
Ed* 145- Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um hin sjerstöku málefni íslands, (eins og pað var 
samþykkt við 3. umr. í n. d.).

I.
1. gr. í  öllum peim málefnum, sem varða Jsland sjerstaklega, hefur 

landið löggjöf sína, dómsvald og stjórn út af fyrir sig, á jiann hátt, að löggjaf- 
arvaldið er hjá konungi og alþingi í sameiningu, framkvæmdarvaldið hjá kon- 
ungi og dómsvaldið hjá dómendum.

2. gr. Hin sjerstaklegu málefni landsins eru þessi:
1. Hin borgaralegu lög, hegningarlögin og dómgæzlan, er hjer að lýtnr.
2. Lögreglumálefni.
3. Kirkju- og. kennslumálefni.
4. Lækna- og heilbrigðismálefni.
5. Sveita- og fátækramálefni.
6. Yegir og póstgöngur landsins.
7. Landbúnaður, fiskiveiðar, verzlun, siglingar og aðrir atvinnuvegir.
8. Skattamál bein og óbein.
9. £>jóðeignir, alþjóðlegar stofnanir og sjóðir.

Meðan Island hefur ekki fulltrúa á ríkisþinginu, en það er komið bæði 
undir hinu sjerstaka löggjafarvaldi landsins, konungi og alþingi, og löggjafar- 
valdi ríkisins, leggur landið ekkert til almennra ríkisþarfa. En á hinn bóg-
inn teknr það heldur engan þátt á meðan í löggjafarvaldinu um almenn ríkis- 
mál.

3. gr. Konungurinn hefur hið æðsta vald í öllum hinum sjerstaklegu 
málefnum landsins, með þeim takmörkunum, sem settar eru í stjórnarskrá pess- 
ari, og lætur landstjóra, sem hefur aðsetur sitt í landinu, framkvæma það.

4. gr. Konungur skal vinna eið að stjórnarskrá Islands. Af eiðstaf
konnngs skal gjöra tvö samhljóða frumrit, og skal senda alþingi annað þeirra til 
geymslu, en hitt skal geyma í leyndarskjalasafninu.

5. gr. Konungur er ábyrgðarlaus; hann er heilagur og friðhelgur.
6. gr. Konungur skipar landstjóra og víkur honum frá völdum Land-

stjóri hefur í umboði konungs hið æðsta vald í öllnm hinum sjerstökn málefn- 
um landsins, svo sem mælt er fyrir í stjórnarskrá pessari. Landstjóri skal 
vinna eið að stjórnarskránni. Laun h.ms skal ákveða með lögnm.

7. gr. Landstjóri tekur sjer ráðgjafa og getur vikið peim úr völdum. 
Ráðgjafarnir hafa á hendi stjórnarstörfin og bera ábyrgð á þeim. Ábyrgð þessa 
skal ákveða með lögum.

Undirskript konungs eða landstjóra í umboði hans undir ályktanir pær, 
er snerta löggjöf og stjórn, veitir peim gildi, ])á er einn ráðgjafi eða fieiri 
skrifa undir með honum. Ráðgjafi sá, er undir ályktun ritar með konungi eða 
landstjóra, ber ábyrgð á henni.

8. gr. Ráðgjafar skulu eigi vera fleiri en |)rír, og skal einn vera æðst- 
ur þeirra. Landstjóri og ráðgjafar er landsráð, og landstjóri forseti þess. 1 
landsráðinu skal ræða lagafrumvörp öll og mikilsverð stjórnarmálefni. Deyi 
landstjóri eða hindrist á annan hátt, stendur hinn æðsti ráðgjaíi fyrir stjórn



þangað til ionungnr nefnir annan landstjóra, eða landstjóri teknr aptur við 
stjórninni.

9. gr. Landstjóri eða neðri deild alþingis getur kært ráðgjafana fyrir 
embættisrekstur peirra. í  þeim málum dæmir landsdóinur.

