
Frumvarp
til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu 

málefni Islands 5. jan. 1874 og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1903.

(Lagt fyrir alþingi 1914).

1. gr.
Síðari hluti 1. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903:
»Ráðherra íslands má eigi . . . falið að veita« falli burt, en í slaðinn

komi:
Ráðherra íslands m á eigi hafa annað ráðherraem bætti á hendi, og 

verður að tala og rita islenska tungu. Hann skal liafa aðsetur í Revkjavik, 
en fara svo oft sem nauðsyn er á til K aupm annahafnar, til þess að bera upp 
fyrir konungi lög og mikilvægar sljórnarráðstafanir, þar sem konungur 
ákveður.

Landssjóður greiðir laun ráðherra, svo og kostnað við ferðir hans á 
konungsfund.

Nú deyr ráðher-ra eða lætur af embætti, og gegnir landritari þá ráð- 
herrastörfum á eigin ábyrgð, þangað til skipaður hefir verið nýr ráðherra.

Ráðherra veitir þau embætti, sem hann hingað til hefir veitt.
Tölu ráðherra m á brevta með lögum.
Verði ráðherrum  fjölgað, legst landritaraem bættið niður.

2. gr.
Á eftir 1. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (2. gr. stjórnarskrárinnar) 

komi tvær nýjar greinar (2. og 3. gr.):
Konungur vinnur eið að stjórnarskrá íslands. Af eiðstaf konungs skal 

gera tvö samhljóða frumrit, og geymir Alþingi annað þeirra, en hitt skal geymt 
i Landsskjalasafninu.

3. gr.
Konungur er ábyrgðarlaus og friðlielgur. Ráðherra ber ábvrgð á stjórn-
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inni. Alþingi getur kært hann fyrir em bættisrekstur hans. Landsdóm ur dæm- 
ir þau mál.

4. gr.
2. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (3. gr. stjórnarskrárinnar) falli 

burt, en i hennar stað komi:
Undirskrift konungs undir ályktanir um  löggjöf og stjórn veitir þeim 

gildi, þegar ráðherra ritar undir þær með honum.

5. gr.
4. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en i hennar stað komi:
Konungur veitir öll þau embætti, sem hann hefir veitt hingað tii. 

Breyta má þessu með lögum. Hver em bættism aður skal vinna eið að stjórn- 
arskránni. Konungur getur vikið þeim frá embætti, sem hann hefir veitt það.

6. gr.
11. gr. stjórnarskrárinnar faili burt, en í hennar stað komi:
Þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur gefið út bráðabirgðalög 

milli Alþinga; eigi mega þó siík lög ríða i bág við stjórnarskrána, og ætið 
skulu þau lögð fyrir næsta Aiþingi á eftir. Samþykki Alþingi þau ekki áður en 
þingi slítur, falla þau úr gildi. BráðabirgðaQárlög má eigi gefa út, ef fjárlög 
fyrir fjárhagstímabilið eru sam þykt af Aiþingi.

7. gr.
4. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 og 14. gr. stjórnarskrárinnar 

falli burt, en i þeirra stað kom i:
A Alþingi eiga sæti 40 þjóðkjörnir alþingismenn. Tölu þeirra má 

breyta með lögum.

8. gr.
5. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (15 gr. stjórnarskrárinnar) falli 

burt, en i stað hennar komi:
Alþingi skiftist i 2 deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. í neðri 

deild eiga sæti 26 þingmenn, en 14 i efri deild. Tölum þessum má breyta 
með lögum.

Ó hlutbundnum  kosningum i sjerstökum kjördæm um  skulu kosnir 34 
alþingismenn, en 6 hlutbundnum  kosningum um landið alt í einu lagi.

Þeir þingmenn eiga allir sæti í efri deild, sem kosnir eru hlutbundn- 
um kosningum, og auk þeirra 8 þingmenn, sem sameinað Alþingi kýs úr 
flokki þingmanna, sem kosnir eru óhlutbundnum  kosningum. Hinir eiga sæti 
í neðri deiid.

