelse de övriga sammanräknade., J\., mstruktion utstakas, väljas var för sig av fyrtioåtta för tillfället nämnda valmän,. 
rösterna utfalla lika, öppnas och avgör frågan. Ar pluralitet redan vunnen, bör denf i; av vilka vardera kammaren inom sig utser �jugufyra. Dessa valmän, vilka böra till.
avlag�a sedeln ouppbruten genast förstöras. t valförrättningen sammanträda samma dag, då de blivit utsedda, och ej må åtskiljås

§ 66. p · förr än valen äro fulländade, skola först samfällt, medelst slutna sedlar, var för sig 
Då val till Konung eller tronföljare skall förrättas, tillsättes en nämnd, bestående: ')' 1föreslå den man, som de anse böra komma under omröstnjng. Falla därvid rösterna 

ay sextiofyra personer, av vilka vardera kammaren genom sluten omröstning inom,'. till mer än hälften på en man, är han behörigen vald. Aro åter rösterna så· delade 
sig utser trettiotvå, med uppdrag att, vid förefallande skiljaktighet mellan kamrarna;} .f > mellan flera, att sådan pluralitet för någon icke äger rum, anställes ny omröstning 
bestämma valet. D�g:n efter

'.
. sedan nämnden är utsedd, skrida kamrarna till val Mf f,'. med slutna sedlar till antagande av den, som de flesta rösterna erhållit, eller,,om 

Konung eller tronfölJare. Forenas kamrarna om en och samma person, är han att·• \. han icke antages, av den, som näst honom blivit av de flesta kallad o. s. v, Skulle,· · 
22-210045. St-e'!lslcfii,rf,itti,ingssmn!ing 1921, N:r 20. 
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sedan �lla omröstningarna sålunda försiggått, likväl ingen hava �rhållit den här för�-.:i; 
skrivna pluralitet, anställes ny omröstning över alla dem, som vid den första omrösta ! 

ningen b1ivit satta i fråga; skolande den, som erhållit de flesta rösterna, anses behö-< 
:rigen vald. ,'," 

Valmännen böra vid samma tillfälle, då, justitieombudsmannen och militieombuds- .';
mannen utses, och på enahanda sätt för en var av dessa riksd�gens ombudsmän v�lja.f 
en man av de egenskaper, som hos ombudsmannen erfordras, for att honom efterträda,\, 
ifall han innan nästa lao-tima riksdag anställt nytt val av ombudsman, skulle med ;1 
döden avgå, samt att utö-J'a ämbetet under den tid ombudsmannen kan vara av svår-;; 
sjukdom eller annat laga förfall därifrån h�n.d�ad. . r 

I händelse justitieombudsmannen eller militieombudsmannen, under det riksdag är 1, 

församlad, avsäger sig förtroendet, eller med döden avgår, insätter riksdagen genast i/ 
ämbetet den man, som blivit till efterträdare utsedd. Skulle ombudsmans utsedde,.; 
efterträdare under riksdag, avsäga sig det erhållna förtroendet eller i ombudsmans-} 
ämbetet in�ättas eller med döden avgå, utväljes på ovan stadgade sätt en annan be-) 
hörig man i hans ställe; . •••. 

Inträffar någ�t av dessa fall mell��· �iksc�ag:1rna, skall riksdage1;:s /ätt _h��·�ti�na11:I
genom de av riksdagen valde fullmaktige 1 riksbanken och fullmab1ge 1 nl,.sgalds-·:· 
kontoret utövas. 
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'.!}der tredje året därefter försiggått. Två av de utav riksdagen utsedde fullmäktig�
:' kola årligen avgå. Har av riksdagen utsedd full�äktig före utgången av deri. be
: !tämda �iänstgöri�gstiden avgått, 

0

eller har ansvarsfrihet honom vägrats, anställes val 
, för den tid, som för honom återstatt. . .. 
.< 2. Riksdagen skall jämväl välja �ullm�ktige att, jämlikt särski�t reglemente, 

.
fö.r-,, 

· ·valta riksgäldskontorets medel och tillhöngheter. Dessa fullmäktige skola vara SJU ·
och väljas å lagtima riksdag för tiden från valet, till dess sådant val under tredje

· året därefter försiggått. Ordförande bland fullmäktige väljes särskilt. Av de övriga
, sex skola två årligen avgå. Har fullmäktig före utgången av den bestämda, tjän_st;.. .

