
I.

Frumvarp
til

laga um ákvarðanir nokkrar, áhrærandi siglíngar og
verzlun á Íslandi.

1. gr.

Kaupmönnum þeim, sem hafa fasta verzlunarstaði á íslandi,
skal vera heimilt, að taka utanríkisskip á leigu og hafa til
verzlunar sinnar á íslandi, en sækja skulu þeir til þess íslenzkt
leiðarbréf og skal þá um slík skip fara eptir því, sem boðið
er um dönsk skip, sem höft') eru til verzlunar þegna Dana-
konúngs á Íslandi, að því undan skildu, að eigi skal mega
hafa skip þau til neinna fiskiveiða, og skal einnig gætt þess,
sem fyrir er mælt í 7. gr. laga þessara. Svo skulu og leiðar-
href þau, sem þurfa fyrir hverja kaupferð, gefin út annað-
hvort af innanríkisráðgjafanum eða, eptir fyrirlagi hans, af stipt-
amtmanninum yfir íslandi, eins og boðið er í tilsk. ll. sept. 1816,
14. gr.

2. gr.
Utanríkisskipum skal leyft vera frá 1. júní 1852, að hleypa

inn í Reykjavíkurkaupstað, þó ekki hafi þau íslenzk Ieiðarhréf,
og þó ekki se neyð fyrir hendi, og skal það, sem á kveðið er í
tilsk. frá 13. júní 1787, kap. 1., 11.gr., um dönsk skip, einnig
ná til þeirra, að því einu undan skildu, að þau mega ekki vera
að fiskiveiðum við landið.

3. gr.
Frá 1. april 1852 skal innanrikisráðgjafinn mega veita

utanríkismönnum leyfi til, að sigla upp Ísland með utanrikis-



skipum :111 takmarkana þei['['a, sem ákveðnar eru í tilsk. ll. sept.
1816, 1. og 2. gr., um tölu skipanna, og nær senda skuli inn
beiðni um það; þó skulu skip þessi fyrst koma til Reykjavíkur-
kaupstaðar, eða einhvers af hinum öðrum verzlunarstöðum á Ís-
landi, el' settir kynnu að verða jafnsiðis henni, og skal það vera
skipráðendum leyfilegt, án þess þeir séu bundnir við neinn legu-
tíma, að selja verzlunarmönnum þeim, sem þar eru búsettir,
vörur þær, af hverju tægi sem eru, er þeir hafa meðferðis, og
eins að selja öðrum landsbúum kornvöru, timbur og við, stein-
kol, og salt, um 3 vikna tíma í hverri kaupferð, á höfn þeirri
eða höfnum þeim, sem getið var, og loksins, þegar þeir eru
búnir að bera alveg af skipi farm þann, er þeir hafa að flutt, í
Reykjavík eða öðrum höfnum þeim, er kynnu að verða settar
jafnsiðis henni, að fara á aðra staði á Íslandi, til þess að sækja
þángað farm. þó má eigi hafa slík skip til fiskiveiða á meðan
þau hafa íslenzk leiðarhref, og skal að öðru leyti gætt þess,
sem ákveðið er í 7. gr. laga þessara. Enn fremur er innanrík-
isráðgjafanum falið á hendur, að sjá svo fyrir, að leyfi þau, sem
her getur um, geti fengizt hjá verzlunarfuUtrúum dönsku stjórn-
minnar á hagkvæmum stöðum.

4. gr.

Fyrir leyfi [iau, sem getið er í undanfarandi grein, skal
greiða 5 rbdd, af hverju lestarrúmi skipsins fyrir ferðina fram
og aptur, auk venjulegs gjalds fyrir leiðarbréf

5. gr.

Að öðru leyti skal það, sem á kveðið er í tilsk. 11. sept.
1816, 4., 5., 10., ll. og 12. gr., ná til skipa þeirra, sem getið
er í 3. gr. laga þessara , en samt svo, að verzlunarfulltrúi
dönsku stjórnarinnar á þeim stað, er skipið fer frá, skal rita
ekki að eins á Ieiðarbréflð, heldur einnig á vöruskrá skipsins;
a ð um staði þá, er sigla má upp, se vísað til þess, sem á
kveðið er her að ofan í 3. gr. laga þessara, og a ð yfirvald-
inu sé fengin önnur eins skýrsla yfir vörur þær, sem bornar
eru á skip eða af skipi á hverjum stað, og boðið er um inn-
lend skip. Svo skal og fara eptir til sk. ll. sept. 1816, 9. gr.,
um öll afbrot gegn reglum þeim, sem ákveðnar eru um verzl-
un skipsins,
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6. gr.
Konúngur getur, nær sem vill, ákveðið, að einstakar út-

lendar þjóðir, eptir kjörum þeim, er hin danska sigling sætir
Í eignarlöndum þeirra, skuli eigi mega njóta réttinda þeirra,
sem veitt eru siglingu utanríkismanna á íslandi með lögum
þessum, nema þvi að eins, að þær greiði fyrir það aukagjald,
er verða má allt að 20 rbdd. af lestarrúmi hverju.

7. gr.
Utanrikisskip, 15 lesta eða þaðan af minni, skal þó, hvern-

ig sem á stendur, ekki mega hafa til vöruflutninga, hvorki
milli jmissa staða á íslandi, ne milli íslands og annara landa
konÚDgs.

8. gr.
Kaupmönnum þeim, er hafa fasta verzlunarstaði ~ íslandi,

skal leyft, ef þeir gæta þess, sem á kveðið er að öðru leyti um
hinar íslenzku siglingar, að senda hafskip þau eða flutnings-
skip, er þeir eiga sjálfir, eða hafa tekið á leigu á löglegan hátt,
frá verzlunarstöðunum þar á landi til annara staða, er við ~jó
liggja, og eigi að eins hlaða þar skipið með íslenzkum vörum, eða
flytja á því skipi vörur þær, er þeir hafa selt landsbúum í
verzlunarstöðunum, heldur einnig kaupa íslenskar vörur þar á
staðnum, og selja innbúum það, sem þeir þurfa með til bús
síns af komvöru, steinkolum, timbri og við og salti; þó skulu
þeir ekki mega hafa meðferðis minni mælikeröld en hálftunnu-
mál, né minni vigt, en 5lýsipunda lóð með tilheyrandi skálum.
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Ástæður
til

Jagarrumvarps UnI ákvarðanir nokkrar, áhrærandi sigl-
ingar og verzlun á Íslandi.

Alf)íngi beiddist þegar árið 1845 mik ilvægra breytínga á
lögum þeim, sem nú eru um hina íslenzku verzlun.

Eptir ai'>rentukammerið hafði skrifazt á við verzhmarrdðíð,
og fengið um það vorið 1849 álit stiptamtrnanns þess, sem þá
var yfir Íslandi, ítrekaði alþíngi arið 1849 bænir þær, er horn-
ar höfðu verið upp af þinginu 184.1), en þó með nokkrum
takmörkunum í allmerkilegum atriðum og með ýmsum öt'lrum
breytingum.

Ef með öllu ætti að um steypa skipulagi þvi, sem verið
hefur hingað til á hinni íslenzku verzlun , þá er hætt við, að
þvílíkt los kæmist á verzlun þessa, að af þvi kynni að hljót-
ast vandræði, jafnvel í tilliti til vöruhyrgða landsins. Samt
hefur bæði alþíngi og stiptamtmaður mælt fram með nokkrum
breytíngum, sem ekkert að marki virðist að verða haft á móti,
hvernig sem á málið er litið. Breytingar þessar ættu þá að
vera í því fólgnar, að uppsiglíng landsins yrði gjörð fIjálsari
fyrir utanríkisskip, en verzlunin dregin meira að hinum eðli-
legu aðalhöfnum landsins og þeim föstu verslunarstöðum, sem
þar eru nú. Ef breyta ætti skipun þeirri, sem híngað til hefur
verið, þá yrði það ekki gjört með öðru móti, en að taka upp sjávar-
varðhald í stað Ieiðarbréfanna, er híngað til hafa verið við
höfð til umsjónar með hinni íslenzku verzlun; en sjávarvarð-
haldi slíku yrði eigi komið við, nema með ærnum kostnaði, og
mundi það leggja þýngra band á verzlunina, heldur en þó
leiðarbréf þurfi að sækja. það virðist því fremur ástæða til,
að fara að uppástúngum þeim, er alþingi hefur borið upp,
einkum um lækkun á tolli þeim, er lagður er á verzlun utan-
ríkisþjóða með tilsk. ll. sept. 1816, 3. gr., sem innanríkis-
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verzlunarmönnum er með því veitt nokkur ívilnun, er mel) engu
móti er ósanngjörn, á meðan hið nýja skipulag er að komast
í kring

Að þvi, er snertir efni frumvarpsins, má fyrst gjöra aðal-
athugasemd þá, að öll hin óeðlilega stefna, sem komizt hefur
inn í hin íslenzku verzlunarlög, er einkum af því sprottin, að
menn hafa skoðað verzlunina frá sjónarmilli fyrir utan landið,
og því að eins haft fyrir sjónum skipaferðir t il landsins, og
tekið undir eitt bæði fiskiveiðar og vöruflutninga og verzlun-
ina sjálfa. Endurbótina á lögum þeim, sem nú eru, verður
því að byggja á skoðun málsins frá sjónarmiði Íslands, og
verða menn að leitast við, að svo miklu leyti sem verður, án
þess að verzlun þeirri, sem nú er, verði hastarlega umturnað,
að að greina ákvarðanirnar um þetta þrennt, sem er hvert
öðru svo ólíkt. Stíptamtmaðurinn tók það þegar fram, að það
væri því að eins æskilegt, að rýmkað væri um rétt útlendra
þjóða, til að taka þátt í hinni íslenzku ver z Iu n, að verzlun-
in væri um leið dregin meira að tilteknum verzlunarstöðum,
og að leitast ætti við á hinn bóginn, að koma upp verulegri
íslenzkri verzlunarstétt, og hefur einnig alþíngi það, er haldið
var 18.t9, verið tilleiðanlegt til, að aðhyllast álit þetta, eins og
síðar mun verða betur drepið á við 3. gr. frumvarps þessa.

Um hinar einstöku greinir frumvarpsins er þessa að geta:

Til 1. greinar.
Ákvörðun þessi er í aðalatriðunum tekin eptir uppástúngu

alþingisins 1845, 6. atriði, er ítrekað var óbreytt 1849. þó er
það, sem segir um "íslenzka kaupmenn, eða þá, sem búfastir
eru á Íslandi", orðað nákvæmar, eptir því sem ástæður alþíngis
benda til, þar sem verzlunarmenn þessir eru þar kallaðir: "ís-
lenzkir kaupmenn, sem her eru búsettir", og samkvæmt til-
9ánginum, sem er að gjöra þeim, sem hafa fasta verzlun á
Islandi, hægra fyrir með verzlunarfyrirtæki þeirra. þar á móti
er bætt við ákvörðun um, að eigi megi hafa utanríkisskip
til fiskiveiða, er vanalegt íslenzkt leiðarbréf annars veitir
leyfi til.

Að öðru leyti hefur stiptamtmaður þegar árið 1849 mælt
fastlega fram með ákvörðun þessari, og hefur einnig nefnd
stórkaupmannafelagsins viðurkennt, að vörubyrgðir Íslands
væru mest komnar undir blémgun hinnar föstu' verzlunar, og
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er það sanngjarnt, þegar leyft er utanríkismönnum, að gjöra út
utanríkisskip til íslands, að þá se nm leið einnig veitt innan-
rikis- verslunarmönnum leyfi til, að gjöra út útlend skip, þegar
þeim getur orðið hagnaður að þvi, jafnvel með nokkuð betri
kjörum, en útlendum verzlunarmÖnnum.

það, sem á kveðið er i niðurlagi greinarinnar, hefur dæmi
fyrir ser í 14. gr. tilskipunarinnar ll. sept. 1816. Aptur fellur
með þessu burt heimild sú, er rentukammerið hefur veitt stipt-
nmtmanni til þess, að leyfa, að tekin séu útlend skip á leigu
til vöruflutninga frá Íslandi, án þess jafnvel til 1)f!SS þyrfti
reglulegt leiðarhréf, en þó með því skilyrði, að eigi væru nógu
mörg dönsk skip við landið, og er það harla torvelt fyrir em-
bættismann þennan, að skera úr, hvort svo se.

Að öðru leyti er þegar í opnu bréf 7. marz 1787, 4. gr.,
getið islenzkra Ieiðarhréfa, einúngis fyrir farminn, og voru
Ieiðarhréf þau ætluð handa innlendum skipum, er höfðu alsírs-
Ieiðarhréf, er enn þá eru til hjá stiptamtmanni til útbýtingar,
ef þeirra væri heiðzt , þó varla muni það _hafa komið fyrir í
mörg ár.

Til 2. gr.

það, sem her er stúngið upp á, er reyndar ekki beinlínis
hyggt á neinni uppástúngu frá alþingi, en að nokkru leyti er
það nauðsynlegur partur úr hinum öðrum ákvörðunum, er
stúngið er upp á í lögum þessum, og að nokkru leyti miðar
ákvörðunin til, að veita því Iagaheimild og koma reglu á það,
sem nú þegar gengst við, þó fremur se í fjarlægum úthöfnum,
heldur en á hinum stærri verzlunarstöðum. það getur varla
heldur verið efunarmál, að ákvarðanirnar í tilsk. 13. júní 1787,
kap. 1, 3. gr., um komu utanríkisskipa tillandsins, séu of harð-
ar og þurfi lagfæringar, og stakk stiptamtmaður einnig þegar
upp á því. Með þessu móti má líka vísa binni frakknesku
stjórn, er hún hefur sótt um, að mega stofna fasta spítala á
landi fyrir frakknesku fiskiskipin hæði á Dýrafirði og á Aust-
fjörðum, til Reykjavíkur, og eru þar nú þegar teknir til lækn-
ínga einstöku frakkneskir sjómenn, er orðið hafa fyrir meiðsl-
um. þessu virðist hægast kornið í lag með því, að heimfæra
það, sem á kveðið er í tilsk. 13. júní 1787, 1. kap., ll. gr., um
dðnsk skip, er koma til íslands án þess að hafa íslenzkt leið-
arbréf, einuig til útlendra skipa, en ab binda leyfið við Reykja-
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vík eingaungu, sem er sá eini staður á landinu, er lögregl ll-

stjórnin hefur nægan syrk, til þess að geta stýrt til friðar,
þegar á þarf að halda, þar sem á utanríkis-fiskiskipum venju-
lega er fjöldi manna (20-30 manns á hverju skipi], og þeir
vanir sjálfræði miklu á landi,

Grein þessi er þar að auki í nánu sambandi við hinar aðrar
ákvarðanimar í lögum þessum; því, ef þessa grein vantaði,
þá hefðu útlend skip enga heimild til, að leggja inn á hafnir á
íslandi til þess, að bjóðast til leigu (en til þess á stiptamt-
maður að geta veitt Ieiðarbrefin}, eða til þess, að bíða eptir
íslenzkum leiðarbrefum, er þau hafa beðizt hjá Innanríkisráð-
gjafanum, og gæti það opt verið þeim áríðandi, en á hinn
bóginn mun hvorumtveggja tilgángi þessum geta orðið fullkom-
lega náð, þó ekki sé þeim leyft, að koma nema á e inn stað
á landinu.