9. gr.
16. gr. stjórnarskrárinnar falli burtu, en i stað hennar komi:
Þingmenn, kosnir óhlutbundnum  kosningum, skulu kosnir til 6 ára, 

en þingmenn, kosnir hlutbundnum  kosningum, til 12 ára, og fer helmingur 
þeirra frá sjötta hvert ár. Þingrof nær ekki til þingmanna þeirra, sem kosnir 
eru hlutbundnum  kosningum.
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Deyi þingmaður, kosinn óhlutbundinnj kosningu, meðan á kjörtím an- 
um  stendur, eða fari frá, þá skal kjósa þingm ann i stað hans, fvrir það, sem 
eftir er kjörtimans. Verði á sam a hátt autt sæti þingmanns, kosins hlutbund- 
inni kosningu, tekur sæti hans varam aður sá, er i hlut á, en varam enn skulu 
vera jafnm argir og þingmenn, kosnir h lu tbundnum  kosningum, enda kosnir 
á sama hátt og samtímis.

10. gr.
6. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (17. gr. stjórnarskrárinnar), falli 

burt, en i staðinn komi:
Kosningarrjett við óhlutbundnar kosningar til Alþingis hafa karlar og 

konur, sem fædd eru hjer á landi eða hafa átt hjer lögheimili siðastliðin 5 ár 
og; eru 25 ára, er kosningin fer fram ; þó geturenginn átt kosningarrjett, nema 
hann hafi óflekkað m annorð, hafi verið heimilisfastur i kjördæm inu 1 ár og 
sje ljár síns ráðandi, enda ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk. Ennfrem ur 
eru þau skilyrði sett, að hinir nýju kjósendur, konur, og þeir karlm enn, er 
ekki hafa kosningarrjett samkvæm t stjórnarskipunarlögunum  frá 1903, fái ekki 
rjett þann, er hjer ræðir um, öll i einu, heldur þannig, að þegar semja á al- 
þingiskjörskrá i næsta sinn, eftir að lög þessi eru kom in í gildi, skal setja á 
kjörskrána þá nýja kjósendur eiria, sem eru 40 ára eða eldri, og að öðru leyti 
fullnægja hinum alm ennu skilyrðum til kosningarrjettar. Næsta ár skal á sama 
hátt bæta við þeim nýjum  kjósendum, sem eru 39 ára, og svo framvegis, 
lækka aldursm arkið um  eitt ár í hvert sinn, til þess er allir kjósendur, konur 
sem kárlar, hafa náð kosningarrjetti, svo sem segir i upphafi þessarar greinar.

Nú hafa hjón óskilinn Qárhag, og missir ekki konan kosningarrjett sinn 
fyrir þvi.

Með sömu skilyrðum hafa karlar og konur, sem eru 35 ára eða eldri, 
kosningarrjett til hlutbundinna kosninga. Að öðru leyti setja kosningarlög 
nánari reglur um kosningar og um það, i hverri röð varam enn skuli koma 
í stað aðalm anna i efri deild.

11. gr.
18. gr. stjórnarskrárinnar orðist þannig:
Kjörgengur við óhlutbundnar kosningar er hver sá, sem kosningarrjett 

á til þeirra; kjósa má sam t þann rnann, sem á heima utan kjördæmis, eða 
hefir átt þar heima skem ur en eitt ár. Kjörgengur við h lutbundnar kosning- 
ar er hver sá, er kosningarrjett á til þeirra. Heimilisfesta innan lands er skil- 
yrði fyrir kjörgengi, bæði við hlutbundnar og óhlutbundnar kosningar.

Þeir dóm endur, er hafa ekki um boðsstörf á hendi, eru þó hvorki kjör- 
gengir til neðri nje efri deildar.

12. gr.
7. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (19. gr. stjórnarskrárinnar) falli 

burt, en í staðinn komi:
Reglulegt Alþingi skal sam an kom a lögmæltan dag annaðhvort ár, hafi 

konungur ekki tiltekið annan samkom udag fyrri það ár. Breyta má þessu 
með lögum.
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Nú krefst meiri hluti þingm anna hvorrar deildar, að aukaþing sje 
haldið, og kveður þá konungur Alþingi til setu svo fljótt sem unt er. Eigi 
m á það þing lengur sitja en 4 vikur, án samþykkis konungs.

13. gr.
Á undan 20. gr. stjórnarskrárinnar komi ný grein svo látandi:
Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess nje frelsi.

14.' gr.
8. gr. stjórnarskipunarlaga 3. okt. 1903 (L. málsgr. 25. gr. stjórnarskrár- 

innar) falli burt, en í staðinn komi:
Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, undir eins og það er samnn komið, 

leggja frum varp til fjárlaga fyrir það fjárhagstímabil, sem í hönd fer.