10. gr. Landstjóri veitir öll J)ess konar embætti, sem konungur hefur 
veitt hingað til. Breyting má á þessu gjöra með lögum. Engan má skipa 
embættismann á landinu, nema hann haii hin almennu rjettindi innborinna 
manna, og þar á ofan hafi fært sönnur á, að hann hafi fullnægt hinum gild- 
andi ákvæ3um um kunnáttu í máli landsins. Hver embættismaður skal vinna 
eið að stjóinarskránni. Landstjóri getur vikið embættismönnum frá, og fer 
þá um eptirlaun þeirra svo sem lög mæla fyrir. Landstjóri getur flutt em- 
bættismenn úr einu embætti í annað, pó svo, að þeir missi einskis í af em- 
bættistekjum, og að þeim sje gefinn kostur á, að kjósa, hvort peir vilji held- 
ur embættaskiptin, eða þá lausn frá embætti með eptirlaunum þeim, er al- 
mennar roglur ákveða. Með lögum má undanskilja ýmsa embættismannaflokka, 
auk embættismanna þeirra, sem nefndir eru í 53. gr. Með lögum má afnema 
öll eptirlaun.

11. gr. Landstjóri stefnir saman reglulegu alþingi annaðhvort ár. Án 
samþykkis landstjóra má þingið eigi setu eiga lengur en 10 vikur. Breyta má 
þessum ákvæðum með lögum.

12. gr. Landstjóri getur frestað fundum hins reglulega alþingis um til- 
tekinn tíma, en þó eigi lengur en 4 vikur, nema alþingi samþykki það, og 
ekki nema einu sinni á ári.

13. gr. Landstjóri getur rofið aðra eða báðar deildir alþingis, og skal
þá stofna til nýrra kosninga, áður tveir mánuðir sjeu liðnir frá því þingið var 
rofið, og skal þá stefna þinginu saman aptur næsta ár eptir að það var rofið. 
í>ó má landstjóri hvoruga deild alþingis rjúfa án samþykkis hennar, eptir að
hann hefur stefnt reglulegu alþingi saman, eða það er saman komið samkvæmt
24. gr., fyrri en alþingi hefur saman verið 10 vikur.

14. gr. Landstjóri getur stefnt alþingi saman til aukafunda, og ræður 
hann, hversu langa setu það þá skuli eiga.

15. gr. Landstjórinn getur lagt fyrir alþingi frumvörp til laga og
ályktana.

16. gr. Undirskript konungs eða landstjóra parf til pess, að veita álykt- 
unum alþingis lagagildi. Landstjóri annast um, að lögin verði birt og að þeim 
verði fnllnægt. Sje lagafrumvarp, sem alþingi hefur fallizt á, ekki staðfest á 
undan næsta reglulegu alþingi, er það fallið níður. Staðfesting konungs þarf til 
breytingar á stjórnarskránni eða viðauka við hana, svo sem síðar er fyrir mælt 
í 71. gr.

17. gr. þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur eða landstjóri 
gefið út braðabyrgðarlög milli alþinga; þó mega slík lög eigi koma í bága við 
stjórnarskrána, enda falla þau úr gildi, nema næsta alþingi á eptir samþykki 
þau. Eigi má gefa út bráðabyrgðaríjárlög fyrir það fjárhagstímabil, er fjárlög 
eru samþykkt fyrir af alþingi.

18. gr. Landstjóri veitir leyfi þau og undanþágur frá lögum, sem tíðk-
azt hafa, eptir reglum þeim, sem farið hefur verið eptir hingað til.



19. gr. Konungur náðar menn og veitir almenná uppgjöf á sötum. 
Ráðgjöfunum getur hann eigi gefið upp sakir fyrir brot á stjórnarskránni nie 
fyrir önnur brot, sem landsdómur hefur dæmt þá fyrir, nema því að eins, að 
neðri deild alþingis samþykki.

II.
20. gr. Á alþingi eiga setu 36 pjóðkjörnir menn. Kosning peirra 

gildir venjulega fyrir 6 ára timabil. Stytta má tímabil þetta með lögum Deyi 
nokkur eða fari frá af þeim, sem kosnir eru til þingsetu, meðan á kjörtímanum 
stendur, skal kjósa annan í hans stað til þingsetu fyrir pað tímabil, sem eptir 
er af kjörtímanum.