·? .· .göringstiden avgått, eller har ansvarsfrihet honom vägrats, anställes val för den tid, som , 
}f F Jör honom återstått. Då val av ordförande äger rum, utses denne före övriga fullmäktige.'
1t.,, 3. Val av fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret verkställas genom fyrtio-
1(.'. åtta valmän, av vilka vardera kammaren inom sig utser tjugufyra. Valen ske med 
�(' slutna sedlar. Val för längre tjänstgö}'.ingstid verkställes före val för kortare. Av- 1· 1 

'' gående fullmäktig kan återväljas. 
· 4. Fullmäktige välje själva bland sig vice ordförande; ägande den, som bland full-
}lläktiO'e förer ordet, avgörande röst, därest i frågor, som hos fullmäktige komma un
der o;röstning, rösterna för två skiljaktiga meningar utfalla lika. 

§ 72.§ 69. i Å varje lagtima riksdag förordnas revisorer till ett antal av tolv, vilka till halva 
Lagtima riksdag skal� vart fjärde år ��lls�tta :n nän�nd av fy!tioåtta person�r,;; .antalet av vardera kammaren utses, att enligt regeringsformen och särskild instruktion 

därav vardera kammaren genom sluten omrostnmg rnom sig utser tJugufyra, och vil- ,. granska stf;,tsverk_e�s, riksbanken� och riks��ldskonto:ets tillst.å1;1-d, s�;yr�lse ?ch förvalt-
ken nämnd, i den ordning 103 och 104 §§ regeringsformen stadga,. äge� att d.öma,;i ning. Va.rJe revis10n skall omfatta ett rakenskapsar. Rev1s10nsforrattnmgen tager 
huruvida höO'sta domstolens och regeringsrättens samtliga ledamöter gJort sig förtJänta..i 'Sin början å dag, som i instruktionen bestämmes, och skall inom två månaders tid att i deras *iktiga kall bibehållas, eller om vissa av dem, utan bevisligen begångna\ vara fullbordad. . 
fel och brott, varom regeringsformens 102 § handlar, likväl kunna anses böra från : · ' R:evisorerna välja själva inom sig ordförande, vilken äger avgörande röst, därest,detta kall skiljas. Denna nämnd träder samma dag den bli vit vald tillsammans. . · vid omröstning, rösterna i något fall äro lika. Nämndens s'amtliga ledamöter rösta först, man för man, över den frå�an: skall om- ,; De anmärkningar, som revisorerna finna sig befogade att i sin berätt�lse, till r!ks-röstning anställas till uteslutande av någon bland högsta domsto!ens ledamöter? Be-< '.� •. 

·
. 

'4agen fr_�mst�lla, sk�la, sedai:i .!örklaringar däröver ink?mmit, av.näst föl.1ande .lagtima ·svaras denna fråga enhälligt eller av de flesta rösterna med n�J, bliva högsta dom-<: it( riksdag overlämnas till vederborande utskotts gransknmg och vidare behandlmg. stolens samtliga ledamöter bibehållna. Besvaras den åter med Ja, uppgör var och. en·:, ·�ic · § 73 
av nämnden en sluten lista på dem av högsta domstolens ledamöter, ftera eller fäITe, 1 )i,{ . , På samma gång och på lika sätt, som fnilmäktige och revisorer enligt föregåendesom han anser böra entledigas. De tre bland dessa, som då fått det största antal,:;1 :t? :två §§ av riksdagen utses, tillsättas jämväl suppleanter, att, vid inträffande förfall
röster emot sig, ställas var efter annan under ny omröstning, varvid två tredjedelar: .. :\ ':{ för dem, träda i d{)ras ställe, nämligen för de av riksdagen valda fullmäktige i riksav rösterna fordras emot den eller dem, som skola anses vara f rån riksdagens förtro-'\ '.\\/Y ;banken tre, för fullmäktige i riksgäldskontoret likaledes tre och för varje års revi- .ende uteslutna; och förhålles därefter såsom i regeringsformens 103 § vidare före- :.}fX aorer sex. 
skrives. ·. ·r,·. · § 74. I enahanda ordning förfares sedan med omröstningar angående regeringsrättens \ };,,. Riksdagens valmän och nämnder, med undantag av utrikesnämnden, utse självale