15. gr.
26. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í staðinn komi:
Sameinað Alþingi kýs 3 yfirskoðunarm enn, og skulu þeim veitt laun 

fyrir starfa sinn. Þeir skulu kosnir með hlutfallskosningu. Yfirskoðunarmenn 
þessir eiga að gagnskoða árlega reikninga um tekjur og gjöld landsins, og 
gæta þess, hvort tekjur landsins sjeu þar allar taldar, og hvort nokkuð hafi 
verið út goldið án heimildar. Þeir geta, hver um sig, tveir eða allir, kraflst 
að fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Siðan skal safna 
þessum reikningum fyrir hvert fjárhagstimabil í einn reikning og leggja hann 
fyrir Alþingi ásam t athugasem dum  yfirskoðunarm anna, og skal því næst sam- 
þykkja hann með lögum.

Rjett er yfirskoðunarm önnum , einum eða fleirum, að fá að sjá reikninga 
og bæ kur gjaldkera landssjóðs, og sömuleiðis stjórnarráðsins, fyrir ár það, 
sem er að liða eða liðið er. Þyki þeim nokkuð athugavert, skulu þeir gera 
eftirmönnum sínum vísbendingu um það skriflega.

16 gr.
29. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en i staðinn komi:
Alþingi sker sjálft úr, hvort þingm enn þess sje löglega kosnir, svo og 

úr því, hvort þingm aður hafi mist kjörgengi.

17. gr.
Aftan við 45. gr. stjórnarskrárinnar bætist:
Breyta má þessu með lögum.

18. gr.
Aftan við 47. gr. stjórnarskrárinnar bætist:
Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar 

annarar guðsdýrkunar en þeirrar, er liann sjálfur aðhyllist.
Nú er m aður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til háskóla ís- 

lands, eða einhvers styrktarsjóðs við þann skóla, eftir þvi sem á verður kveð-



ið, gjöld þau, er honum  ella hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar, enda 
heyri hann ekki til öðrum  trúarbragðaflokki, er viðurkendur sje i landinu.

Breyta má þessu með lögum.

19. gr.
48. gr. stjórnarskrárinnar falli burt, en í hennar stað kom i:
Hvern þann, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar leiða fyrir 

dómara. Sje hann eigi jafnskjótt látinn latfls, skal dóm ari, áður sólarhringur 
sje liðinn, leggja rökstuddan úrskurð á, hvort hann skuli settur í varðhald. 
Megi láta hann lausan gegn veði, þá skal ákveða i úrskurði, hvert og hversu 
mikið það skuli vera.

Úrskurði dóm ara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og 
áfrýjun sliks úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms i sakamálum.

Engan má setja i gæsluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar Qesekt 
eða einföldu fangelsi.

20. gr.
60. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo:
Sjerrjettindi, er bundin sje við aðal, nafnbætur og lögtign, m á eigi 

lögleiða.
21. gr.

61. gr. stjórnarskrárinnar orðist svo:
Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þess- 

ari, má bera upp bæði á reglulegu Alþingi og auka-Alþingi. Nái tillagan 
samþykki l)eggja þingdeildanna, skal rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til al- 
m ennra kosninga af nýju. Samþykki báðar deildir þingsins ályktunina óbreytta, 
og nái hún staðfestingu konungs, þá hefir hún gildi sem stjórnarskipunarlög.

Nú sam þykkir Alþingi breyting á sam bandinu milli íslands og Dan- 
m erkur, og skal þá leggja það mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna 
i landinu til sam þyktar eða synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.

Á k v æ ð i  u m  s t u n d a r  s a k i r .
Umboð konungkjörinna þingm anna falla niður, þegar stjórnarskipunar- 

lög þessi kom a i gildi, og skulu þá kosnir í fyrsta sinn 6 þingmenn til efri 
deildar og jafnm argir varam enn með lilutfallskosningum um land alt.

Á fyrsta reglulegu Alþingi eftir kosningar skal ákveða með hlutkesti, 
liverjir skuli fara frá eftir 6 ár, þeirra sem kosnir voru hlutbundnum  kosn- 
ingum.

Almennar óhlutbundnar kosningar skulu fara fram sem fyrst eftir hlut- 
fallskosningar, og ekki siðar en innan ársfjórðungs.

2. málsgrein 11. gr. tekur ekki til dóm ara þeirra, er nú skipa lands- 
yfirrjettinn.

Heimilisfesta innanlands er ekki skilyrði fyrir kjörgengi þeirra manna, 
sem þá kunna að eiga setu á Alþingi, er stjórnarskipunarlög þessi öðlast gildi.

Pannig sam þykt á Alþingi 11. september 1913.