21. gr. Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þing- 
deild. í  efri þingdeild sitja 12 menn, er kjósa skal um land allt eptir ákvæð 
um þeim. er sett verða í kosningarlögunum. í  neðri deild sitja 24 þingmenn, 
kosnir í kjördæmum. Tölu þingmanna má breyta með lögum.

22. gr. Kosningarrjett til alþingis hafa:
a. allir búandi menn, húsmenn, borgarar, þurrabúðarmenn og aðrir húsráð- 

endur, sem greiða gjald til almennra parfa ;
b. embættismenn;
c. þeir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, prestaskóiann eða lækna- 

skólann í Reykjavík, eða eitthvert annað pessháttar opinbert próf, scm nú 
er, eða kann að verða sett, þó ekki sjeu þeir i  embætti, ef þeir eru ekki 
öðrum háðir.

J>ó getur enginn átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn 25 ára að 
aldri, þegar kosningin fer fram, hafi ófiekkað mannorð, hafi venð heimilisfastur 
í kjördæminu eitt ár, sje fjár síns ráðandi og honum sje ekki lagt af sveit,eða, 
hafi hann þegið sveitarstyrk, að hann þá hafi endurgoldið hann, eða honum 
hafi verið gefinn hann upp.

23. gr. Kjörgengur til alþingis er hver sá, sem hefur kosningarrjett 
samkvæmt því sem nú var sagt, ef hann:

1. ekki er þegn annars ríkis eða er í þjónustu þess;
2. hefur að minnsta kosti síðustu 5 ár verið i löndum þ(ám í norðurálfunni, 

sem liggja undir Danaveldi.
Kjörgengi til efri deildar skal þó bundið við 35 ára aldur. Kjósa má 

þann mann, sem á heima utan kjördæmis, eða hefur verið innan kjördæmis 
skemur en eitt ár.

Með lögum má veita konum kosningarrjett og kjörgengi til alþingis.
Nákvæmari reglur um kosningarnar verða settar í kosningarlögunum.

III.
24. gr. Alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag í júlímánuði ann 

aðhvort ár, hafi landstjóri ekki tiltekið annan samkomudag sama ár.
Með lögum má ákveða, að hið reglulega alþingi komi optar saman eður 

á öðrum tíma.
25. gr. Samkomustaður alþingis er í Reykjavík. pó getur landstjóri 

eptir atvikum skipað fyrir um, að alþingi komi saman á öðrum stað í landinu.



26. gr. Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friðí pess eða frelsi.
27. gr. Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess sjen löglega

kosnir.
28. gr. Sjerhver nýr þingmaður skal vinna eið að stjórnarskránni, 

undir eins og viðurkennt er, að kosning hans sje gild.
29. gr. Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæring sína og 

eigi við neinar reglur frá kjósendum sínmn.
Embættismenn þeir, sem kosnir eru til alþingis, þurfa ekki leyfi stjórn, 

arinnar til þess að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til að annast um- 
að embættisstörfum þeirra verði gegnt án kostnaðar fyrir landsjóðinn.

30. gr. Hvor þingdeild á rjett á, að bera upp frumvörp til laga og 
ályktana og samþykkja þau fyrir sitt leyti; einnig má hvor pingdeildin fyrir 
sig senda konungi eða landstjóra ávörp.

31. gr. Hvor þingdeild getur sett nefndir af þingmönnum til pess að 
rannsaka mikils varðandi málefni. J>ingdeildin getur veitt nefndum þessum 
rjett á, að heimta skýrslur, munnlegar og brjeflegar, bæði af embættismönnum 
og öðrum.

32. gr. Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje aftaka, nema með 
lögum; ekki má heldur án lögákvæða taka lán, er skuldbindi Jandið, nje selja 
eða á annan hátt láta af hendi neina af fasteignum landsins, nje skerða þann 
hluta viðlagasjóðs, sem ákveðinn verður með lögum.