:::::� 
riksdag skall vart fjärde år :rt��å.na sex för kunskaper och lärdom kända.·/ ... ,r

in

::/::,:·:�ges, att namnse�a::!�. sil.frnmt de skola bliva gällande, böra 
personer att, jämte justitieo�budsmannen: som �land de� fö1;e� ordet, utöva vård över :j �\. vara enkla, slutna, hoprullade, omärkta och fria såväl från all tvetydighet i anse
tryckfriheten. Dessa kommitterade, av vilka tva, utom Justitieombudsmannen, skola i li:· �nde till personernas namn som från oriktighet i anseende till deras antal; dock skall
vara lagfarna, väljas medelst omröstning genom tj1Jgufyra valmän, därav vardera , f', � fråga om val till utskott gälla, vad uti den i 37 § f> mom. omförmälda stadga finkammaren inom sig utser tolv. Avgår mellan riksdagarna någon bland kommitte- \ i; , Ms föreskrivet. Mellan personer, som vid val undfått lika antal röster, skiljes ge-
rade, välja de övriga till det lediga rummet en behörig pers011. ,,;· �'./; :!lom lottning, när så erfordras.

§ 71. i ' • § 76
1. De sex fullmäktige i riksbanken, vilka enligt 72 § regeringsformen skola utses;; :;: , .. Vid justering kan ett beslut ej ändras, m�n väl må sådana tillägg göras, varigenoma.v riksdagen, väljas å lagtima riksdag för tiden från valet, till dess sådant val un-J mgen ändring i beslutet uppkommer. Ur protokoll må vid justeringen, med kaID.ma• 

' 

) ! 
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r�ns bifall ?.ch d�� .talandes begivan�e'o uteslutas dennes uttryck 
O 

och även överläg ..
�mg, s.om darav fol,Jt; dock kunna e.J sadana uttryck uteslutas, pa vilka beslutet ty[. 
hgen sig grundar. 

§ 77. 
Rik.sdagsman, som varit frånvarande då något beslut fattats inom den kammare 

han tillhörer, skall äga att därefter till protokollet anmäla, det han ej i berörda be
slut deltagit, men icke hava makt att tala å deras beslut, som därvid närvarit. 

§ 78. 
De reglementariska föreskrifter, som för riksdagsgöromålen och ordningen hos kam� 

;arna och utskotten anses nödiga till iakttagande jämte grund.lagarna och den i 37 § 
� mom. omförmälda stadg�i, äger riksdagen eller i ämne, som angår kammare enskilt 
denna kammare att fastställa. Ej må något däri införas, som mot grundlag elle;\ 
annan gällande lag strider. . � 

Meddelande av riksdagens beslut. 

§ 79. 
De framställningar till Konungen, vilka, riksdagen beslutar, skola, ävensom sva�. 

ren på0 Hans till riksdagen avlåtna förslag, genom skrivelser till Konungen avläni) 
nas. A Konungens propositioner i frågor om stiftande, ändring, förklarinD" eller upp-: 
hävande av grundlag skola riksdagens svar, därest beslutet innefattar biffll till Ko.: 
nnngens förslag, på rikssalen å dag, som Konungen utsätter, överlämnas. ; ' 

§ 80. ·.
I mål, so

0

m b�ivit av stän�igt eller . i dess ställ� särskilt tillsa�t utskott handlagda,1 ; 

skola de fran riksdagen utgaende skrivelser uppsättas och expedieras av kansliet hos: 
det utskott, som ärendet berett. · ·: 

Uppsättandet och expedierandet av andra för bägge kamrarna gemensamma skri-.; 
velser, ävensom av riksdagsbeslutet, besörjes genom ett särskilt riksdaO'ens kansli un.i 
der inseende av två inom första och två inom andra kammaren därtilf utsedda leda
möter, vi�ka jämväl, �illika med kamrarnas talmän och vice talmän, tillkommer atj;; 
utse. och rörordna de t.Jänstemän, som riksdagen anser för detta kans1i erforderliD"a. · ··• 

EJ 1:1-å expeditio� över något riksdagens beslut utgå förr än den blivit infö1: kam;./ 
1·arna ,Justerad. R1ksdagsbeslutet skall av riksdagens ledamöter underskrivas. Övriga . 
från riksdagen utgående expeditioner undertecknas endast av talmännen. 