Til 3. greinar.
Ákvörðun þessi fer meðalveg milli þess, er alþíllgi hefur

stúngið upp á um rýmkun á verzlun útlendra manna, og þess,
sem islenskir verzlunarmenn þeir, sem búsettir eru í Kaup-
mannahðfn, hafa heðizt í þessu efni. Ef utanríkis - lausakaup-
mönnum væri að öllu veitt jafnrétti við danska, þá mundi það
mjög svo losa um hina föstu verzlun, sem hingað til hefur
verið á íslandi, og er slíkt ekki veitt útlendum þjóðum i nokkru
öðru landi, þar sem verzlun er talin meðal atvinnuvega, en
aptur á hinn bóginn er ekki vant, að neita þeim, ~ð selja af
skipi beinlínis stórgjörðar vörur hverjum sem hafa vill um á-
kveðið tímabil. Korn, timbur, steinkol og salt eru vörur þær,
er alþingi hefur stúngið upp á að lækkaður væri á tollur, og
er með því viðurkennt, að aðflutníngur þeirra sé mest varð-
andi fyrir landið. Þegar takmarkaður er verzlunarrðtturinn
á þann veg, sem stúngið er upp á í greininni, er aptur á móti
engin ástæða ti], að banna skipunum, að liggja fram yfir 4
vikur á höfnum þeim, þar sem þeim er leyft að verzla, þar eð
eigi ber að taka til þess neina þá höfn, er eigi sé nógu stór.
þetta á ser einkum stað um hafnirnar í Reykjavík, á Ísafirði og
Akureyri, og væri þess vegna ekkert því til fyrirstöðu, að taka
til nú þegar í lögum þessum þær tvær hafnir, er síðast voru
nefndar, ef á stöðum þessum væri yfirvald og læknir. þessu
kann, ef til vill, að verða komið í lag að minnsta kosti á Ísa-
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firði, áður en frumvarp þetta verður lögleitt, og á Akureyri er
þegar búsettur læknir. í l\lúlasýslunum mundi Seyðisfjörður
líklega verða helzti verzlunarstaðurinn, en þar vantar bæði
yfirvald og læknir.

Með tilsk. 13. júní 1787, I. kap., 14. gr., er þegar leyft
skipum þeim, sem á löglegan hátt eru við höfð til islenzkrar
verslunar, að taka farm hvar sem er við sjó ("á nokkrum öðr-
um stað við sjó"), og er slík ákvörðun öldúngis nauðsynleg
vegna þess, hvað erfitt er um vöruflutnínga.

Til 4. greinar.
Samkvæmt öllu skipulagi því, sem farið er fram á í lögum

þessum, og byggt er á tilsk. ll. sept. 1816, kemur gjald það,
sem her getur um, einnig í stað 14 marka gjalds þess, er
Innanríkis-kaupmenn verða að greiða fyrir vöruflutnínga beinlín-
is til útlendra ríkja, og verður þá mismunurinn á því, sem hin
útlenda verzlun á að greiða, sjaldnast meiri, en 2 rbd. 4 mörk af
lestarrúmi hverju, og verður því síður kvartað yfir því, sem
eigi er með því lagður hærri skattur á utanríkisskip (því þeg-
ar útlend skip eru tekin á leigu af innanríkis-verzlunarmönn-
um, er gjaldið ekki greitt), en aptur fæst í aðra hönd réttur,
eigi að eins til að kaupa íslenzkar vörur, heldur einnig til að
selja af skipi þær stórgjörðari vörur, er getið er her á undan,
auk þess að selja má vörur, hverjar sem eru, kaupmönnum
þeim, sem hafa fasta verzlun, án þess maður se bundinn við
neinn tíma, eða til tekið se, hvað selja megi minnst af hverri
vöru. Að láta gjaldið fara hækkandi eða lækkandi eptir ásig-
komulagi vara þeirra, er að fluttar eru, verður ekki við komið,
á meðan eigi eru settir umsjónarmenn við afferminguna. Apt-
ur á mót helzt það framvegis í gildi, sem á kveðið er um gjaW-
frelsi fyrir timburfarma í opnum bréfum 1. júní 1821 og 22.
marz 1839, og er stjórnardeild innanríkismálanna nú farin að
beita ákvörðuninni í niðurlagi bref.sins 1. júní 1821 til þess,
að gjöra utanríkis - timburkaupmönnum þessum að skyldu, að
greiða 14 marka gjaldið, þegar þeir flytja til utanríkisstaða Ís-
Ienzkar vörur, er taka upp meir en helminginn af lestarrúmi
skipsins, svo að minna beri á þvi, hvað timburskipum þessum
er vilnað í í samanburði við hina dönsku verzlunarmenn;
því sá var ekki tílgángurlnn með lagaboð þau, sem getið var,
að greiða fyrir vöruflutningum til útlanda með slíkum skipum,
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heldur að eins að uppörfa til timburflutnínga með þeim til
landsins.

Að ákveða gjald fyrir leiðarbréf auk skipagjaldsins er
reyndar á móti uppástúngu alþingis, en virðist þó mega til
sanns færa, af því skipagjaldið af lestarrúmi hverju er lækk-
að svo stórmikið.

TH 5. greinar.
þar eð ákvarðanirnar' í tilsk. 11. sept. 1816, 4. - 12. gr.,

eiga ekki að öllu leyti við, eins og nú stendur á, þar sem þó á
hinn bóginn að nokkru leyti ekki verður án þeirra verið, þá
eru í grein þessari teknar fram breytingar þær á reglum þess-
um, er nauðsynlegar eru, og skal þess þá getið: að óyggjandi
er, að meiri vissu má öðlast um vörur þær, sem í farminum eru,
þegar ritað er á vöruskrána, eins og stjórnardeild utanríkis-
málanna ser um að gjört verði, heldur en ef ritað er að eins
á leiðarbréfið ; a ð þó eigi hafi skipin meðferðis heilbrigðis-
skrá, þá skal eigi, eins og boðið er í tilsk, ll. sept. 1816, fyrir
þá sök fortakslaust visa skipinu frá, þegar búið er að koma á
sóttvaruaráðstöfunum á höfnum þeim, er skipin sigla til, sem
nú þegar á ser stað um Reykjavík, en að öðru leyti snertir
mál það ekki verzlunarlöggjöfina, heldur sóttvarnalögin; og að
eigi verður utanríkis-Iausakaupmönnum þeim, er fá verzluuar-
leyfi eptir frumvarpi þessu, veitt að öllu jafnrétti við innanríkis-
lausakaupmenn, og á því ekki við að öllu leyti um þá það, sem
á kveðið er í tilsk. ll. sept. 1816, 7. og 8. gr., en á hinn bóg-
inn ber 3. gr.lagafrumvarpsins ser í lagi með ser, að grund-
vallarreglurnar í tilsk. 13. júní 1787, I. kap., 13, og 14. gr.,
einnig eiga ser stað um kaupmenn þessa.

Til 6. greinar.
það virðist sjálfsagt, að eigi mega skip þjóða þeirra, er

eiga í stríði við ríkið, eða flögg þau, er eigi eru viðurkennd
í Danmörku, koma til Íslands, og þarf því varla að taka það
fram í lögunum, þótt orðin "utmlfíkis - skip" séu almenn.
Frumvarpið miðar þannig til, að veita öllum þjóðum, sem eru
í vináttu við ríkið, jafnan rétt til, að sigla upp Ísland, en á-
skilja {lÓ um leið, að leggja megi á serlega álögu sem hefndar-
gjald fyrir þjóðir þær, sem þrátt fyrir þessar nýju ákvarðanir
vilja ekki láta leiðast til, að gjöra sanngjarna samninga. þetta
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kemur að nokkru leyti heim við uppástúngu nefudar stórkaup-
mannafelagsins í Kaupmannahöfn. það getur reyndar verið
mikið efunarmál, hvort taka eigi nokkurn tima til slíkra úr-
ræða, en það virðist þó varlegra, að áskilja ser heimild til
þess í lögunum sjálfum.

Til 7. greinar.
Með því svo mikil réttindi eru veitt utanríkisskipum með

frumvarpi þessu á ferðum þeirra til íslands fram yfir það, sem
verið hefur hingað til, þá virðist á hinn bóginn vera full á-
stæða til, að heimfæra til íslands grundvallarreglu þá, sem
þegar er leidd í lög með opnu brcfi 1. sept. 1819, að því er
snertir hluttekningu slíkra skipa í vöruflutníngum innlendra
staða á milli.

Til 8. greinar.
það, sem her er á kveðið, er samkvæmt uppástúngum al-

þingis 1849, 8. og. 9. atriði, en nokkuð nákvæmar orðað. þess
er áður getið, að með tilsk. 13. júní 1787, 14. gr., er þegar leyft,
að taka vörur í skip á þeim stöðum, er við sjó liggja. Sömu-
leiðis hafa flutningar til ýmissa staða, er við sjó liggja, á
vörum þeim, er keyptar hafa verið áður á verzlunarstöðunum,
lengi við gengizt og fengið heimild að minnsta kosti með
lángri venju. það, sem nýtt er í teðrl ákvörðun, er þVÍ eink-
um, að selja megi þeim, sem búa við sjó, "nauðsynja-og þúnga-
vöru", en það hefur þótt réttast, að taka fram, hverjar vörur
þessar skuli vera.
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II.

Frumvarp
til

laga um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins og um
ríkisþíngskosníngar á íslandi.

1. gr.
Grundvallarlög Danmerkurríkis frá 5. júní 1849, sem tengd
eru við lög þessi, skulu vera gild á Íslandi. þó skal þess
gætt, sem her á eptir segir um, hversu gundvallarlaganna 2.
gr. verði heimfærð til Íslands.

2. gr.
Í málefnum þeim, sem eingaungu snerta Ísland út af fyr-

ir sig, skal konúngur og ríkisþingið eigi hafa á hendi lög-
gjafarvaldið, heldur skal konúngur hafa það á hendi sam-
kvæmt grundvallarlaganna 18. - 21. gr., með þeirri tilhlutun af
alþingishálfu , sem því er nú veitt eða eptírleiðis kann að
verða veitt.

Til málefna þessara skal telja:
,1, Dómaskipun og meðferð mála að því leyti ekki snertir

hæstarétt.
2, Viðskipti manna á milli að því leyti, sem þau eigi skulu

hafa lagagildi fyril' utan Ísland.
3, Afbrot og hegningar, nema brot séu drýgð gegn ríkisstjórn-

inni eða gegn friði þjóðfelagsins.
4, Kirkjumálefni á Íslandi sjálfu innan þeirra takmarka, sem

sett kunna að verða fyrir löggjöfina um þau með kirkju-
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skipunarlögunum , eins og þau skulu löguð í hinum ein-
stöku greinum fyrir Ísland, eptir að alþingi hefur látið í
ljósi álit sitt um þau.

5, Málefni þau, er snerta menntun og uppfræðingu, að frá-
skildri hinni lærðu skólamenntun.

6, Sveitamálefni, fátækrastjórn, og ráðstafanir þær innanlands,
er miða til almenníngsheilla, t, a. m. póstgaungur í landinu,
vegir, heilbrigðisstjórn og fyrirkomulag spítalanna, svo og
atvinnuvegir í landinu, að því leyti það snertir ekki al-
mennt gagn ríkisins eða hátign ríkisins.

7, Innanlandsstjórn á málefnum þeim, sem nefild eru her að
ofan, að því leyti sambandið við hina almennu ríkisstjórn
ekki með því er snert.

8, Tekjur og útgjöld, er snerta eingaungu Ísland sjálft, og
lögð eru til landssjóðs fyrir Ísland ser í lagi, eptir því,
sem"ákveðið er í 6. og 7. gr. her á eptir

3. gr.
Verði ágreiníngur um, í hverjum málefnum löggjafarvald-

ið skuli framkvæmt eptir 2. gr. gundvallarlaganna, og í hverj-
um samkvæmt 2. gr. í lögum þessum, þá skal löggjafarvald
ríkisins, ef þörf er til, skera úr því.

4. gr.
Í rikissjóðinn skulu framvegis renna skattar þeir, sem híng-

a~ til hafa verið goldIIiI' á Íslandi, og ekki eru beinlínis -skattar
(t. a. m. erfðagjald og skattur af fasteignasölu, skipa- og verzl-
unar- gjöld, gjöld fyrir leyfis- og veitínga- bréf, o. a, frv.), og
önnur slík gjöld, sem á Íslandi kunna að verða lögð á eptir
51. gr. grulldvallarlaganna, svo og nafnbótaskatturinn og tekj-
urnar af konúngsjörðunum.

Enn fremur ber að gjalda í rikissjóðinn alþíngiskostnað
þann, er sjóður þessi hefur híngað til borgað fyrir fram, og eins
aðrar kröfur, er rikissjóðuriun hefur tilkall til.

5. gr.
(ll' rikissjóðnum skulu goldin laun til amtmanna, biskups-

ins, dómandanna í yfinlóminum, landlæknisins, kennaranna við
hina lærðu skóla, og til þess umboðsmanns eða þeirra umboðs-
manna, sem heimta tekjur rikissjóðsins, svo og eptirlaun em-
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bættism anna þessara. Sama er einnig um hin önnur útgjöld
til hinna lærðu skóla, kostnað þann, er leiðir af veru hinna
íslenzku ríkisþingsmanna á ríkisþínginu, og útgjöld til póstferða
millum Danmerkur og íslands.

6. gr.
í landssjóð þann, sem stofna skal fyrir ísland, skulu renna

bæði þeir beinlínis- skattar, sem hingað til hafa verið goldnir
(eptirgjald af sýslum, þinggjöld, sem eru í umboði, konúngsti-
und, lögmannstollur og lögþingisskrifaralaun), að undanskild-
um nafnhótaskatti, og önnur beinlínis- gjölrl, sem her eptir
kunna að verða á lögð. Sömuleiðis skal sjóður þessi eiga
tekjur þær, semkonúngi bera af strandi. Enn fremur skal
mega leggja til sjóðs þessa gjöld þau, sem hingað til hafa
verið greidtl til amtsjafnaðarsjóðanna, en landssjóðurinn taki
þá að hinn leytinu að ser útgjöld þau, sem hingað til hafa
verið greidd úr sjóðum þessum. Eins skal vera um tekjur
spítalanna, og það, sem afgángs verður af löggæzlusjóðnum,
þegar búið er að greiða útgjöld þau, sem nú eru lögð á sjóð
þennan. Að endingu skal það, sem til er af kollektupening-
unum, og endurgjaldið fyrir mjölbóta- peningana, fengið lands-
sjóðnum.

7. gr.
Landssjóður íslands skal bera útgjöldin til alþingis, og

til innanlandsstjórnar, að því leyti útgjöld þessi eigi eru gold-
in úr rikissjóðnum, samkvæmt 5. gr., svo og eptirlaun em-
bættismanna þeirra, er rétt eiga til eptirlauna og eigi fá laun
úr ríkissjóðnum.

8. gr.
Konúngur ætlar ekki að leggja ný útgjöld á landssjóðinn,

eða hækka þau, sem nú eru á kveðin, né leggja á nýja eða
hærri skatta til landssjóðsins, en nú eru, nema með samþykki
alþingis.

9. gr.
}?að skal á kveðið með lagaboði ser í lagi fyrir ísland,

hvert vald verði veitt alþingi í æðri stjórn innanlandsmálefna,
líkt því, sem kann a~ verða á kveðið um æðri sveitastjórnir í
Danmörku.
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10. gr.

Þegar frumvörp til breytinga á lögum þeim, sem gilda
fyrir Ísland, verða lögð fyrir rikisþingið, vegna sambands þess,
sem málið er í við almennt gagn ríkisins, ætlar konúngur að
leita um það áður álits alþingis, að svo miklu leyti sem
verða má.

ll. gr.

Íslendingar skulu kjósa 4 menn til þjóðþíngsins og tvo
menn til landþingsins.

I. þjóðþingið.
Kosníngarrettur og kjörgengi.

12. gr.
Kosningarrétt til þjóðþíngsins á hver maður, sem hefur

óflekkað mannorð og innlends manns réttindi, þegar hann er
fullra þrjátíu ára að aldri, og eigi það, sem til er tekið í
greinunum her á eptir, ekki heima hjá honum Eigi skal á-
lita mannorð þess manns óflekkað, sem sekur er orðinn að
lagadómi um nokkurt það verk, sem svívirðilegt er eptir al-
menningsáliti.

13. gr.

Sá maður hefur eigi kosningarrétt, sem öðrum er háður,
nema hann veiti heimili forstöðu.

14. gr.
Enginn á kosningarrétt, sem þiggur eða hefur þegið af

sveit, nema það se endurgoldið, eða honum sé gefið það upp.

15. gr.
Svo á maður og eigi kosningarrétt, ef honum er settur

fjárhaldsmaður, eða bú hans er uppboðs- eða þrota- bú.