33. gr. Ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sje til þess i 
fjárlögum eða fjáraukalögum.

34. gr. Jafnskjó‘t sem hið reglulega alþingi er komið saman, skal 
leggja fyrir það frumvarp til fjárlaga fyrir fjárhagstímabilið, sem í hönd fer. 
Með tekjunum skal telja bæði hið fasta tillag og aukatillagið úr hinum al- 
menna rikissjóði.

Gjöld, sem ákveðin eru með eldri lögum, tilskipunum, konungúrskurð- 
um eða öðrum gildum ákvæðum, skal, þangað til breyting verður á því gjörð 
með lögum, tilfæra í fjárlögunum, svo sem gjöld þessi liafa ákveðin verið.

Frumvarpið til fjárlaganna og eins frumvörp til fjáraukalaga skal jafn- 
an fyrst leggja fyrir neðri deild alþingis.

35. gr. Hvor þingdeild kýs yfirskoðunarmann, og skulu peim veitt
laun fyrir starfa sinn. Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða reikninga 
hvers árs um tekjur og gjöld landsins, og gæta þess, að tekjur landsins sjeu 
par allar .taldar og að ekkert hafi verið goldið út án heimildar. þeir geta
krafizt að fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir purfa. Siðan skal
semja reikning fyrir fjárhagstimabilið, og leggja hann fyrir alþingi, ásamt með 
athugasemdum yfirskoðunarmanna, til fullnaðarúrslita.

36. gr. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það
hefur verið ræ tt þrisvar i hvorri þingdeild.

37. gr. fe g a r  Jagafrumvarp er samþykkt í annarihvorri þingdeildinni, skal 
pað lagt fyrir hina þingdeíJdina i því formi, sem það er samþykkt i. Yerði þar 
breytingar á gjörðar, gengur það aptur til hinnar fyrri þingdeildar. Yerði hjer 
aptur gjörðar breytingar, fer frumvarpið af nýju tiJ hinnar deildarinnar. Gangi þá 
enn eigi saman, ganga báðar deildirnar saman í eina málstofu, og leiðir alpingi pá



málið tií lykta eptir eina umræðu. pegar alþingi pannig myndar eina málstofu, 
þarftil þess að gjörð verði fullnaðarályktun á máli, að tveir þriðjungar þingmanna 
ú r hvorri deild sjeu á fundi og eigi þátt í atkvæðagreiðslunni; ræður þá at- 
kvæðafjöldi úrslitum um hin einstöku málsatriði, en til þessað lagafrumvarp, að 
undanskildum frumvörpum til fjárlaga og fjáraukalaga, verði samþykkt í heild 
sinni, þarf aptur á móti að minnsta kosti, að tveir þriðjungar atkvæða þeirra, 
sem greidd eru, sjeu með frumvarpinu.

. 38. gr. Meðan alþingi stendur, má ekki taka neinn alþingismann fast- 
an fyrir skuldir án samþykkis þeirrar deildar, er hann situr í, nje heldur 
setja hann í varðhald eða höt'ða mál móti honum, nema hantí sje staðinn að
glæp- Enginn alþingismaður verður kraíinn til ábyrgðar utan þings fyrir það, 
sem hann hefur talað á þinginu, nema þingdeildin, sem hann á sæti í, leyfi.

39. gr. Ef sú breyting, er sviptir mann kjörgengi, verður á högum 
þess manns, sem löglega er kosinn, missir hann rjett þann, sem kosningunni
fylgir. 40. gr. Eáðgjöfunum skal heimilt vegna embættisstöðu sinnar að sitja 
á alþingi, og þeir eiga rjett á, að taka þátt í umræðunum einsopt og þeir vilja, 
en gæta verða þeir pingskapa.

Atkvæðisrjett hafa ráðgjafar því að eins, að þeir sjeu kosnir alþingis-
menn.

41. gr. Hvor þingdeild og eins hið sameinaða alþingi kýs sjálft forseta 
sinn og varaforseta.

