
Ed. 7tl. H reytfngartfillögnr

við frum varp til stjórnarskipunarlaga ura breyting á stjórnarskrá um hin sér- 
staklegu málefni íslands 5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum  3. okt. 1903.

Frá stjórnarskrárnefndinni.

1. Á eftir 1. gr. komi ný grein 2. gr. svo hljóðandi:
Konungur vinnur eið að stjórnarskrá íslands. Af eið- 

staf konungs skal gera tvö samhljóða frum rit, og geymir al- 
þingi annað þeirra, en hitt skal geymt í landsskjalasafninu.

Greinatalan breyfist þessu samkvæmt.
2. Við 4. gr. Greinin orðist svo: 4. gr. stj.skr. falli burt en í staðinn komi:

Konungur veitir öll þau embætti, sem hann hefir veitt 
hingað til. Breyta má þessu með lögum. Hver embættis-
m aður skal vinna eið að stjórnarskránni. Konungur getur
vikið þeim frá embætti, sem hann hefir veitt það, þó skal 
engum vikið frá embætti til fullnaðar, nema honum sé áður 
gefinn kostur á að verja mál sitt fyrir dómi.

3. — 8. gr. Fyrir: »45« komi: 5.
4. — 10. gr. Greinin orðist svo: 6. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1908

falli burt, en i staðinn komi:
Kosningarrétt til neðri deildar alþingis hafa karlar og 

konur, sem ekki eru í vist eða vistskyld og eru 25 ára er 
kosningin fer fram. Þó getur enginn átt kosningarrétt nema 
hann hafi óflekkað m annorð, hafi verið heim ilisfastur í kjör- 
dæm inu eitt ár og sé fjár síns ráðandi, enda standi hann 
ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. Nú hafa hjón óskil- 
inn fjárhag og missir konan eigi kosningarrétt fyrir það.

Með sömu skilyrðum hafa og karlar og konur sem eru 
30 ára eða eldri kosningarrétt til efri deildar.

5. — 11. gr. 2. Fyrir: »að minsta kosti siðasta árið« komi: 5 síðustu árin.
6. — 13. gr. Fyrir »lögmæltan dag« komi: 17. jún í eða næsta virkan dag.



7. — 13. gr. Þriðja málsgrein verði ön n u r málsgrein svo hljóðandi: Breyta
m á þessu með lögum.

8. — 15. gr. Fyrir:  »£]árlaganefndirnar í heild sinni« komi: meiri eða minni
hluti fjárlaganefndanna.

9. — 15. gr. Síðasta setningin falli burt.
10. — 16. gr. F y rir  »sjái þeir nokkuð að athuga« komi: þyki þeim nokkuð

athugavert.
11. — 17. gr. Aftan við greinina bætist:

Svo og ú r  því hvort deildarm aður hefir mist kjörgengi.
12. — 20. gr. F y rir  »skóla« komi: barnafræðsla.
13. — 22. gr. Síðari setningin falli burt.
14. — 23. gr. í stað 23 gr. komi svo hljóðandi grein:

Með sérstöku lagaboði má kveða á um, að þeim lagafrum- 
vörpum, er alþingi hefir samþykt, megi skjóta til leynilegrar 
atkvæðagreiðslu kjósenda neðri deildar um land alt, annað- 
hvort  til sam þykkis eða synjunar.

Heimild þessi er þó þeim skilyrðum bundin , að fullur 
þriðjungur hvorrar þingdeildar og þrjú þúsund  kjósendur neðri 
deildar kreQist a tkvæðagreiðslunnar, enda sé sú krafa komin 
í hendur s t jó rnarinnar fjörutíu dögum eftir að lögin voru af- 
greidd frá alþingi. Konungsstaðfestingar skal þá fyrst leitað, 
er k jósendur hafa sam þykt alþingisfrumvarpið með atkvæða- 
greiðslu, eða hinn lögákveðni frestur er ú trunn inn  án þess að 
atkvæðagreiðslu hafi verið krafist.

Undanþegin þessari atkvæðagreiðslu eru fjárlög og fjár- 
aukalög, svo og þau lög, er öðlast skulu gildi áðu r  en fjórir 
m ánuðir  eru liðnir frá þvi, er þau voru afgreidd frá þinginu.

15. Við 61. gr. 61. gr. sfjskr. orðist svo:
Tillögur, hvort heldur eru til breytinga eða viðauka á 

s t jó rnarskrá þessari, m á bera upp bæði á reglulegu alþingi 
og aukaalþingi. Nái tillagan sam þykki beggja þingdeildanna 
skal rjúfa neðri deild alþingis þá þegar og stofna til al- 
m ennra  kosninga af nýju. Samþykki báðar  deildir þingsins 
ályktunina óbreytta og nái h ún  staðfestingu konungs, þá hefir 
h ún  gildi sem stjórnarlög.

16. — »ákvæði um  stundarsakir«
Á eftir »ákvæðinu« komi tvær nýjar málsgreinar svo 

hljóðandi:
Á fyrsta reglulegu alþingi eftir kosningar skal á- 

kveða með hlutkesti i efri deild hverjir þingmenn deildar- 
innar  skuli fara frá eftir 3 á r  og hverjir eftir 6 ár.

Almennar kosningar til neðri deildar skulu fara frani 
sem fyrst eftir kosningar til efri deildar, og ekki siðar en 
innan ársQórðungs.

17. Aftan við frumvarpið komi ný grein svo hljóðandi:
Þegar stjórnarskipunarlög þessi eru staðfest, skal færa 

breytingar þær, sem með þeim eru gerðar, sem og breytingar 
þær, sem gerðar eru með lögum nr. 16, 3. okt. 1903, á stjórn- 
arskránni 5. jan . 1874, inn í texta s tjó rnarskrárinnar ,  og get- 
u r  konungur þá gefið han a  út i heilu lagi sem stjórnarskrá 
íslands.