16. gr.
Loksins skal sá einn eiga kosningarrétt, sem hefur verið

heimilisfastur hið síðasta ár, áður en kosið er, í kjörfylki því,
sem hann er í, þegar kosningar fara fram. Eigi maður heimili
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á fleirum stöðum en einum, þá skal hann sjálfur mega ráða
því, á hverjum staðnum hann vilji neyta kosningarréttar síns.

17. gr.
Kjörgengur til fulltrúa á þjóðþíngið er hver maður, sem

hefur óflekkað mannorð og innlends manns réttindi , þegar
hann er fullra tuttugu og fimm ára að aldri, og eigi það, sem
til er tekið í 13., 14. og 15. gr., ekki heima hjá honum.

Kj ö r s k r d r,

18. gr.
f Reykjavíkur -liigsagnarumdæmi og í hverjum hrepp skal

kjörstjórn semja skrár yfir kjósendur þá, sem þar eiga heimili.
Kjörstjórn í Reykjavíkur-lögsagnarumdæmi skal vera bæjar-
stjórnin, en í hreppunum skulu í kjörstjórninni vera hrepp-
stjórinn eða hreppstjórarnir i hreppnum og prestur sá eða
prestar, sem búa þar í hreppnum; en í hreppum þeim, þar
sem ekki verða eptir reglu þessari að minnsta kosti þrír
menn í kjörstjórninni, þá skal sýslumaður nefna í kjörstjórn-
ina einn eða fleiri menn, sem heimilisfastir eru í hreppnum,
til þess tölu þessari verði náð. Kjörstjórnin skal kjósa ser
sjálf forseta.

19. gr.

Á kjörskránum skulu full nöfn kjósanda, aldur þeirra og
staða og heimili standa í dálkum, en kjósendum skal þar raða
eptir stafrofsröð.

20. gr.

Kjörskrár skulu samdar einu sinni á ári hverju. Skal þar
við hafa, sem undirstöðu, kjörskrána fyrir hið undanfarna ár,
en sleppa kjósendum þeim, sem dánir eru síðan, eða hafa tek-
ið ser heimili annarstaðar, eða misst kosningarrétt (12., 13.,
14. og 15. gr.), og bæta aptur þeim við, sem fengið hafa
kosningarrétt síðan, eða verða búnir fyrir kosníngardaginn að
fullnægja þeim kröfum, sem gjörðar eru með tilliti til aldurs
og heimilis. Skal í því skyni rita nöfn þeirra manna, sem
ekki hafa öðlazt enn þá hæfilegleika þá, sem nú var getið,
þegar vænta má, að þeir öðlist þá á því ári, sem fer í hönd og
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kjörskráin á að gilda fyrir, á skrá sér í lagi, og skal þar ber-
lega til tekinn sá dagur á árinu, þegar þeir verða annaðhvort
þrítugir að aldri, eða hafa verið heimilisfastir eitt ál' í kjör-
dæminu.

21. gr.

pessi leiðrétting á kjörskránum og viðauki við þær skal
fara fram í marzmánuði, og skal það starf vera á enda fyrir
mánaðarlokin. Skulu kjörstjórnir þær, sem getið er í 18. gr.,
leysa úr efasemdum þeim, sem af því kunna að rísa, en leita
áður skýrslna þeirra, sem við þarf.

22. gr.
Frá 1. degi til 12. dags aprílmánaðar - og eru báðir þeir

(lagar taldir með - skulu kjörskrárnar liggja til sýnis í þíng-
húsinu i Reykjavík, og á einhverjum hagkvæmum stað fyrir
hreppsbúa í hverjum hrepp. Skal það auglýsa við kirkju-
stefnu eða á annan hátt, sem bezt þykir henta, með að
minnsta kosti 8 daga fyrirvara, á hvaða stað skrárnar verði
lagðar fram.

23. gr.

pyki nokkrum ser vera ránglega sleppt úr kjörskránum,
eða þyki manni einhver sá vera þar nefndur, sem eigi hafi
það til að bera, er veiti kosningarrétt, þá skal hann bera fram
bréflega bón sína um, að hann se settur á skrána, eða kröfu
sína um, að öðrum sé þar sleppt, áður en þrír dagar séu liðnir,
eptir að tími sá er á enda, .sem kjörskrárnar skulu liggja fram
til sýnis, og skal hann í stuttu máli leiða til rök þau, sem
krafa hans er byggð á.

24. gr.
Á athugasemdir þær, sem þannig eru komnar fram við

kjörskrárnar, skulu kjörstjórnirnar leggja úrskurð á almennum
fundi, sem haldinn skal á hinum næstu 14 dögum. Til fundar
þessa skal boða bæði þá, sem borið hafa fram athugasemdir
við skrána, og þá, er mótmæli eru hafin í gegn, og skal
binum síðar nefndu fengið í hendur eptirrit af mótmæla - bref-
inu gegn þeim. Skal þá leysa úr efasemdum þeim, sem risið
hafa, eptir skírteinum þeim, sem málspartarnir leggja fram, og
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vitnisburðum þeim, sem þeir leiða, og skal stuttur úrskurður
um þætuefnið ritaður í gjörðabók kjörstjórnarinnar. Sam-
kvæmt úrskurðum þessum skalleiðrþtta kjörskrárnar, og skal
forseti kjörstjórnarinnar rita síðan undir hana nafn sitt.

25. gr.

Sé einhver óánægður með úrskurð kjörstjórnarinnar, er
neitar honum um kosningarrétt, þá getur hann heimtað eptir-
rit af úrskurðinum borgunarlaust, og borið síðan málið undir
lagadóm. Rekstur mála þessara skal vera eins og í gesta-
réttarmálum. Málspartarnir þurfa ekki að gjalda borgun
fyrir dómarastörf fyrir undirdómi. Amtmaðurinn í því amti skal
skipa verjanda fyrir kjörstjórn þá, sem stefnt er. Fái hlutað-
eigandi málspartur dóm fyrir kosningarrétti sínum, skal færa
til nafn hans á kjörskránni, jafnskjótt og hann leggur fram
eptirrit af dóminum.

26. gr.

Kjörskrárnar skulu vera gildar frá 1. maí til 30. apríl
næsta árs. Eptir þeim skulu kosningar fram fara til þ'jóð-
þingsins, sem þurfa á því ári, en gæta ber þess þó jafnframt,
að þeir menn, sem settir eru á aukaskrána (20. gr.), eiga ekki
atkvæðarétt, nema þeir verði búnir að fullnægja kröfum þeim
fyrir kosningardaginn, sem gjörðar eru með tilliti til aldurs
og heimilis.

I(jörfylld og fulltrúaefni.
27. gr.

Kosningar til þjóðþingsins skulu fara fram í kjörfylkjum,
og skal Reykjavíkurkaupstaðar - lögsagnarumdæmi, Gullbríngu-
og Kjósar-, .4.mess-, Vestmannaeyja-, Rángárvalla- og Vest-
ur-Skaptafells-sýslur vera hið 1. íslenzka kjorfylki, Borgar-
fjarðar-sýsla og Vesturamtið hið 2. íslenzka kjörfylki, Húna-
vatns-, Skagafjarðar- og Eyjafjarðar-sýslur hið 3. íslenzka
kjörfylki, og I>ingeyjar- sýsla, Múla- sýslumar og Austur-
Skaptafells-sýsla hið 4. íslenzka kjörfylki.

28. gr.

Engan má taka til greina við kosningar til þjóðþingsins,
sem ekki hefur boðizt sjálfur fram, og skal að minnsta kosti
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f'11111 af kjósendunum
honum.

kjörfylkinu hafa mælt fram með

29~ gr.
'I'ilkynniugnrbréf um þann, sem bjóðast vill fram til kosn-

ingar, og um þann eða þá, sem veita honum meðmælingu,
skal sent vera sýslumanninum í sýslu þeirri, sem sá staður er
í, þar sem kosningin er til lykta leidd (37. gr.), en í Reykjavík
bæjarfógetanum, að minnsta kosti 3vikum fyrir kosníngardag-
inn, en þeir skulu aptur jafnskjótt senda kjörstjórninni í kjör-
fylkinu eptirrit af tilkynningarhreflnu, og skulu þeir auglýsa
tafarlaust efli i þess fyrir hreppsbúum og kaupstaðarbúum við
kirkjustefnu, eða á annan hátt, sem henta þykir.

30. gr.
Fulltrúaefnið þarf ekki að færa sönnur á kosningarrétt

sinn fyrir kjörstjórnunum. Komi fram mótmæli eða jafnvel
sannanir gegn kosníngarrðttí fulltrúaefnis á kjörþíngum þeim,
sem haldin eru í sýslunum, þá geta kjörstjórnirnar að sönnu ekki
bannað umræður um mál það, en þeir mega heldur ekki fyrir
þá sök skorast undan, að bjóða fulltrúaefnið fram til kosníngar.
Enginn má samtíða bjóðast fram til kosningar fleirum kjör-
fylkjum en einu. Breyti nokkur á móti því, og verði bann
kosinn, þá verður kosning hans ógild.

Iijörþíngi og stjðrn þeirra.
31. gr.

Kosningar til þjóðþingsins eiga að fara fram á almennum
þíngum, sem halda skal ser í lagi fyrir hvert af kjördæmum
þeim, sem til eru greind í 1. gr. laganna um kosningar til al-
þíngis, en þó á sama degi í sama kjörfylki, að því leyti sem
því verður við komið.

32. gr.
Stiptamtmaður skal á kveða og auglýsa kosníngardagírm

að minnsta kosti 6 vikum á undan, og ber honum þar að auki
ser í lagi að tilkynna það bæjarfógetanum í Reykjavík og sýslu-
mönnunum svo fljótt sem verður, en þeir eiga að á kveða
þingstað og stund, og tilkynna það forsetum kjörstjórnanna.
Ber síðan forsetum þessum að sjá um, að dagur og stund og
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þingstaður verði auglýstur fyrir innbúum við kirkjustefnu og
á annan hátt, sem þykir eiga bezt við, með að minnsta kosti
14 daga fyrirvara.

33. gr.
Kveldinu fyrir kosningardaginn skulu forsetar kjörstjórn-

anna í hreppunum vera komnir á kjörþíngisstaðinn með kjör-
skrár hreppanna, og skulu forsetar þessir ásamt sýslumannin-
um vera kjörþíngisstjórnin í sýslu þeirri. Kjörþingisstjórn
þessi skal velja ser sjálf forseta. í Vestmannaeyjum skal
kjörstjórnin ásamt sýslumanninum sitja i kjörþingisstjóruinni,
og i Reykjavíkur-lögsagnarumdæmi skal bæjarstjórnin vera
kjörþingisstjórn.

34. gr.
Kjörþingisstjórnin, sem þannig er löguð, skal þvi næst láta

kjósa þjóðþingismanninn fyrir kjörfylkið. Forseti kjörþingis-
stjórnarinnar skal taka til starfa með því, að lesa upp fyrir
kjósendum, sem á þingi eru, nöfn þeirra manna, sem boðizt
hafa fram til kosningar, og þeirra, sem mæla fram með þeim;
því næst má hefja umræðu um fulltrúaefnin undir stjórn
forseta.

35. gr.
Forseti skal gjöra enda á umræðunum, þegar honum þykir

hæfa, og skal hann 'síðan láta menn gánga til atkvæða um
fulltúaefni þau, sem boðið hafa sig fram.

36. gr.
Atkvæðin skal greiða við allar kjörskrárnar undir eins, og

skal forseti skipta skránum á milli þeirra manna, sem sitja í
kjörþingisstjóminni. Auk þessa skal við hverja skrá setja einn
af kjósendum þeim, sem staddir eru á þingi, og skal kjör-
þíngisstjómin einnig mega setja einn af kjósendum, ef þess
þykir þörf, til að hafa á hendi þann starfa, að taka á móti
atkvæðum, sem annars hvílir á þeim, sem í kjörþingisstjóminni
sitja. Eigi skal forseti sjálfur eiga neinn þátt i, að taka á móti
atkvæðum. Kjósendur skulu greiða atkvæði sín munnlega í
þeirri röð, sem hver einn gengur fram til kosníngar. Eptir
að sá maður úr kjörþíngisstjóminni, sem settur er við kjör-
skrána, hefur viðurkennt kjósandann, skal hann rita nafn þess,
um kjósandinn hefur gefið atkvæði sitt, við nafn kjósandans
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i.í sjálfri kjörskrzinni. Kjósandi sá, sem settur el' honum til
aðstoðar, skal rita á atkvæðaskýrslu ser í lagi nafn kjósand-
ans við hliðina á nafni fulltrúaefnis þess, sem hann hefur
gefið atkvæði sitt. Áður en kjósandinn víki frá, skal lesa upp
fyrir honum bæði nafn hans sjálfs og þess manns, sem hann
hefur kosið, til fullvissu um, að hvortveggja bókunin se rétt
og að þeim beri saman. þegar engir fleiri gefa sig fram, til
að greiða atkvæði, og forseti hefur þó skorað á þá um það,
skulu þeir" sem í kjörþíngisstjórninni sitja, bóka atkvæði
sjálfra sín og rita nöfn sín undir kjörskrána og atkvæðaskýtsl-
una, og er með því atkvæðagreiðslunni lokið, En áður þíngi
se slitið, skulu allir þeir, sem í kjörþíngisstjórninni sitja, rita
nöfn sín undir allar kjörskrárnar og skýrslurnar og innsigla
þær, og skulu þær því næst fengnar í hendur þeim, sem valdir
verða - hvort heldur það eru einn eða fleiri - af hinum
öðrum, til að sitja í hinni almennu kjörnefnd, sem setja skal,
til að leiða til lykta kosnínguna fyrir kjörfylkið, eptir því sem
segir í næstu grein.

37. gr.

þessi sameiginlega kjörnefnd skal eiga ser fund á 8. degi
eptir kosníngardaginn, og skulu, auk sýslumannsins á kjörstaðn-
um eða bæjarfógetans í Reykjavík, í nefnd þeirri vera fulltrúar
frá kjörþíngisstjórnum sýslnanna. Skulu þær sýslur, þar sem
fólkstalan er minni en 3000 manns, senda einn fulltrúa, en þær,
sem hafa meiri fólksfjölda en 3000 manns, tvo slíka fulltrúa.
þessir menn skulu vera komnir á kjörstað kjörfylkisins á
þeim tíma, sem sagt var, og hafi þeir meðferðis hinar
innsigluðu skál' og skýrslur, sem fengnar hafa verið þeim í
hendur, eptir því sem áður er sagt. þeir fá borgaðan ferða-
kostnað fram og aptur. Verði nefndarmaður frá einhverri sýslu
vegna óviðráðanlegra tálmana ekki kominn á hinum ákveðna
tíma, mega þeir, sem kosnir eru, bíða hans í tvo sólarhringa.
Kjörstaðir skulu vera: Reykjavík fyrir 1. kjörfylki, Stykkis-
hólmur fyrir 2., Akureyri fyrir 3., og Ketilstaðir fyrir 4. kjör-
fylki.

38. gr.
Hin almenna kjörnefnd skal velja ser sjálf'forseta, en hann

skal taka innsiglin frá skránum á almennum fundi, og skal
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hann síðan láta telja saman atkvæði þau, sem greidd eru með
hverju fulltrúaefni.

39. gr.

Sá er kosinn, sem fengið hefur flest atkvæði. Hafi fleiri
jafnmörg atkvæði, skal forseti láta kasta hlutkesti, og skal það
ráða. Skal það auglýst þar jafnskjótt á fundinum, hver kos-
inn er, og skal einnig tilkynna það kjörstjórnunum, en þær
skulu aptur lýsa því fyrir almenníngi.

40. gr.

Hafi ekki boðizt fram nema eitt fulltrúaefni í kjörfylki
nokkru, þá skal að eins greiða atkvæði með eða móti honum,
og þarf þá fulltrúaefnið að fá meira en helming atkvæða þeirra,
sem greidd verða, til þess að verða kosinn. Hafi hann ekki
fengið svo mörg atkvæði, skal stefna saman nýju kjörþíngi með
þriggja vikna fresti að minnsta kosti, og skal þvi lýsa, eins og
skipað er fyrir í 32. gr. Hafi þá ekki boðizt fram neitt annað
fulltrúaefni, þá álitist hann kosinn, án þess g<Íllga þurfi til at-
kvæða á ný.