42. gr. Hvorug pingdeildin má gjöra ályktun um neitt, nema að minnsta 
kosti tveir þriðjungar pingmanna sjeu á fnndi og greiði þar atkvæði.

43. gr. Heimilt er \>ingmanni að bera upp í þeirri þingdeild, sem 
hann á sæti í, hvert það málefni, er almenning varðar, ef þingdeildin leyfir, 
og beiðast skýrslu nm það.

44. gr. Hvorug þingdeildin má taka nokkurt málefni til meðíerðar á 
þingi, nema einhver þingdeildarmanna taki það að sjer til flutnings.

45. gr. Jáyki þingdeild ekki ástæða til að gjöra ályktun um eitthvert 
málefni, þá getur hún visað pví til landstjórnarinnar.

46. gr. Fundi beggja þingdeilda og hins sameinaða alþingis skal halda 
í heyranda hljóði. þó getur forseti, eða svo margir þingmenn, sem til er tek- 
ið í þingsköpunum, krafizt, að öllum utanþingsmönnum sje vísað burt, og skal 
þá pingið eða þingdeild sú, er hlut á að máli, skera úr, hvort ræða skuli 
málefnið í heyranda hljóði eða eigi.

47. gr. þingsköp hins sameinaða alþingis og beggja þingdeilda skal 
setja með lögum.

IV.
48. gr. Landsdómur skal skipaður dómendum hins æðsta dómstóls inn- 

anlands og öllum þingmönnum efri deildar. Ryðja má sá, er kærður er, allt 
að 5 menn úr dómi, þó svo, að jafnan sitji dóminn eigi færri en 2 dómendur 
hins æðsta dómstóls. Jafnan skal tala dómenda á stöku standa, og skal pví, 
ef til kemur, einn úr víkja eptir hlutkesti. Landsdómur velur forseta sinn.



Éndi kjörtími meðan á máli stendur í landsdómi, halda þó efri deildar metili 
sæti sínu í dóminum. Rjettarfarið við dóm þennan skal ákveða með lögum.

49. gr. Landsdómur einn dæmir í þeim málum, er landstjóri eða neðri 
deild alþingis býr til á kendur ráðgjöfunum.

50. gr. Skipun dómsvaldsins skal ákveða með lögum.
51. gr. Dómendur skera úr öllum'ágreiningi um embættistakmörk yfir- 

valdanna. pó getur sá, sem þar um leitar úrskurðar, ekki komið sjer hjá, að 
hlýða yfirvaldsboði í bráð, með því að skjóta málinu til dóms.

52. gr. Dómsvaldið skal greina frá umboðsvaldinu með lögum.
53. gr. Dómendur skulu í embættisverkum sinum fara einungis eptir 

lögunum. þeim dómendum, sem ekki hafa að auki umboðsstörf á hendi, verð- 
ur ekki vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fiuttir í 
annað embætti á móti vilja þeirra, nema þegar verið er að koma nýrri skip- 
un á dómstólana. f>ó má veita þeim dómara, sem orðinn er fullra 65 ára 
gamall, lausn frá embætti, en eigi skal hann missa neins í af launum sínum.

Y .
54. gr. Hin evangelisk-lútherska kirkja er þjóðkirkja landsins, og skal 

þjóðíjelagið því styðja hana og vernda.
Sambandinu milli þjóðkirkju og landstjórnar skal skipa með lögum.
55. gr. Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með 

þeim hætti, sem bezt á við sannfæringu livers eins. þó má eigi kenna eða 
fremja neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu.

56. gr. Rjettindi trúarijelaga þeirra, sem frábrugðin eru þjóðkirkjunni, 
skal ákveða með lagaboði.

57. gr. Enginn má missa neins í af þegnrjettindum sakir trúarbragða
sinna, nje heldur þeirra vegna skorast undan almennum fjelagsskyldum.