§ 81. 
De . allmänna stadga:r �ch förordningar, vilka Konungen och riksdagen gemensamt:1 

beslutit, skola endast 1 I\_onungens namn och med dess underskrift utfärdas. · 
§ 82. 

De i ka!llr�r�a förda protokoll och övriga riksdagshandlingar skola på statens be.: 
kostnad, sa tidigt ske kan, av trycket utgivas, de senare fullständigt och protokollen' 
i den mån kamrarna var för sig förordna. 

Övergångsstadganden. 

. 1. Det år, varunder .. ia�tima ri�sdag först s�mmanträder efter nya val i hela riket:
till :1ndra kamm�ren, forrattade efter den 1 april 1919, kallas här nedan första valåret:. 

Rtksdagsman 1 första ka.mmaren, som är vald med tillämpning av de före första.; 
valåret gällande stadganden, äger ej med sin befattning fortfara länD"re än till ut-;' 
gången av nämnda år. Inträffar dessförinnan ledighet, skall sådan, m;d tillämpning'., 
av nyssnämnda stadganden, fyllas för den återstående tiden. 

· ,:i 
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· Val till första kammaren skall i hela riket förrättas under första valåret i septe1:11-
ber månad i den ordning, som för val, grundat på stadgandena i 7 § 2 mom.,. är· 
föreskriven. För den grupp av valkretsa1·, vilken är den första enligt den i vallagen 

ellan grupperna stadgade ordning, gäller valet de åtta åren närmast efter första, 
Jllalåret men för annan grupp för tiden från och med året närmast efter första val
året till ingången av gruppens närmaste åttaårsperiod. 

. Förordnar Konungen om nya val till första kammaren, innan val i åttonde grup
•.' en förrättats för åttaårsperiod, skola de nya valen gälla för grupp, som valt för 
' fttaårsperiod, till periodens utgång och för a.nnan grupp till början av dess första

åttaårsperiod. 
. Före ingången av september månad första valåret m�ddelar Konungen bestäm-
:;. inelse om antalet riksdagsmän i första kammaren för varJe valkrets efter vad i 6 §
· · · 5 mom. sägs. 

2. Skulle under den fyraårsperiod, för vilken valen till andra kammåren åt 19 20
förrättas, en sådan omreglering av rikets indelning i valkretsar antagas, varigenom

'antalet valkretsar väsentligt minskas, och därefter förordnande om nya val till andra 
kammaren meddelas, skall, utan hinder av vad i 15 § stadgas, Kungl. Maj:t, .med 

jakttagande av att i varje valkrets en riksdagsman väljes för varje fullt tal, mot
·svarande en t-våhundratrettiondel av rikets folkmängd enligt senast tillgängliga folk
mängdsuppgifter, ävensom, med tillämpande av vad i 15 § 2 och 3 mom. stadgas; 
fastställa det antal riksdagsmän, som varje valkrets må utse. · ' 

Till yttermera visso have vi detta med våra namns och insegels undersättande stad.
fästat och bekräftat, som skedde i Stockholm den tjugondeandra dagen i juni månad,

·. året efter Kristi börd det ett tusende åtta hundrade och på det sextionde sjätte.
Pä ridderskapets och adelns 

vägnar: 
Pä prästeständets 

vägnar: 
På borgareständets 

vägnar: 
På bondestiindets 

G. LAGERDJELKE.
( v. lantmarskalk.

(L. S.) 

H. REU'l'ERDAHL,
talman.
(L. S.)

J. G. SCHW AN.
n. v. talman.'::'

(L. S.)

vägnar: 

Nn.S LARSON. 
n. v. talman,

(L. S.)

Detta allt, som föreskrivet står, vele Vi ej allenast Själve for oryggelig grundlag 
antaga, utan bjude och befalle jämväl i nåder, att alle de, som Oss och Våra efter
. trädare samt riket med huldhet, lydnad och hörsamhet förbundne äro, böra d,enna 

riksdagsordning erkänna, iakttaga, efterleva och hörsan;i.ma. Till yttermera . visso 
have Vi detta med egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel 

· låtit veterligen hänga här nedanför, som skedde i Vår residensstad Stockholm den
·• tjugondeandra dagen i juni månad, året efter Kristi börd det ett tusende åtta. hund-
,rade och på det sextionde sjätte. · , 

,

CAI{L. 
(L. S.) 

' 

'· 