II. Landþíngið.
Landþíurlis/rjördæmi.

41. gr.

Kosningar til Iaudþingsins fyrir Ísland skulu fengnar í
hendur alþíngi. Skal telja hina íslenzku laudþingismenu sinn
með hvorum flokki þeirra tveggja, sem nefndir eru í kosuíng-
arlögunum 16.júní 1849, 37. gr., og skal sá þeirra, sem kosinn
er með fleiri atkvæðum, teljast með fyrri flokkinum. Sen þeir
báðir kosnir með jafnmörgum atkvæðum, skal hlutkesti ráða,
með hvaða flokki hvorn þeirra skal telja.

/(jöl'flel/fli.
42. gr.

Kjörgengur til fulltrúa <Í landþíngið er hver maður fullra
40 ára að aldri, sem hefur óflekkað mannorð og innlends
manns réttindi, se ekki bú hans uppboðs - eða þrota - bú, og
hafi hann annaðhvort goldið á hinu síðasta ári 200 rbdd, í
beinlínis- skatt til lands - eða sveita - stjórnarinnar, eða geti
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hann sannað, að árstekjur hans hafi afdráttarlaust numið
1200 rbdd. Landþíngismennirnir skulu hafa verið heimilisfastir á
Íslandi hið síðasta ár fyrir kosninguna. En á meðan ekki verða
eptir reglu þessari svo margir kjörgengir menn á Íslandi, að
það verði að minnstakosti 1 af hverjum 1000 innbúum landsins, þá
skal tiltölu þessari náð með því, að bæta þeim við, sem næstir
hinum gjalda hæstan skatt, eptir reglum þeim, sem her á eptir
til greinir.

/(jörgengisskrár.
43. gr.

Landþíngiskosníngar skulu fram fara eptir skrá, sem sam-
in skal á ári hverju yfir þá, sem kjörgengir eru. Til undirstöðu
fyrir henni skal kjörstjórnin í hverjum hrepp (í Reykjavík
bæjarstjórnin) fá sýslumönnunum í hendur, en þeir aptur senda
stiptamtmanninum yfir Íslandi, skýrslu yfir þá, sem í hreppn-
um (eða kaup staðnum) eiga heimili og að ððru leyti eru kjör-
gengir til landþingsins , og hafa á hinu síðasta ári - en það
skal teljast frá 1. janúar til 31. desember - annaðhvort sann-
að, að fastar árstekjur þeirra hafi numið 1200 rhdd., eða gold-
ið beinlínis til landstjórnarinnar eða sveita - eða bæj ar- stjórnar-
innar hina hæstu skatta, eptir upphæð þeirri, sem ákveðin skal
af stiptamtmanni á ári hverju; skal skýrsla þessi vera komin
til stiptamtmanns fyrir 15. apríl. Enginn má skorast undan, að
veita kjörstjórninni skírteini þau, sem þurfa kunna, til þess að
skýrslan verði rétt samin.

44. gr.
Við ákvörðun skattaupphæðarinnar skal, auk nafnbótaskatts,

til greina taka eigi að eins konúngs- og fátækra- tíund, skattinn,
gjaftollinn og lögmannstolliun, heldur einnig auka-útsvar til Í<Í-

tækra, sem jafnað er niður í hreppunum, gjöld til vegabóta og
ferja, til þínghúsa-byggínga og viðurhalds þeirra, giðld til jafn-
aðarsjóðs amtsins, alþíngiskostnað og fl., hvort heldur gjöld þessi
eru greidd í peníngum eða með landaurum ; svo má einnig leggja
saman gjöld þau, sem menn kynnu að greiða í fleiri hreppum
en einum.

45. gr.
Að því er tekjurnar snertir, þá skal kjörstjórnin í hverjum
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hrepp, en í Reykjavík bæjarstjórnin, skora á þá, sem ætla, að
þeir hafi haft afdráttarlausar árstekjur, er nemi 1200 rbdd., á
hinu síðasta ári, frá 1. janúar til 31. tlcsember,og kjörgengir
eru ab öðru leyti, að segja til þess, og skal kjðrstjómin gjiira
um, hvort rétt se sagt frá, en leita áður um það skýrslna þeirra,
sem þarf.

46. gr.

þegar reiknaðar eru tekjurnar, skal draga frá útgjöld þau,
sem á þeim liggja. þannig ber við fasteign að draga frá eigi
að eins skatta og útgjöld í almennan sjóð og kostnað þann,
sem varið er til að halda eigninni við eða hafa hemlar not,
heldur einnig leiguna af peningum þeim, sem standa i t:asteign-
inni; frá tekjum af atvinnuvegi skal draga kostnaðinn, til að
halda atvinnuveginum fram; frá embættistekjum skulu dregin
útgjöld til skrifstofuhalds m. fl., eptirlaun þau, sem goldin eru
af embættistekjunum, o. s. frv. Að öðru leyti skulu ekki að
eins tekjur í peníngum til greina teknar, heldur einnig það, sem
goldið er í landaurum, leigulaus hús eða önnur þvílík hlunn-
indi, og skal það allt metið til peningaverðs.

47. gr.

þess ber enn fremur að gæta, þegar tekjurnar eru reiknað-
ar, að eigi er það nóg, þó maður hafi árið sem leið haft af-
dráttarlaust tekjur þær, sem á kveðið er, heldur verður einnig
að standa svo á tekjum þessum, að þær verði álitnar stöðugar,
eða gjöra megi ráð fyrir, að þær fáist á ári hverju með her
um bil sömu upphæð.

48. gr.

Eptir skýrslum þeim, sem koma frá kjörstjórnunum (43.
gr.), skal stiptamtmaður ásamt manni, sem til þess skal nefnd-
ur af yfirdóm inum, en sé þó ekki sjálfur einn af dómendum,
og forseta bæjarfulltrúauna í Reykjavik, áður 8 dagar séu liðnir,
semja aðalskrá yfir þá, sem kjörgengir eru. Skal á skrá þá
setja að eins svo marga af þeim, sem gjalda minni skatt en
200 rbdd., að hlutfalli því verði náð, sem getur um í 42. gr.
Skal mönnum raðað eptir skattgjalds-upphæðinni, og standi svo
á, að fleiri menn gjaldi jafnháan skatt, en eigi el' þörf á, að
þeir séu allir teknir á skrána, þá skal stiptamtmaður og menu
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þeir, sem nefndir voru sem undlrbúningskjörstjóm, kasta um
það hlutkesti, og skal það ráða ..

49. gr.

Af skrá þeirri, sem þannig er samin, skal stiptamtmaður
síðan senda eptirrit til allra kjörstj(lrnanna, og skal stiptamt-
maður sjálfur staðfesta eptirrit þau. Eiga kjörstjórnirnar síðan
að leggja fram skrána almenningi til sýnis um 14 daga á hent-
ugum stað í hverjum hrepp, og skal auglýsa það áður með 8
flaga fresti, á þann hátt sem bezt þykir við eiga. þyki mönn-
um nokkuð að skránni, skal senda um það athugasemdir bréf-
lega til stiptamtmanns, áður en mánuður se liðinn frá þeim
tíma, er skráin hafði legið til sýnis, og á þá undirhúningskjör-
stjórnin (sbr. 48. gr.) að leggja úrskurð á athugasemdir þess-
ar, áður en 3 vikur séu liðnar í seinasta lagi, en áður skal
hún leita nákvæmra skýrslna, svo fljótt og haganlega sem
verður; svo skal hún einnig áður, ef þess þykir þurfa og
kríngumstæðurnar leyfa það, kalla fyrir sig bæði þá menn, sem
borið hafa upp athugasemdir við kjörgengisskrána, og þá, sem
mótmælin snerta. Standi til reglulegur alþingisfundur á sama
ári, skal undirbúníngskjörstjórnin einúngis leita skýrslna þeirra,
sem fengnar verða, viðvíkjandi athugasemdum þeim, sem fram
eru komnar, en senda síðan, jafnskjótt og alþíngi er sett, for-
setanuni á þínginu bæði kjörgengisskdna og allt það, sem
snertir athugnsemdir þær, sem getið var, og leggur alþíngi
síðan úrskurð á málið. þeim, sem neitað er um kjörgengi, er
heimilt, að hera úrskurðinn undir dóm, líkt og á kveðið er í
25. gr. Vanræki nokkur það, sem þarf til þess, að verða tek-
inn á skrána, þá má hann kenna sjálfum Ser um, og má ekki
kjósa hann við þær kosníngar, sem skráin el' samin fyrir, þó
hann se hæfur að öðru leyti. þó má þann setja á skrána, sem
fær dóm fyrir því, að hann se kjörgengur, áður en kosningar
fara fram.

50. gr.

Skrá þá, sem þannig er samin, skal á ári hverju leiðrétta
og auka, á þeim tíma og með þeim bætti, sem þegar er fyrir
skipað, og er hún þá gild frá 15. júlí á því ári til 14. júlí
næsta ár fyrir kosningar þær, sem koma fyrir til landþingsins á
því tímabili.
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K 0 s n í n .g in.

51. gr.

Þegar kjósa skal til landþingsins, skal alþingi það, sem þá
er haldið, flýta kosningunni sem mest verður. Forseti skal
til þess á kveða vissan dag, og láta prenta kjörgengisskrána
og útbýta henni meðal þingmanna. þurfi þingið að leggja úr-
skurð á athugasemdir við kjörgengisskrána, samkvæmt 45. gr.,
þá skal forseti sjá um, að svo se gjört, og að skráin se leið-
rett eptir þvi, áður en gengið er til kosninga.

52. gr.
Forseti skal fá hverjum alþingismanni atkvæðisseðil. og

skal þingmaðurinn síðan þar á rita nöfn svo margra manna,
sem kjósa skal til landþingsíns og á kjörgengisskránni standa.
Standi á atkvæðisseðli nokkrum fleiri nöfn eða færri en tvö,
eða nöfn, sem ekki standa á skránni, þá er atkvæðisseðillinn
ógildur.

53. gr.

Alþingismenn skulu skila af ser atkvæðisseðlum sínum í
þeirri röð, sem forseti tekur til. þegar forseti hefur tekið við
seðlunum og talið þá, skal hann lesa þá upp, en skrifararnir
bóki atkvæðin, og skal síðan telja þau saman.

54. gr.
þeir menn skulu vera kosnir, sem fengið hafa flest at-

kvæði; þó þarf, eigi kosningin að vera gild, meir en helmíng
atkvæða þeirra, sem greidd eru. Fái ekki svo margir menn,
sem kjósa skal, við fyrstu atkvæðagreiðslu svo mörg atkvæði,
sem þarf, þá skal jafnskjótt gánga til annarar atkvæðagreiðslu
um þann fulltrúa, eða þ:í, sem eptir er að kjósa. Verði kosn-
ingin þá ei að heldur til lyk.ta leidd, skal í þriðja sinni greiða
atkvæði um þá tvo menn, ef einn fulltrúi er enn ókosinn, eða
fjóra, ef tvo fulltrúa skal kjósa, er fengu flest atkvæði i ann-
ari atkvæðagreiðslu, en voru þó eigi kosnir; hafi fleiri fengið
jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða því, um hvern þeirra eigi
aptur að greiða atkvæði. Nú verður eigi að heldur við þriðju
atkvæðagreiðslu kosningunni lokið, og skal þá í næsta sinn
aptur að eins greiða atkvæði um þá, sem i þriðja sinni fengu
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flest atkvæði, og halda svo á fram, ef þörf gjörist. Ef tveir
menn fá jafnmörg atkvæði, ráði með þeim hlutkesti.

55. gr.
Forseti á alþingi skal tafarlaust tilkynna kosninguna þeim,

sem kosnir eru, og skora á þá, að segja til, hvort þeir vilji
þiggja kosnínguna. Hver sem ekki afsalar ser kosninguna
áður en 14 dagar séu liðnir upp frá því, þá skal svo meta, að
hann hafi þegið kosningu.

III. .4.lmennarákvarðanir.
56. gr.

Kosningar frá íslandi til ríkisþingsins skulu fara fram í
fyrsta sinni árið 1853, en síðan skal þeim haga eptir hinum
almennu kosningatíðum til ríkisþingsins. Nú þarf að kjósa
nýjan ríkisþíngsmann fyrir ísland á tímabili þessu, þá skal hin
nýja kosning vera gild um eins lángan tíma, og sá hefði átt
eptir, sem kosið er fyrir.

57. gr.
Nú verður ríkisþingið leyst upp, eða önnur deild þingsins,

þá skal ráðgjafi innanríkismálefnanna sjá um, að hinar nýju
kosningar fari fram á íslandi svo fljótt, sem verða má eptir
kringumstæðunum og ákvörðunum þessa lagaboðs.

58. gr.
þeir, sem kosnir eru til ríkisþingsmanna fyrir Ísland, fá

kjörbréf til sönnunar því, að þeir séu kosnir. Kjörbréf skal
semja eptir formi því, sem skipað skal fyrir af hlutaðeigandi
ráðgjafa, og eiga þau að vera bæði á dönsku og íslenzku.
Undir kjörbréfin fyrir þjóðþingismennina skulu allir þeir, sem
í kjörnefndinni (36.-38. gr.) sitja, rita nöfn sín, en undir kjör-
bréfunum fyrir landþingismenn skal vera nafn forseta á alþingi
og skrifaranna þar.

59. gr.
Óræki nokkur verk þau, sem hann eptir lögum þessum er

skyldur að gjöra, þá sekist hann 10 til ;ID() rbdd., nema brot
hans va;ði stærri hegningu, eptir því sem lög bjóða.
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60. gr.
Með tilliti til ferðakostnaðar og daglauna, sem ríkisþings-

mönnum ber, þá fer um það eptir kosníngarlögunum frá 16.
júní 1849, 79. gr., einnig að því, er hina íslenzku ríkisþings-
menn snertir.

IV. Akvörðun um stundar sakir.
Að því, er snertir kosníngarnar til ríkisþíngsins í fyrsta

sinni, skal stjórninni heimilt, að breyta tímum þeim, sem á-
kveðnir eru í lagaboði þessu, eptir því sem á stendur, eða að
fela það á hendur stiptamtmanninum á Íslandi.
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Grnndvallarlög
Danmerkurríkis.

Vér Friðrik hinn Sj öundi ,
af guðs náð Danmerkur konúngur, Vinda og Gauta,
hertogi í Slésvík, Holsetalandi, Stórrnæri, þéttmerski,

Láenborg og Aldinborg ,
Gj örum öllum mönnum kunnugt: Eptir að Ver höfðum
af frjálsum konúnglegum vilja og mætti áformað, að láta út
gánga ný grumlvallarlög fyrir Danmerkurríki, eptir samkomu-
lagi við Vora trúu þegna, og þar eð svo gæfusamlega hefur
til tekizt, að Ver höfum orðið ásáttir í öllum greinum við rík-
isfund þann, sem haldinn hefur verið fyrir Danmerkurkonúngs-
ríki um efni grundvallarlaga þessara, eptir frumvarpi því, sem
Ver höfðum látið leggja fyrir rikisfundinn, sem undirstöðu fyr-
ir umræðunum, höfum Ver nú - þó með skilyrði því, að frest-
að se skipun alls þess, sem snertir stöðu hertogadæmisins
Slésvik, þángað til friður er á kominn - samþykkt svo látandi
grundvallarlög Danmerkurríkis, eins og þau skulu óbrigðulega
haldin af Oss, og eptirkomendum Vorum á hinu danska kon-
úngssæti, sem her segir:

Grundvallarlög Danmerkurrtkis.

I.

1. gr.
Stjómarformið skal vera takmörkuð konúngsstjórn. Kon-

úugsvaldíð skal gánga í erfðir.
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2. gr.
Löggjafarvaldið skal konúngur og ríkisþíngið hafa í sam-

einingu. Framkvæmdarvaldið skal konúngur hafa. Dóms-
valdið skulu dómendur hafa.

3. gr.
Hin evangelisk - lúterska kirkja skal vera þjóðkil'kja Dan-

merkurríkis, og skal stjórnin fyrir því veita henni aðstoð sína.