VL
58. gr. Hvern, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar leiða fyrir

dómara, og sje hann þá eigi þegar látinn laus, skal dómari, áður sólarhring- 
ur sje liðinn, leggja rökstuddan úrskurð á, hvort hann skuli í varðhald setja. 
Megi láta hann lausan mót veði, skal ákveða í úrskurðinum, hvert eða hversu
mikið það skuli vera. Dómari og aðrir, sem viðriðnir eru, bera ábyrgð fyrir
þeim, sem tekinn er fastur eða hindraður á annan hátt.

Úrskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og 
áfrýjun slíks úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms í sakamálum. Eng- 
an má setja í gæzluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar íjársekt eða einföldu 
fangelsi.

59. gr. Heimilið er friðheilagt. Ekki má gjöra húsleit nje kyrsetja 
brjef og önnur skjöl, nje rannsaka pau, án dómsúrskurðar, nema lög sjerstak- 
lega leyfi.

60. gr. Eignarrjetturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta 
af hendi eign sína, nema almennings þörf kreQi; p arf til þess lög og komi fullt 
verð fyrir.

61. gr. Öll bönd þau, sem hamla frelsi í atvinnuvegum og jafiarjetti



manna til atvinnu, og eigi eru byggð á almennings heíllum, skal af taka með 
lögum.

62. gr. Sá, sem ekki getur sjeð fyrir sjer og sínura, og sje hann ekki
skylduómagi annars manns, skal eiga rjett á, að fá styrk úr almennum sjóði,
en þá skal hann háður vera takmörkunum þeim, er lögin áskilja.

63. gr. Hafi foreldri eigi efni á að fr-TÖa sjálf börn sín, eða sjeu
börnin munaðarlaus og öreigar, er það skylda þjóðfjelagsins, að sjá þeim fyr-
ir uppfræðingu og framfæri.

64. gr. Hver maður á rjett á, að láta í Ijósi hugsanir sínar á prenti, 
en þó verður hann að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir 
fyrir prentfrelsi má aldrei lögleiða.

65. gr. Rjett eiga menn á að stofna fjelug í sjerhverjum löglegum til-
gangi án þess að Ieyfi purfi að fá til þess. Ekkert ijelag má rjúfa með stjórn-
arráðstöfun. [jó má banna fjelag um stundarsakir, en pá verður þegar að
búa mál til á hendur fjelaginu, til þess að það verði rofið.

66. gr Rjett eiga menn á, að safnast saman vopnlausir. Lögreglu-
stjórninni er lieimilt að vera við alm ennar. samkomur. Banna má mannfundi 
undir berum himni, þegar uggvænt þykir, að af þeim leiði óspektir.

67. gr. Ilver vopnfar maður er skyldur að taka sjálfur þátt í vörn
landsins, eptir því sem nákvæmar verður ákveðið með lögum.

68. gr. Rjetti sveitarfjelaganna til að ráða málefnum sínum skal skipa 
með lögum.

69 gr. Skattgjaldamálum skal skipa með lögum.
70. gr. Sjerrjettindi, er bundin sjeu við nafnbætur og tign, má aldrei

lögleiða.
VII.

71 gr. Frumvörp, hvort heldur er til breytinga eða viðauka á stjórn- 
arskrá þessari, má bera upp bæði á reglulegu alþingi og auka-alþingi. Nái
frumvarpið um breyting á stjórnarskránni samþykki beggja þingdeildanna, skal
rjúfa alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga af nýju. Sampykki 
hið nýkosna alþingi frumvarpið óbreytt, og nái það staðfesting konungs, þá 
hefur það gildi sem stjórnarlög.

72. gr. ]'á er stjórnarskipunarlög þessi eru staðfest, og landstjórn skip- 
uð samkvæmt 6. og 7. gr. þeirra, er stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni 
’slands 5. dag janúarmánaðar 1874 numin úr gildi.

Ákva-ði um stundarsakir.
í  íslenzkum málum, þeim er eigi skal dæma í landsdómi samkvæmt 

þessum stjórnarskipunarlögum, verður engin breyting gjörð á stöðu hæstarjettar 
í Danmörku, sem æðsta dóm>, án þess að hið almenna lCggjafarvald ríkisins 
taki þátt í því.