II.
4. gr.

Erfðatal það, sem í konúngalögunum er á kveðið, skal
standa éraskað, sem áður j verður því eigi breytt, nema kon-
t'mgur stíngi upp á því, og hið sameinaða ríkisþíng samþykki
það, og þarf til samþykkis þessa þrjá fjórðúnga atkvæða þeirra,
sem greidd verða.

5. gr.
Konúngur getur ekki haft stjórn á hendi í nokkru því

landi, sem eigi heyrir undir hið danska konúngsveldi, nema
ríkisþíngið leyfi það.

6. gr.
Konúngur skal vera evangelísk -lúterskrar trúar.

7. gr.
Konúngur er fulltíða, þegar hann er fullra 18 ára að aldri.

8. gr.
Áður en konúngur tekur við stjórninni, skal hann sverja

eið þann, sem her segir, fyrir hinu svo nefnda ríkisþíngi:
.•Eg lofa og sver þennan eið, að halda grundvallarlög
Danmerkurríkis ; hjálpi mer svo guð og hans hei-
laga orð."

Standi ekki ríkisþíng yfir, þegar konúngaskipti verða, skal
eiðinn leggja fram skrifaðan fyrir rikisráðinu, en endurnýja
hann síðan fyrir ríkisþínginu sameinuðu.

9. gr.
þyki konúngi þörf á, að ríkisstjóri sé settur, annaðhvort
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sökum fjærvistar eða sökum vanheilsu sinnar, þá skal hann
stefna saman ríkisþínginu, og leggja fyrir það lagafrumvarp
um það.

10. gr.
Verði konúngur ófær til, að hafa stjórnina á hendi, skal

ríkisráðið stefna saman ríkisþinginu. Fallist þá hið sameinaða
ríkisþíng með þrem fjórðúngum atkvæða þeirra, sem greidd
verða, á, að þörf se til, þá skal velja ríkisstjóra, og skipa
lögráðendur, ef nauðsyn þykir til bera.

11. gr.
Se við því að búast, að konúngsefnið muni eigi verða

fulltíða, þegar konúngur deyi, eða verða óhæft annara hluta
vegna, til að hafa stjórnina á bendi, þá skal með lagaboði ákveða
ríkisstjóra, en konúngur skal skipa lögráð endur. Ríkisstjórinn
má eigi vera meðal þeirra.

12. gr.
Ríkisstjórinn skal sverja eið þann, sem konúngi er boðið,

og skal hann neyta í nafni konúngs allra réttinda hans, meðan
hann er ríkisstjóri; þó má hann eigi stinga upp á breytingu á
ríkiserfðunum.

13. gr.
Nú deyr konúngur, og skal rikisþíng það, sem næst á

undan hefur verið kosið, koma saman á 14. degi eptir lát kon-
úngs, án þess þvi se stefnt saman.

14. gr.
Se ekki konúngsefní til, eða geti ekki konúngsefnið eður

ríkisstjórinn tekið þegar i stað við stjórninni, þá skal ríkis-
rá bið hafa hana á bendi, þángað til ríkisþíngið er búið að ráða úr,
hvað gjöra skuli.

15. gr.
Se ekki konúngsefníð eða ríkisstjórinn viðstaddur, þá skal

bið sameinaða ríkisþíng setja frest, nær hann eigi að vera
kominn heim aptur. Se konúngsefnið ekki búið að ná lög-
aldri, eða hann se ófær annara hluta vegna, til að hafa stjórn-
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ina á hendi, og se ekki settur ríkisstjóri né lögráð endur, þá skal
hið sameinaða ríkisþing setja ríkisstjóra og skipa lögráðendur. Se
ekkert konúngsefni til, þá skal hið sameinaða ríkisþíng velja
konúng og ákveða erfðirnar eptirleiðís.

16. gr.
Konúngsmötuna skal með lagaboði ákveða fyrir stjórn-

artíð hans. þar með skal og til tekið, hverjar hallir og aðrar
ríkiseignir undir konúngsmötuna heyri.

Konúngsmatan verður ekki sett í vei') fyrir skuld.

17. gr.
Handa þeim, sem af konúngsættinni eru, má með laga-

boði ákveða árlegan fjárstyrk. Peningum þessum má ekki
eyða utanríkis, nema rikísþingið leyfi.

III,
18. gr.

Konúngur er ábyrgðarlaus; hann er heilagur og friðhelgur.
Ráðgjafarnir hafa stjórnarábyrgðina.

19. gr.
Konúngur velur ráðgjafa sína og víkur þeim úr völdum.

Undirskript konúngs undir ákvarðanir þær, sem snerta lög-
gjöf og stjórn, skal gefa þeim fullt gildi, þegar einn ráð-
gjafi skrifar undir með honum. Ráðgjefinn, sem skrifar undir,
ábyrgist ákvörðunina.

20. gr.

Ráðgjafana má ákæra fyrir embættisrekstur þeirra. þjóð-
þingið getur ákært þá, en ríkisdómurinn skal dæma þá.

21. gr.
Allir ráðgjafarnir saman em ríkisráðið. Forsetadæminu

stýrir þar sá, sem konúngur nefnir fremstan þeirra.
ön lagafrumvörp og áríðandi stjómartilhaganir skal bera

undir ríkisráðið. Fyrirkomulag þess og eins ráðgjafaábyrgðina
skal ákveða með lagaboði.
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22. gr.
Konúngur skal veita öll embætti þau, sem hann hefur veitt

hingað til. Breytingu má á þessu gjöra með lagaboði. Engan
þann má nefna til embættismanns, sem eigi hefur innlends
manns réttindi.

Konúngur getur vikið þeim frá embætti, sem hann hefur
veitt það. Eptirlaun embættismanna skulu ákveðin samkvæmt
eptirlaunalagaboðinu.

Konúngur á vald á, að flytja embættismenn úr einu em-
bætti i annað án samþykkis þeirra, þó svo, að þeir einskis í
missi af embættistekjum, og að þeim se gefinn kostur á, að
kjósa, hvort þeir vilji heldur embættaskiptín, eða þá lausn frá
embætti með eptirlaunum þeim, sem hinar almennu reglur
ákveða.

Frá reglu þessari má með lagaboði undan skilja ýmsa em-
bættismannaflokka, auk embættismanna þeirra, sem nefndir
eru í 78. gr.

23. gr.
Konúngur hefur bið æðsta vald yfir land- og sj ó -Iiðinu.
Hann boðar stríð og semur frið, og gjörir samninga og verzl-

unarskilmála, og segir þeim upp; en eigi getur hann með gjöm-
ingum slíkum afsalað neinum hluta landsins, I1C ráðið yfir nein-
um rikistekjum, né lagt neina aðra skuldbinding á ríkið, nema
ríkisþingið leyfi það.

24. gr.
Konúngur stefnir saman reglulegu ríkisþingi á ári hverju.

Án samþykkis konúngs má það eigi eiga setu lengur en tvo
mánuði.

Breytingar á ákvörðunum þessum má gjöra með lagaboði.

25. gr.
Konúngur getur stefnt saman ríkisþínginu til aukafunda,

og ræður hann þá, hvað lánga setu það skal eiga.

26. gr.
Konúngur getur frestað fundum hins reglulega ríkisþings

um tiltekinn tíma, en samt eigi lengur en um tvo mánuði,
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nema ríki1tþíngið samþykkist það, og ekki nema einu sinni a
ári því, sem þingið á næst að hafa reglulegan fund.

27. gr.
Konúngur getur leyst upp rikisþingið, annaðhvort allt þingið

eða aðrahvora deild þess; se einúngis annað þingið upp leyst, þá
skal fresta fundum hins þingsins, þángað til ríkisþíngið allt getur
aptur átt setu, og skal það vera áður en 2 mánuðir séu liðnir,
frá því þingið var leyst upp.

28. gr.
Konúngur getur látið leggja fyrir ríkisþingið lagafrumvörp

og aðrar uppástúngur.

29. gr.
Samþykkis konúngs þarf til þess, að nokkur ákvörðun rík-

isþingsins geti fengið lagagildi. Konúngur skipar, að birta lög-
in, og ser um, að þeim se fullnægt.

30. gr.
pegar mikið liggur á, getur konúngur gefið út bráðabyrgða-

lög, meðan þingið stendur ekki yfir, en eigi mega samt slík lög
koma i bága við grundvallarlögin, og ætíð skulu þau lögð undir
næsta rikisþil1g þar á eptir.

31. gr.
Konúngur getur náðað menn og veitt almenna uppgjöf á

sökum; ráðgjafana getur hann að eins með samþykki þjóð-
þingsins þegið undan hegningum þeim, sem rikisdómurinn hefur
lagt á þá.

32. gr.
Konúngur veitir sumpart sjálfur, sumpart lætur hann hlut-

aðeigandi stjórnarvöld veita leyfi þau og undantekningar frá
lögunum, sem vant hefur verið að veita, eptir reglum þeim, sem
fylgt hefur verið hingað til.

33. gr.
Konúngur á vald á, að láta slá peninga, samkvæmt því

sem lögin bjóða.
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IV.
34. gr.

Deild ii' ríkisþíngsins eru þjóðþíngið og landþingið.

35. gr.
Kosningarrétt til þjóðþíngsins á hver maður, sem hefur

óflekkað mannorð og innlends manns réttindi, og er fullra 30
ára, nema hann:
a, sé háður einhverjum einstökum manni, og se ekki sjálfur

búsettur;
b, þiggi eða hafi þegið sveitarstyrk, sem ekki hefur verið

gefinn honum upp eða er borgaður;
CJ sé eigi fjár síns ráðandi;
dj hafi eigi verið heimilisfastur í eitt ár í kjördæmi því eða

bæ, sem hann er í, þegar kosningar fara fram.

36. gr.
Kjörgengi til þjóðþíngsins á hver maður, sem hefur ó-

flekkað mannorð og innlends manns réttindi, og er fullra 25
ára að aldri, ef það, sem til tekið er í 35. gr., a, b, e, á ekki
heima 11já honum.

37. gr.
Tala þjóðþíngismanna skal vera eptir tiltölu her um bil 1

af hverjum 14000 innbúa. Kosningar skulu fara fram í kjör-
dæmum, en stærð kjördæmanna skal ákveðin í kosningarlögun-
um. Kjördæmi hvert skal velja einn mann meðal þeirra, sem
á kjörþíngi hafa boðið sig fram.

38. gr.
þjóðþíngismenn skulu valdir fyrir 3 ár, og fá þeir daglaun.

39. gr.
Kosningarrétt til landþingsins á hver sá, sem hefur kosn-

ingarrett til þjóðþíngsins eptir 35. gr. þeir, sem kosningarrétt
eiga, skulu velja kjörmenn úr sinum flokki, samkvæmt ákvörð-
unum þeim, sem í kosníngarlögunum verða gjörðar.

40. gr.
Kjörgengur til landþingsins er hver sá, sem hefur óflekkað
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mannorð og innlends manns réttindi, og se eigi hú hans upp-
boðs- eða þrota- bú, ef hann er fullra 40 ára að aldri og á hinu
seinasta ári hefur annaðhvort goldið 200 rikisdali i beinlínis
skatt til ríkisins eða til sveitar, eða getur sannað, að árstekjur
hans hafi numið 1200 ríkisdölum.

Í kjördæmum þeim, þar sem eigi eru nógu margir kjör-
gengir menn eptir þessari reglu, að tiltölu þeirri við innbúa-
fjöldann, sem til skal tekin í kosníngarlögunum, skal bæta
við tölu hinna kjörgengu svo mörgum af þeim, sem mestan
skatt gjalda Í kjördæminu, að hlutfall þetta náist.

41. gr.
Kosningar til landþingsins skulu fara fram i stærri kjör-

dæmum, og skal þau ákveða i kosningarlögunum. f hverju
þessara kjördæma skulu kjörmenn halda fund, og greiða at-
kvæði um svo marga menn, sem kjósa skal fyrir kjördæmið,
og skulu að minnsta kosti þrir fjórðúngar þeirra, sem kosnir
verða, hafa átt fast heimili i kjördæminu hið seinasta ár, áður
kosningar fara fram. Til þess kosningar séu gildar, þarf meir
en helming af atkvæðum þeim, sem greidd verða.

42. gr.
Á Iandþinginu skulu ætíð sitja her um bil helmíngi færri

menn en á þjóðþinginu.

43. gr.
Landþingismenn skulu valdir fyrir 8 ár. Helmingur þeirra

skal fara úr þinginu 4. hvert ár. þeir fá jafnmikil daglaun
og þjóðþíngismenn.

44. gr.
þegar búið er að gefa ný sveitastjórnarlög, má með laga-

boði fá kosningar til landþingsins Í hendur hinum stærri sveita.
stjórnarnefndum (i ömtum eða landsálfum).

v.
45. gr.

Hið árlega rikisþíng skal koma saman fyrsta mánudag í
október - mánuði, hafi konúngur ekki stefnt þ\YÍsaman áður.
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46. gr.
þar á ríkisþíngil'l að koma saman, sem stjórnin hefur að-

setur sitt. þegar eitthvað ser legt ber að höndum, getur kon-
úngur stefnt því saman á einhverjum öðrum stað í ríkinu.

47. gr.
Ríkisþingið skal vera friðhelgt. Sá, sem brýtur gegn friði

þess og frelsi, eða býður eitthvað, sem þar að lýtur, eða hlýð-
ir slíku boði, verður sekur um drottinssvik.

48. gr.
BæM þíngin eiga, hvort um sig, rétt á, að stinga upp á

lagaboðum og samþykkja þau fyrir sitt leyti.

49. gr.
þín gin geta, hvort um sig, sent konúngi ávarp.

50. gr.
þíngin geta, hvort um sig, sett nefndir af þíngmönnum í

þinginu, til að rannsaka málefni, sem eru áríðandi fyrir almenn-
íng. Nefndir þessar skulu eiga rett á, að heimta skýrslur,
munnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnum og ein-
stökum mönnum.

51. gr.
Engan skatt ma a leggja, né breyta, né af taka, nema

með lagaboði. Svo má og eigi kalla menn til herþjónustu,
nc taka rikislán, nc selja neina af eignum krúnunnar, nema
slíkt se með lagaboði ákveðið.

52. gr.
Undir eins og reglulegt ríkisþíng er sett, skal í hvort skipti

leggja fram frumvarp til laga um ríkisfjárhaginn fyrir hið
næsta ár, og skal þar í vera áætlun um tekjur og útgjöld
ríkisins.

Fjárhagslaga-frumvarpið skal fyrst rætt á þjóðþinginu.
Fyr, en búið er að samþykkja fjárhagslögin, má engan

skatt heimta. Engin útgjöld skulu eiga Ser stað, sem eigi eru
byggð á þeim.
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53. gr .
.Þingin skulu, hvort um sig, kjósa 2 reikningsskoðunar-

menn, og skal þeim veita laun fyrir starfa sinn. 'þessir menn
eiga að gagnskoða hinn árlega ríkisreikning og gæta þess, að
tekjur ríkisins séu þar allar til taldar, og að ekkert hafi verið
út goldið, nema eptir fjárhagslögunum. 'þeir geta krafizt, að fá
allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa.

Síðan skal leggja hinn árlega ríkisreikníng með athuga-
semdum reikningsskoðunarmanna fyrir ríkisþíngið, og skal það
leggja á úrskurð um bann.

54. gr.
Enginn útlendingur getur eptirleiðis öðlazt innlends manns

réttindi, nema með lagaboði.

55. gr.
Ekkert lagafrumvarp má samþykkja á þíngi að fullnustu,

fyr en það hefur verið rætt þar þrisvar.

56. gr.
Hafi eitthvert lagafrumvarp verið fellt af öðruhvoru þing-

inu, þá má ekki aptur taka það til umræðu í sömu deild á
því þingi.

57. gr.
'þegar búið er að samþykkja eitthvert lagafrumvarp á öðru

þinginu, skal leggja það fyrir hitt þíngið, eins og það var
samþykkt; se þvi þar breytt, skal senda það aptur hinu fyrra
þinginu; verði því enn breytt, sendist það á ný til hins þíngs-
ins. Verði menn eigi að heldur á eitt sáttir, þá skal hvort
þing um sig, ef annaðhvort þíngið krefur þess, kjósa jafn-
marga þíngmenn í nefnd, er segja skal álit sitt um ágreinings-
atriðin. Að þvi búnu skal hvort þing um sig leggja á úr-
skurð eptir því, sem nefndarmenn hafa farið fram á.

58. gr.
Þíngin skulu, hvort um sig, skera úr, hvort þingmenn

þeirra séu löglega kosnir.

59. gr.
Serhver nýr þingmaður skal, undir eins og búið er að
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viðurkenna, að kosning hans sé gild, vinna þann eið, að hann
skuli halda grundvallarlögin.

60. gr.
Ríkisþíngsmenn eru eingaungu bundnir við sannfæringu

sína, en eigi við reglur frá kjósendum sínum.
Embættismenn þeir, sem kosnir verða til ríkisþingsins,

þurfa ekki leyfi stjórnarinnar til að þiggja kosninguna.

61. gr.
Meðan ríkisþingið stendur, má ekki taka neinn ríkisþings-

mann fastan fyrir skuldir án samþykkis þings þess, sem hann
er í, né heldur setja hann i varðhald, eða höfða mál gegn
honum, nema hann se staðinn að glæp. Enginn rikísþíngsmað-
ur verður krafinn til reikningsskapar utanþíngs fyrir það, sem
hann hefur talað á ríkisþínginu, nema þíng það, sem hann er
í, leyfi.

62. gr.
Komist sá, sem löglega er kosinn, i einhverjar þær kríng-

umstæður, sem svipta kjörgengi, missir hann rétt þann, er
kosningunni fylgir. þó skal enginn missa sæti á landþing-
inu, þó hann flytji sig í annað kjördæmi einhvern dma á því
tímabili, sem hann er kosinn fyrir.

það skal með lagaboði ákveða, nær kjósa þurfi um aptur,
þegar einhver ríkisþíngsmaður fær embætti með launum.

63. gr.
Ráðgjöfunum skal heimilt, að sitja á ríkisþinginu sökum

embættisstöðu sinnar, og eiga þeir rétt á, að biðja ser hljóðs
við umræður málanna, svo opt sem þeir vilja, en verða að öðru
leyti að gæta þingskapa, Ekki skulu þeir neyta atkvæðis-
réttar, nema þeir séu jafnframt ríkisþíngsmenn.

64. gr.
Hvort þing skal velja ser forseta sjálft, og einn eða fleiri

varaforseta.
65. gr.

Hvorugt þíngið má samþykkja neitt, nema fleiri séu á
fundi og greiði þar atkvæði, en helmingur þingmanna.
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66. gr.
Heimilt er hverjum ríkisþíngsmanni, að bera upp serhvert

almennt málefni á þingi því, sem hann er í, ef þíngið leyfir
það, og beiðast þar um skýrslu ráðgjafanna.

67. gr.
Hvorugt þingið má taka við neinni bænarskrá. nema hún

se lögð fram af þingmanni, sem þar á setu.

68. gr.
þyki þínginu ekki ástæða til, að leggja úrskurð á eitthvert

málefni, þá getur það visað þvi til ráðgjafanna.

69. gr.
þíngin skal halda i heyranda hljóði. þó getur forseti eða

svo margir þingmenn, sem til tekið verður í þíngreglunum,
krafizt, að öllum utanþingsmönnum se vísað burt, og skal þá
þíngið skera úr, hvort málefnið skal ræða í heyranda hljóði
eða á heimulegum fundi. .

70. gr.
Þíngin skulu, hvort um sig, ákveða reglur um, hvernig

verkum skuli niður skipa; og allt fara reglulega fram.

71. gr.
þá er rikisþinglð sameinað, þegar þjóðþíngið og landþing-

ið koma saman á fund.
Til að leggja þar úrskurð á málin, þarf meir en helming-

ur þingmanna úr hvorutveggja þinginu að vera við staddur og
greiða atkvæði. Hið sameinaða ríkisþing velur sjálft forseta
sinn, og setur ser þíl'tglög.

Vf.
72. gr.

í ríkisdóminum skulu sitja 16 menn, sem kosnir skulu til
4 ára, helmíngurinn af landþínginu meðal landþíngismanna,
en helmíngur af æðsta dómi landsins, meðal þeirra, sem í hon-
um sitja. Ríkisdómurinn skal sjálfur velja ser forseta úr flokki
sínum.
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Um rekstur málanna fyrir ríkisdómi skal ákveða nákvæm-
ari reglur með lagaboði.

73. gr.

Rikisdómurinn skal dæma mál þau, sem þjóðþingið höfðar
gegn ráðgjöfunum.

Svo getur og konúngur með samþykki þjóðþíngsins látið
ákæra aðra menn fyrir ríkisdóminum um glæpi þá, sem honum
þykja mjög háskalegir fyrir ríkið.

74. gr.

Skipun dómsvaldsins verður eigi ákveðin, nema með
lagaboði.

75. gr.

Dómsvald það, sem fylgt hefur sumum fasteignum, skal
með lagaboði af taka.

76. gr.

Dómarastörfln skal að greina frá yfirvaldsgjörðnm, sam-
kvæmt reglum þeim, sem ákveðnar verða um það með lagaboði.

77. gr.

Dómendur skulu eiga rett á, að leysa úr öllum spurning-
um um embættistakmörk yfivalda, þó getur sá, sem þar um
leitar úrskurðar, ekki komið ser hjá, að hlýða í bráð yfirvalds-
boðinu, með því að skjóta málinu til dóms.

78. gr.

Dómendur skulu í embættisverkum sinum fara emungis
eptir lögunum. þeim má eigi víkja úr embætti, nema með
dómi, ne heldur flytja þá í annað embætti gegn vilja þeirra,
nema þegar svo stendur á, að verið er að koma nýrri skipun
á dómstólana. þó má gefa þeim dómara, sem er fullra 65
ára gamall, lausn fl-á embætti, en eigi skal hann missa neins
í af launum sínum.

79. gr.

Jafnskjótt og að svo miklu leyti því verður við komið,
skulu dómar allir fara fram munnlega og í heyranda hljóði.
í óbótamálum og í sakamálum þeim, er spretta af afbrotum
gegn landsstjórninni sjálfri, skal taka upp kviðu.
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VII.

80. gr.
Skipulag þjóðkirkjunnar skal ákveða með lagaboði.

81. gr.
Leyfilegt er, að stofna félðg, til að þjóna guði með þeim

hætti, er bezt á við hvers eins sannfæringu, þó með því skil-
yrði, að ekkert se kennt nð framið, sem stríðir gegn góðu sið-
ferði og reglu.

82. gr.
Enginn er skyldur, að greiða gjöld til annarar guðsþjón-

ustu, en hans eigin, nema gjöld þau, er greidd eru af eign; þó
ber serhverjum þeim, sem ekki sannar, að hann se í einhverj-
um þeim trúarbragðaflokki, sem viðurkenndur er í landinu, að
greiða til skóla gjöld þau, sem lögboðið er að gjalda til þjóð-
kirkjunnar, og eigi eru greidd af eign.

83. gr.
Kjör trúarbragðaflokka þeirra, sem á greinir við þjóðkirkj-

una, skal nákvæmar ákveða með lagaboði.

84. gr.
Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum

rettindum fyrir sakir trúarbragða sinna, ne heldur má nokkur
fyrir þá sök skorast undan nokkurri almennri felagsskyldu

VIII.
85. gr.

Serhver sá, sem tekinn er fastur, skal leiddur fyrir dóm-
ara, fyr en sólarhringur se um liðinn. ~[egi ekki þá jafnskjótt
láta hann lausan aptur, ber dómaranum, svo fljótt sem verður,
og í seinasta lagi áður en 3 dagar séu liðnir, að leggja á úr-
skurð, er byggður se á tilgreindum ástæðum, um að hann
skuli setja í varðhald; en megi láta hann lausan mót veði, þá
ber dómaranum, að ákveða með úrskurðinum, hvert eða hvað
mikið veðið skuli vera.

Úrskurði þeim, sem dómarinn segir upp, má hinn hlutað-
eigandi þegar skjóta ser í lagi til æðri dóms.
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Engan má hepta fyrir þá ávirðíng, el' að eins varðar fjár-
sekt eða einföldu fángelsi.

86. gr.
Heimilið er friðhelgt. Ekki má gjöra húsleit, né kyrrsetja

bréf eða önnur skjöl og rannsaka þau, nema eptir dómsúr-
skurði, ef lögin gjöra ekki serlega undantekningu.

87. gr.
Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til, að

láta af hendi eign sína, nema almenningsþörf krefji; þarf til
þess lagaboð, og komi fullt verð fyrir.

88. gr.
Öll bönd þau, er hamla frelsi í atvinnuvegum og jafnretti

manna til atvinnu, og eigi eru byggð á almenningsheillum,
skal af taka með lagaboði.

89. gr.
Sá, sem ekki getur sjálfur séð fyrir ser og sínum, og se

hann ekki skyldu - ómagi annars manns, skal eiga rétt á, að
fá styrk úr almennum sjóði, þó með því móti, að hann gáng-
ist undir skyldur þær, er lögin áskilja þar um.

90. gr.
Hafi foreldrar ekki efni á, að láta uppfræða börn sín, skal

veita þeim kennslu ókeypis í alþýðuskólunum.

91. gr.
Hver maður á rétt á, að láta í ljósi á prenti hugsanir sín-

ar; þó verður hann að ábyrgjast þær fyrir dómi. Yfirskoðun
rita og aðrar slíkar tálmanir fyrir prentfrelsið skal aldrei mega
taka upp aptur.

92. gr.
Rétt eiga menn á, að stofna felög í sérhverjum löglegum

tilgángi, án þess leyfi þurfi að sækja til þess. Ekkert felag
skal mega leysa upp með stjórnarráðstöfun. pó má banna
felög um sinn, en þá verður þegar að höfða mál gegn þeim,
til þess þau verði leyst upp.
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93. gr.
Rett skulu menn eiga á, að safnast saman vopnlausir.

Lögreglustjórnin :á rétt á, að vera við almennar samkomur.
Banna má mannfundi undir berum himni, þegar óttast má fyr-
ir, að af þeim standi óspektir.

94. gr.
í upphlaupum má eigi bera vopn á menn, fyr en búið er

í nafni konúngs og laganna þrem sinnum og þó árángurslaust
að biðja mannþyrpínguna að skilja, nema svo se, að ráðizt se
á hermennina að fyrra bragði.

95. gr.
Serhver vopnfær maður skal vera skyldur til, að taka

sjálfur þátt í vörn föðurlandsins, eptir því sem lögin fyrirskipa.

96. gr.
Retti sveitafelaganna, til að ráða sjálf málefnum sínum

með umsjón þjóðfelagsins, skal skipa með lagaboði.

97. gr.
Öll serleg réttindi, er lögin hafa bundið við aðal eða

nafnbætur, skulu vera af tekin.

98. gr.
Engin léni né erfðaóðul má eptirleiðis stofna; en það skal

með lagaboði á kveðið, hvernig þau, sem nú eru, geti orðið að
frjálsri eign.

99. gr.
Ákvarðanir þær, sem gefnar eru í 85., 92. og 93. gr.,

skulu að eins vera gildar fyrir stríðsliðið með þeim takmörk-
unum, sem leiða ~f herþjónustulögunum.

IX.
100. gr.

Uppástúngur um breytíngu á grundvallarlögum þessum eða
viðauka við þau skal bera upp á reglulegu ríkisþíngi. Verði
ákvörðun sú, sem um það er tekin, samþykkt óbreytt af hinu
næsta reglulega ríkisþíngi, og fallist konúngur á hana, þá
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skulu bæði þing upp leyst og nýjar kosningar fara fram bæði
til þjóðþingsins og landþíngsins. Verði ákvörðunin samþykkt
í þriðja sinn af hinu nýja rikisþingi, hvort heldur það er á
reglulegu þingi eða á aukaþingi, og verði hún staðfest afkon-
úngi, þá verður hún að grundvallarlögum.

ltkvarðanir um stundarsakir.
1.

Ákvörðunin i 16. gr., að konúngsmötuna skuli á kveða
með lagaboði, skal ekki eiga ser stað um konúng þann, sem
nú er. Svo skal og það, sem fyrir er mælt i 17. gr., ekki vera
því til fyrirstöðu, að fjárstyrk þeim, sem þar getur um, se eytt
utanríkis að svo miklu leyti, sem slíkt hefur heimild í samn-
ingum, sem þegar eru i gildi.

2.
þángað til eptirlaunalög þau, sem heitið er í 22. gr., koma

út, skal serhver embættismaður, sem veitt er lausn samkvæmt
boðum greinar þessarar, fá eptirlaun eptir reglum þeim, sem
hingað til hefur verið fylgt.

3.
Ákvörðun sú, sem gefin er í 78. gr., að eigi megi víkja

dómendum úr embætti, nema með dómi, og heldur ekki flytja
þá í annað embætti að þeim fornspurðum, skal ekki eiga ser
stað um dómendur þá, sem nú eru, þegar þeir hafa jafnframt
önnur störf á hendi.

4.
'þángað til búið er að koma annari skipun á meðferð saka-

mála, skal svo að fara um áfríun þá af varðhaldsúrskurðum,
sem getið er um í 85. gr., sem borgaralegt mál væri, nema
hvað stefnufresturinu skal vera eins og í aukarettarmálum, og
skal kærandi eigi þurfa að við hafa stimplaðan pappír, 'né greiða
neina borgun fyrir meðferð málsins fyrir dómi. Honum skal
veitt færi á, að leita ráða hjá málaflutningsmanni um það, sem
snertir áfriunina, og skal mega leggja fram ný skilríki í mál-
inu fyrir yfirdóminum.
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Og skulu þá með þessu vera af tekin konúngalög þau,
sem fyrirrennari Vor á konúngssætinu, hinn sæli konúngur
Friðrik hinn þriðji gaf út 14. nóvember 1665, samkvæmt um-
boði því, sem honum var til þess gefið af hverri stétt fyrir sig,
og skulu að eins gildar ákvarðanir þær í konúngalögum þess-
um, sem standa í 27.-40. gr. um erfðatalið, og staðfestar eru
í 4. gr. í grundvallarlögunum, og það, sem fyrir er skipað í
21. og 25. gr. um karla þá og konur, sem af konúngsættinni
eru, þángað til þessu kann að verða breytt með nýjum lögum
um konúngsættina.

Gefið í höll Vorri Kr i stfd u sb ar q , 5. júní 1849.

Undir hendi Vorri og innsigli.
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Ástæður
til

lagafrumvarps um stöðu íslands í fyrirkomulagi ríkisins

og um kosníngar á Íslandi til ríkisþíngsins.

Samkvæmt kosningarlögunum 7. júlí 1848, 1. gr., nefndi hans
hátign konúngurinn 5 fulltrúa fyrir Íslands hönd til fundar þess,
er lagt var fyrir frumvarp það til grundvallarlaga ríkisins, sem
staðfest var síðan af konúngi 5. júní 1849.

Jafnframt þóknaðist konúngi með bréfi 23. sept. 1848, að
bjóða stiptamtmanninum á Íslandi, að birta það landsmönn-
um, að þó konúngur þannig kringumstæðanna vegna hefði
orðið að láta hluttekníngu þá, er Íslendingum bæri að tiltölu
við aðra þegna í ráðagjörðum þjóðfundarins um stjórnarskip-
unina, koma fram á annan hátt, en á kveðið var um innbú-
ana í hinum dönsku umdæmum, væri það þó ekki ásetníngur
sinn, að aðalákvarðanir þær, er nauðsynlegar kynnu að vera
vegna sérlega ásigkomulags Íslands, til þess að staða lands
þessa í fyrirkomulagi ríkisins yrði ákveðin í hinum einstöku
greinum, skyldi verða samþykktar, fyr en búið væri að láta Ís-
lendinga sjálfa gefa til kynna álit sitt um það á þíngi ser í lagi
í landinu sjálfu.

Grundvallarlögin voru síðan samþykkt án neins sérlegs
skilyrðis fyrir Íslands hálfu; aptur voru áskildar serlegur á-
kvarðanir fyrir Ísland í 18. og 37. gr. í kosníngarlögum þeim
til ríkisþíngsins, er lögð voru sömuleiðis fyrir ríkisfundinn og
komu út 16. júní 1845.

Eptir það voru 28. sept. 1849 gefin út lög um kosníngar
til þjóðfundar þess á Íslandi, sem heitið var í fyr nefndu kon-
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úngsbréfi 23. sept, 1848, og hafa síðan kosningar farið fram
eptir þeim; verður það því nú aðalætlunarverk þings þessa,
sem stefnt er saman með boðunarbréfi 16. maí 1850, að segja
álit sitt um lagafrumvarp það, er prentað er her að framan, og
miðar til, að ákveða þær aðalákvarðanir, sem vegna sérlegs á-
sigkomulags Íslands mega virðast nauðsynlegar, til þess ákveð-
in verði staða lands þessa í fyrirkomulagi ríkisins, og undir
eins að efna það, sem áskilið er Í kosníngarlögunum 16. júní
1849 viðvíkjandi ríkisþíngskosníngum á Íslandi.

þar eð konúngalögin, einkum Í 19. gr., ásamt boðunarhref-
inu 4. sept. 1709, er birt voru með konúngalögín, hafa þegar á-
kveðið, að island se partur úr ríkinu, svo að eigi getur það
orðiðumræðuefni, og eptir að konúngur hefur, með því að stað-
festa grundvallarlögin, samþykkt þjóðlega stjórnarskipun innan
takmarka þeirra, er sett eru með konúngalögunum, þá getur
nú að eins orðið umtalsefni, á hvern hátt þörf se til, vegna ser-·
legs ásigkomulags Íslands, að ákveða nákvæmar stöðu þess,
svo hin nýja stjórnarskipun, sem ákvörðuð er með grundvall-
arlögunum, geti öðlazt þar fullt gildi.

Hvað því nú viðvíkur, hvort sleppa ætti einstökum grein-
um í grundvallarlögunum, eða laga þær, þegar grundvallarlög-
in væru lögleidd á Íslandi, virðist það sjálfsagt, að ekki þarf
að fella úr greinir þær, er snerta þá hluti, er eigi eiga ser stað
á Íslandi, t. a. m. 98. gr., þar eð það liggur í augum uppi, að
þær geta ekki átt þar við, og eins er um þær greinir, sem
virðast kynni þörf á að laga, vegna þess hvernig á stendur þar
á landinu, t. a. m, 85. og 90. gr., að þær verður að skilja á
þann veg, að eigi má heimta, að þeim sé fylgt beinlínis ept-
ir orðunum, þegar það liggur bert fyrir, að því getur með
engu móti orðið við komið. Stjórninni befur því þótt frá-
gángs5ök, að taka hinar einstöku ákvarðanir grundvallarlag-
anna fyrir, og laga þær eptir þörfum Íslands, og hefur hún því
heldur kosið, að láta grundvallarlögin fá þar gildi, og að
eins bæta við ákvörðunum þeim, sem fullgild ástæða er til
vegna fjarlægðar landsins og stöðu þeirrar, er það hefur átt
híngað til.

Aðalákvarðanir þær, er þannig ákveða stöðu Íslands í
fyrirkomulagi ríkisins, má finna í fyrri hluta frumvarpsins,
sem eru 10 greinir. Af því, sem þegar er sagt i konúngs-
bréfi því, 23. sept. 1848, er þjóðfundi þessum á islandi er stefnt
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saman eptir, leiðir, að Íslaml kemur í frumvarpi þessu einkum
fram sem partur af ríkinu, eða er skoðað í viðskiptum þess
við ríkið. Nú er það sjálfsagt, að öll þau mál, er snerta að
eins Ísland sem hluta af rikisheildinni, verða að heyra undir
hina æðstu ríkisstjórn, og þá undir konúng og ríkisþíngið i
sameiningu, ef löggjafarmál eru. Vald þetta hlyti ríkisþing-
ið að hafa, hvort sem Íslendingar ættu þar fulltrúa eða ekki,
en réttsýni virðist samt að bjóða, að gefinn sé Íslendingum
kostur á, að senda þjóðkjörna menn á rikísþínglð, eins og er
um önnur umdæmi ríkisins, og að ákveðin se tala fulltrúa
þessara samkvæmt tiltölu þeirri við fólksfjöldann, sem til er
tekin i grundvallarlögunum. Eru þvi í síðari hluta frumvarps-
ins ákvarðanir um kosningar á íslandi bæði til þjóðþingsins
og landþingsins, og er í ákvörðunum þessum leitazt við, að
laga sem bezt verður aðalreglurnar í grundvallarlögunum og í
kosníngarlögunum 16. júní 1849 eptir því, sem á stendur á
Íslandi.

Að svo mæltu um aðalefnið skal nú horfið til hinna ein-
stöku greina í fumvarpinu.

Til 1. greinar.
Þegar þingið á Íslandi hefur tjáð álit sitt um lagafrum-

varp þetta, verður það lagt fyrir ríkisþíngið. Lögum þeim, sem
þar á eptir verða gefin, verður þá sjálfsagt þínglýst ásamt
grundvallarlögunum, og hefur því ekki þótt þörf á að til greina,
frá hvaða tíma grundvallarlögin skuli hafa gi1di. það virðist
að öðru leyti vart geta komið i bága við 2. gr. grundvallar-
laganna, að konúngur og rikisþíngið í sameiningu leiði í lög
ákvarðanir um, hvernig koma skuli fyrir ríkisstjórninni í ein-
stökum umdæmum ríkisins, og hefur stjórnin álitið, að með þessu
móti mætti veita Íslandi í málum þeim, er eingaungu snerta
landið út af fyrir sig, stjórn þá, er kunnugri se högum lands-
ins, en ríkisþíngið væri, ef það ætti, samkvæmt grundvallar-
lögunum, að taka beinlínis þátt einkum í löggjöfinni um mál
þau, sem getið var.

Til 2. greinar.
Orð þau, sem her eru höfð, til að lýsa málum þeim, sem

undan skilin eru löggjafarvaldi rikisþíngsins, eru að mestu leyti
tekin úr alþiagistilskípuninni 8. marz 1843, 1. gr. það hefur

48



samt þótt nauðsynlegt, eins og sest af því, sem síðar segir, að
til taka nákvæmar helztu mál þau, er heyra skuli þannig undir
alþíngi, til þess að komast hjá efasemdum eptirleiðis, þar sem
vísað er til ákvarðananna í grundvallarlögunum um ráðgjafaá-
byrgðina, þá er auðvitað, að þetta ber einúngis ,að skilja um
almenna ábyrgð þeirra fyrir ríkisþínginu og rikisdóminum, og
verður því um ábyrgðina fyrir það, sem einn eða fleiri ráðgjaf-
ar gjöra viðvíkjandi stjórn islands, að fara að eins eptir þeim
almennu reglum, sem fyrir er sagt í grundvallarlögunum. þar
á móti heldur alþingi rétti sínum, til að bera fram kærur, eptir
tilsk. ss mai 1831, 5. gr.

Þegar þvi næst er litið til hinna einstöku atriða í grein
þessari, þá sest af því, að ríkisþínginu er að eins áskilin hlut-
tekning í þeim málum, er snerta beinlínis ríkishátignina eða
almennt gagn ríkisins. þar sem t. a. m. hinn æðsti dómur er
sameiginlegur fyrir ísland og aðra parta ríkisins, þá leiðir af
því, að eigi verður breytt reglunum um sambandið milli dóms
þessa og undirdómstólanna, nema með lagahoði, sem samþykkt
er af ríkisþínginu, og á þetta ser t, a. m. stað um ákvarðanir
þær, er nú eru um það, hverjum málum áfría megi til hæsta-
réttar, Svo verður einnig, þegar tekin verður upp hin nýja
meðferð á málum, er heitið er i 79. gr. grundvallarlaganna,
löggjafarvald ríkisins að ákveða breytingu þá, sem þá verður
gjörð, á sambandi æðsta dómsins við dómstólana á íslandi.
AI'lþví er snertir ákvarðanir um réttíndí einstakra manna, þá
liggur þal'l í augum uppi, að þegar ætlazt er til, að þær skuli
vera gildar alstaðar í ríkinu - og er það t. a. m. æskilegt um
lögaldurinn - þá verður eigi svo almennt gildi ákveðið af
hinu serlega löggjafarvaldi fyrir ísland einu saman. Jað er
einnig auðsætt, að löggjöfin um eiginleg brot gegn ríkisstjórn-
inni og um afbrot gegn almennum friði eða gegn skipun þjóð-
felagsins, eins og henni er nú fyrir komið, t. a. m. upphlaup,
samsæri, o. s, frv., getur eigi heldur verið ólík í einstökum
pörtum ríkis þess, sem er veruleg eining, en að öðru leyti er
löggjöfin um afbrot og hegníngar talin meðal binna innlendu
málefna. Að því leyti því næst er á kveðið, að hin almennu
kirkjuskipunarlög , eins og þeim kann að verða fyrir komið,
skuli heimfæra til islands, eptir að alþíngi hefur látið í ljósi
álit sitt um þau, og þeim hefur verið breytt, eins og þarf, þá
er þetta eðlileg afleil'líng af því, að þjóðkirkjan er sú sama á
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Íslandi og í Danmörku, og getur því varla komið til máls, að
mismunur nokkur verði á grundvallarreglum þeim, er lögin
verða byggð ú, heldur að eins, að breytt verði einstökum á-
kvörðunum eptir því, sem á stendur á Islandi. Skólamálefnin
eru í nánu sambandi við háskólann, og eru óaðskiljanlegur
partur af allri hinni æðri menntun, sem vafalaust verður að á-
líta almennt rikismálefni; þar að auki eru útgjöldin til skól-
anna á Íslandi greidd úr rikissjóðnum, og væri þetta, þó ekki
væri annað, næg ástæða til, að alþingi getur vart átt neinn
vissan eða yfirgripsmikinn þátt í fyrirkomulagi skóla múlefu.•
anna, enda kemur það ekki opt fyrir, að þetta þurfi að ákveða
með eiginlegu lagaboði. Hin önnur atriði í grein þessari er
eigi þörf á að útlista nákvæmar; einúngís ber þess að geta,
að nauðsyn þótti, að taka einnig fram í ákvörðunum þessum
skilyrði það, að eigi se neitt framið gegn ríkishátigninni og
sameiginlegu gagni ríkisins, þar eð svo mætti við bera, að
komið gætu í bága við það sumar þær ráðstafanir, er í snöggu
áliti kynnu virðast að snerta eingaungu landið út af fyrir sig,
t. a. m. reglur um fiskiveiðar útlendinga, o, s. frv. þetta var
einnig því nauðsynlegra, sem stjórninni hefur, sökum fjar-
lægðar Íslands og einkennilegs ásigkomulags, svo og til hægð-
arauka, þótt mega leggja undir aðgjörðir alþingis eigi allfá
þvílík málefni, er í rauninni eru rikismálefui eptir eðli sínu,
en reyndar ekki nema að því leyti, sem málefni þau koma
fyrir í landinu sjálfu.

Til 3. greinar.
þó Ieitazt hafi verið við, að til greina svo nákvæmlega,

sem verða mátti, helztu málefni þau, er skuli vera undan skil-
in valdi ríkisþíngsins, er samt eigi loku fyrir skotið, að vafi
geti risið stöku sinnum, og þótti því eigi mega vanta ákvörð-
un um, hvernig leysa skyldi úr þeim vafa. það liggur svo
beint við, að eigi verði farið öðruvísi að, en í greininni stend-
ur, í þeim málum, sem snerta ríkishátignina og sameiginlegt
gagn ríkisins, að ekki þarf um það lengri útskýríngu.

Til 4. greinar.
þegar aðgreina á það, sem Ísland leggur til almennra ríkis-

útgjalda og til serlegra útgjalda íslands, þá er nauðsynlegt,
að lagðar séu ákveðnar tekjur til hvors um sig. þessu kynni
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nú reyndar að verða komið fyrir á þann hátt, að ísland gl'eiddi
víst gjald til ríkisins, er ákveðið væri eptir fólksfjölda og efna-
hag í samanburði við hina aðra parta ríkisins, en ákvarðað
væri aptur með serlegum íslenzkum skattalögum, á hvern
hátt gjaldið ætti að leggja' á landsbúa. En bæði er það, að mikil
og, ef til vm, ókljúfandi vandkvæði eru á, að finna þá rettu
tiltölu, og ísland gæti með engu móti greitt svo mikinn hluta af
hinum almennu ríkisútgjöldum, sem eptir því, sem næst liggur við,
yrði að leggja á það, ogá hinn bóginn kemur slíkt skipulag naum-
ast alls kostar vel heim við rétta skoðun á viðskiptum einstaks
landsparts við allt ríkið, enda mundu einnig flestöll lögin umskátta
þá, er eigi 'eru beinlínis-skattar, 11eyra þegar undir vald ríkis-
þíngsins eptir ákvörðullunum her á undan og sambandi þeirra við
hina.almennu ríkisskipun. IJað hefur því þótt einfaldast og rétt-
ast, að ákveða sinn tekjustofn handa hvoru, ríkinu og landinu,
og lofa svo hvorutveggja, að færa ser hann í nyt eptir því, sem
þörfin krefur, og ,;irðist þá bezt fara, að setja takmörkin, eins
og þau eru í lagafrumvarpi þessu, þannig, að lagðir séu til
rikissjéðsins skattar þeir, sem eigi eru beinlínis-skattar, og þar
að auki nafnbótaskatturinn, en aðrir beinlínis-skattar, sem þar
að auki hafa á íslandi einkennilegan uppruna og skipulag,
seu, að frá skildum nafnbótasköttunum, lagðir til landssjóðs-
ins. En þegar skattatekjum ríkissjóðins frá íslandi þannig var
fækkað, þá var því meiri nauðsyn á, að áskilja sjóði þessum,
eins og áður, tekjurnar af hinum konúnglegu fasteignum þar. þó
eignir krúnuunar á íslandi hafi aðmestu leyti uppruna sinn frá
afteknum pápiskum stiptunum, eða frá eignum, sem lagðar
hafa verið til andlegra þarfa, en síðan hafaverið dregnar inn í ríkis-
sjóðinn, þá getur þetta því síður orðið tekið til greina, sem
líkt er ástatt í nærri öllum Prétéstanta-Iöndum, og hefur
einnig átt ser stað i Danmörku. Eigi má heldur missa sjón-
ar á því, að nú sem stendur er farið með öll fjárhagslög ís-
lands, sem part af hinum almennu ríkisfjárhagslögum ; serlegu
stjórnarlífi íslands hlýtur því að fara mikið fram við það, að
lögð verða undir álit alþingis eins skattalög þau, er einkum út-
heimta, að tekið sé serlegt tillit til einkennilegs ásigkomu-
lags landsins. Loksins á ísland eptir frumvarpi þessu þátt í
ríkisþínginu, og munu fulltrúar landsins, sem þar sitja, þannig
eiga kost á, að benda til þess, sem vert er að til greina se tekið
íslands vegna. Svo er þvi einnig heitið i 10. gr. frum-
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varpsins, að leita skuli álits alþingis, verði því við komið, áð-
UI' en hreytt verði, auk annara, skattgjaldslögum þeim, er nú
gilda fyrir Ísland, og það jafnvel þó breytíngin sjálf sé undir
ríkisþínginu komin. Í niðurlagi greinarinnar er ríkissjóðnum
að eins áskilið endurgjald fyrir það, sem hann hefur lagt út, og
aðrar fjárheimtur, t. a. m. leigur og gjöld upp í jarðaverð og lán.

Til 5. greinar.
Útgjöld þau, Sem til skal færa í ríkisfjárhagslögunum

eptir grein þessari, eru sumpart laun og eptirlaun til hinna
æðstu embættismanna, er má álíta sem beinlínis erindsreka
ríkisstjórnarinnar, jafnvel þó þeir sen settir að nokkru leyti, til
að hafa á hendi landsstjórn, sumpart útgjöld til ríkisþarfa
þeirra, er snerta Ísland heinlinis.

Til 6. greinar.
Í þessari grein er það nákvæmar til greint, hverjar af

tekjum þeim, er hingað til hafa verið goMnar til ríkisins, skuli
leggja til hins íslenzka landssjóðs. því er einnig heitið, að
nýir beinlínis-skattar og gjöld, er samþykkt verða af konúngi
og al{lingi, skuli sömuleiðis renna í ~jóð þennan. þegar borin
er saman ákvörðun þessi við 4. og S. gr., þá sest, að ríkis-
þingið á eigi þátt i, að leggja aðra skatta á Ísland en þá, sem
ekki eru beinlínis-skattar (nema nafnbótaskattinn, sem er ser-
staklegs eðlis), og að nýir beinlínis- skattar verða ekki lagðir
á, nema með samþykki alþingis, og að þeir eigi að renna inn í
landssjóðinn. þetta er að vísu mjög stór tilhliðrun, og mætti
hafa margt og mikiðá móti því, sem byggt væri á góðum rökum,
en á hinn bóginn mælir það fram með ákvörðun þessari, hve
torvelt yrði fyrir ríkisþíngið, að dæma um beinlínis - skatta á ís-
landi, og hve mikil áhrif nýjar beinlínis- álögur geti haft á
eignarástand manna, og á hinn bóginn er þess vænt, að eigi
muni slíkur aðgreiningur á sköttum þurfa að verða því til fyrir-
stöðu, að sköttum þeim, sem eigi eru beinlínis- skattar, yrði
stundum, ef til vill, breytt í beinlínis- skatta, þar sem þá, ef á
þyrfti að halda, allajafna mætti bæta ríkissjóðnum upp and-
virði hinna fyr töldu skatta með ákveðnu ársgjaldi, er lands-
sjóðurinn gengist undir að greiða ríkissjóðnum, og yrði þá lands-
sjóðurinn aptur að leita ser endurgjalds fyrir fe það með nýj-
um beinlínis- álögum, og yrði það að verða samþykkt af alþíngi,
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eins og einnig ríkisþíngið yrði að samþykkja, að teknir væru
af hinir fyr nefndu skattar. Með ákvörðun þeirri, að tekjur jafn-
aðarsjóðanna skuli mega leggja til landssjói'lsins, er haft tillit
til þess, að svo kynni að fara, þegar fram liðu stundir, að amta-
skiptingin yrði álitin óhentug, og að landið vildi takast á hend-
ur, sem heild, útgjöld þau, er legið hafa á ömtunum. Af niður-
lagi greinarinnar má ~já, að ætlazt er til, að lagðir verði til
landssjóðsins sjóðir nokkrir, er ætlaðir eru til serlegra þarfa
Íslands, en híngað til hafa verið beinlínis undir ríkisstjórninni.
Af kollektapeningunum eru nú til 14,265 rbdd.; þá 300 rbdd.,
sem goldnir hafa verið hingað til á ári hverju úr rikissjóðnum
til garðaræktar, púðurs, í styrk til handiðnamanna, o. fl.,
má álíta sem endurgjald fyrir mjölbótapeníngana, og verður
þá landssjéðurlnn að taka að ser útgjölll þau, en fær í staðinn
gjald þetta borgað á ári hverju

Til 7. greinar.
það leiðir beinlínis af ákvörðununum í Ó. gr., að lands-

sjóðurinn verður að greiða öll útgjöld þau, er snerta innan-
landsstjórn Íslands, og eigi eru lögð á rikissjóðinn, og hefur
fyrir því ekki þótt nauðsyn á, að greina til öll þessi einstöku
útgjöld, og á konúngur með, að til taka þau nákvæmar, nær sem
vera skal, með tilhlutun alþíngis. þó er sjálf.'Sagtum það, að
embættismenn þeir, sem híngað til hafa átt rétt til eptirlauna.
sem rikisembættismenn, eptir reglum þeim, sem verið hafa í
gildi hingað til, missa eigi rett þennan, þó landssjóðurinu se
látinn gjalda laun þeirra eptirleiðis, og er því ákvörðun um það
tekin inn í greinina. Hið sama verður einnig að eiga ser stað
um embættismenn þá, er fá laun sín í aukatekjum og eigi eru
nefndir í 5. gr. Einhver helztu útgjöldin, er lögð verða ri
landssjóðinn, eru til héraðslækna og annara heilbrigðisráðstaf:'
ana (að frá teknum laununum til landlæknisins), en málefni
þessi eru svo sérstaklegs eðlis á Íslandi, að torvelt mundi rík-
isþínginu, að dæma um þau.

Til 8. greinar.
það er í sjálfu Ser auðsætt, að eigi má veita fulltrúaþíngi

Iandsdeildar nokkurrar ser í lagi jafnyfirgripsmikinn rétt, til að
ákveða skatta, og rikisþíngið hefur, og er það einnig sam-
kvæmt þeirri ólíku stöðu, sem stjórnin stendur í til þ;nga þess-
ara hvors um sig, þar sem stjórnarábyrgð ráðgjafanna að eins
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snertir það, sem viðvíkur rikisþinginu. Engu að síður er Ís-
landi veitt í gt'ein þessari allt það, er veita mátti, ef samband
landsins við ríkið átti ekki með öllu að raskast.

Til 9. greinar.
það er að öllu samkvæmt boðum alþíngistilskipunarinnar,

að þingið sjálft taki þátt í þvi, er miðar til, að auka réttindi
þess, en samt hefur það þótt eiga vel við, að gefa alþingi
nú þegar von um, að þai'l auk hluttekningar þeirrar, sem það
nú hefur í hinni íslenzku löggjöf ser í lagi, skuli einnig eiga
nokkurn þátt í stjórn ýmissa innanlands - málefna, t. a/m. í að
skoða reikninga og leggja úrskurð á þá, og í að sjá um eða
taka þátt í innanlandsstjórn í ýmsum greinum. það á ekki
heima í þessum lögum, að útlista þetta nákvæmar, en fyrirmynd
fyrir því, sem veitt getur orðið í þessu efni, mun koma fram í
skipun sveitastjórnaeinnar í hinum stærri umdæmum í kon-
úngsrikínu.

Til 10. greinar.
Eins og drepið er á her að framan, veitir ákvörðun þessi,

ásamt þvi, að Ísland hefur fulltrúa á rikisþínginu, næga vissu
fyrir, að í þeim almennu lögum, er um leið snerta gagn Íslands
ser í lagi, verði þessa hæfilega gætt. Að öðru leyti er auðsætt,
að loforð það, sem gefið er, getur ekki verið takmarkalaust,
vegna þess að kringumstæðurnar kunna eigi ætíð að leyfa, að
leitað sé álits alþingis; en því má örugglega treysta, að ríkis-
þingið muni sjálft hafa vakandi auga á því, að leitað verði
álits alþingis, svo fljótt sem verður, í eiginlegum löggjafar-
málum, er snerta Ísland, áður en ríkisþíngið ræður nokkuð
það af um mál þessi, sem æskilegt væri að leita álits alþingis
um áður, og má þvi heldur koma þessu við, sem til breyting-
ar á hinum eiginlegu íslenzku lögum útheirntast ný serleg laga-
boð fyrir Ísland, jafnvel þó breytingarnar hafi atvikazt af, og
hljóti á endanum að verða staðfestar með úrskurðum konúngs
og ríkisþíngsins.

Til 11. greinar.
Tala ríkisþíngsmanna þeirra, sem sendir skulu frá Íslandi,

er her á kveðin eptir 37. og 42. gr. grundvallarlaganna.
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I.
Til 12. - 17. greinar.

Skilmálarnir fyrir kosningarrétti til þjóðþíllgsills og kjiil'-
gengi til þjóðþíngismannns eru ákveðnir í greinum þessum
samkvæmt 35. og 36. gr. grundvallarlagauna og 1.-7. gr. kosn-
íngarlaganna 16. júní 1849.

Til 18. greinar.
Á Íslandi eru eigi, sem stendur, sveitastjórnir, er líkja

megi við hinar dönsku sveitastjérnir, nema Í Ueykjavíkurkaup-
staðar -lðgsagnarumdæmi (tilsk. 27. nóvemb. 1846). Reglan i
dönsku kosningarlögunum 16. júní 1849, 8. gr., að bæj-
ar - eða sveitar - stjórnin skuli láta semja kjörskrárnar, varð
því að eins heimfærð til lögsagnarumdæmis þessa, en utan
Reykjavíkur varð að mynda stjórn ser i lagi, til að hafa á hendi
störf þau, er snerta kosningarnar og Higð eru i Danmörku á
bæja - eða sveita - stjórnirnar. Nú með því at'! líkast er með
hreppunum á Íslandi og með sveitafclögum þeim, sem myndast
í Danmörku af sóknunum eða prestaköllunum, þá hefur virðzt
bezt henta, að fela samningu kjörskránna í hverjum hrepp á
hendur kjörstjórn, og að i henni væru látnir sitja hreppstjór-
inn eða hreppstjóramir, sem forstöðumenn sveitarinnar, og prest-
ar þeir, sem þar eiga heima Í hreppnum, en samt með skil-
yrði þvi, að í kjörstjórninni skuli ætíð vera að minnsta kosti 3
menn, og getur því sýslumaður, sem forstöðumaður hinnar
stærri kjördeildar, skipað mann að auki í kjörstjórnina, ef á
þarf að halda. Kjörstjórnin má sjálf kjósa ser forseta, líkt
og á kveðið er um bæja - og sveita-stjórnir í Danmörku.

Til 19. og 20. greinar.
Greinir þessar eru að öllu samkvæmar kosningarlögunum

16. júní 149, 9. og 10. gr.; eru ákvarðanir þessar í sjálfu ser
hentugar, og virðist ekkert vera því til fyrirstöðu, að þeim
se fylgt á Íslandi.

Til 21. greinar.
Til samníngar og leiðréttingar kjörskránna er her ætlaður

allur marz - mánuður (í lögunum 16. jnní 1849, 11. gr., eru til
þess ákveðnir 14 dagarnir síðustu í febrúar), bæði til þess
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að kjörstjórnin hafi nógu lángan tíma, til að leita skýrslna
þeirra, er þurfa, og af því öll kosningaskipunin er miðuð við,
að þjóðþíngiskosníngar skuli fara fram um leið og alþingis-
kosningarnar, að því leyti því verður við komið; með því má
komast hjá óþörfum umsvifum og tímatöf, og undir eins koma
því til leiðar, að þjóðþíngiskosníngarnar fari fram á undan
kosníngunum til landþíngsins, samkvæmt grundvaUarreglunni
í 76. gr. grundvallarlaganna.

Til 22. greinar.
Kjörskránum er her ætlað að liggja fram til sýnis nokkuð

lengri tíma, en eptir kosníngarlögunum 16. júní 184.9, 12. gr.,
en líkt því, sem á kveðið er í lögum um ríkisþíngskosníngar
á Færeyjum 29. desemb. 1850, 12. gr. "Hreppur" er á flestum
stöðum í frumvarpi þessu sömu þýðingar og »Commttue" í lög-
unum 16. júni 1849.

Til 23. og 24. greinar.
Greinir þessar eru að öllu samkværnar 13. og 14. gr. í

lögunum 16. júni 1849, að því undan teknu, að kjörstjórn kem-
ur i 24. gr. í stað sveitastjórnar, og að kjörstjórnin verður að
hafa gjörðabók ser í lagi, þar eð varla mun vera til nein sam-
eiginleg gjörðabók fyrir hreppínn, sem hæfileg se til þess,
og einkum virðist gjörðabók fátækra - málefnanna ekki verða
höfð til þess.

Til 25. og 26. greinar.
Greinir þessar eru að öllu samkvæmar 16. og 17. gr. í lög-

unum 16. júní 1849, nema hvað á kveðið er í hinni fymefndu
grein, að amtmaður skuli skipa valinkunnan mann, til að halda
uppi vörn fyrir kjörstjórnina, vegna þess að eigi eru til mála-
flutningsmenn á íslandi; svo má og, að því er snertir tíma
þann, sem ákveðinn er í 26. gr., vísa til þess, sem sagt er her
á undan.

Til 27. greinar.
Við kjörfylkjaskiptíngu þá, sem her er ákveðin, er haft

tvennt fyrir augum; á annan bóginn, að eigi verði ferðirnar til
aðalkjörstaðarins í kjörfylkinu örðugri nefndarmönnum þeim,
sem sendir verða úr kjörþíngisstjórnum sýslnanna, en þörf el'
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á, og á hinn bóginn, að fylgt se, sem bezt verður, boðinu í 37.
gr. grundvaUarlaganna, og er þó reyndar ákvörðun þessi eigi
álitin svo skuldbindandi i Danmörku, að eigi megi út af henni
bregða, eins og líka orðin i greininni sjálfri og reglugjörð sú
um kjördæmaskiptinguna, sem tengd er aptan við lögin 16.júni
1849, gefa til kynna. Eptir skírteinum þeim, sem stjórnin hef-
ur í höndum, er þetta fólksfjöldinn i kjörfylkjunum:

i I. kjörfylki 18,340
- 2. . 16,800
- 3. . 12,057
- 4. . 11,780

Til 28. greinar.
Grein þessi samsvarar 23. gr. i lögunum 16.júni 1849, en

hún er aptur byggð á 37. gr. í grundvallarlögunum. það hefur
þvi reyndar ekki getað orðið umtalsefni, hvort hentugt se i
sjálfu ser á íslandi, að binda kosninguna við skilmála þann,
að fulltrúaefnið bjóðist fram sjálfur til kosningar, en þess ber
þó að geta, að með þvi er ráðin bót á þeim belzta galla, sem
er á kosningu þeirri i kjörhlutum, er að öðru leyti virðist eiga
bezt við, eptir þvi sem háttað er þar i landi, en það er, að at-
kvæðin gætu að öðrum kosti hæglega farið svo á dreif, að fjærri
færi, að kosningin yrði sannur vottur almenníngsátitsins i kjör-
fylkinu. það kynni einnig, ef til vill, að verða auðveldara fyr-
ir kjósendur, að finna menn þá, sem hæfir eru til að sitja á rík-
isþínginu, þegar lögin skora á þá, að gefa sig fram sjálfir og
að leggja sig undir dóm kjósanda.

Til 29. greinar.
þar eð kjörnefnd sú, sem leggur saman atkvæðin á kjör-

staðnum , myndast fyrst úr kjörþingisstjórnunum, þá er engin
aðalstjórn til, er senda mætti tilkynningarbréf um þá, sem
bjóðast vilja fram til kosningar, og það virðist því liggja næst
við, að nefna til sýslumanninn á aðalkjörstaðnum i kjörfylkinu
(í Reykjavik: bæjarfógetann), til að veita bréfum þessum mót-
töku; er hann og bezt fallinn til, að sjá um, að bréfin verði
hæfilega birt, enda mun einnig mega ráð fyrir gjöra, að hann
öðrum fremur leggi alúð á, að leysa starf þetta vel af hendi.
Tíminn fyrir tilkynningu þessari er svoleiðis ákveðinn, að á
annan bóginn þurfi fulltrúa efnið ekki að ráða sig fyr en i sein-
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ustu lög, og að kjósendur á hinn bóginn geti í tíma fengið að
vita efni tilkynningarbréfanna, og ráðgazt um, hverjum þeir
eigi að gefa atkvæði sin, og er þetta því fremur áríðandi, sem
því verður ekki komið við, vegna þess kosníngarnar fara fram
í kjörhlutum, að fulltrúaefnin komi sjálf fram á kjörþíngum, en
það er mikilsvarðandi atriði i hinum dönsku kosníngarreglum.
Að öðru leyti má þess geta þegar á þessum stað, að kosn-
ingaskipun sú, sem her er farið fram á, er hin sama, og lög-
leidd er fyrir Færeyjar með lögunum 29. desemb. 1850, með
breytingum þeim, sem nauðsynlegar eru, eptir því sem á stend-
ur á Íslandi.

Til 30. greinar.
þessi grein samsvarar að öllu 25. og 26. gr. laganna 16.

júní 1849; sbr. lögin 29. desemb. 1850, 19. gr.

Til 31. greinar.
Alþíngiskjördæmin eru í frumvarpi þessu látin vera deild-

ir af þjóðþíngiskjörfylkjunum, og hefur til þess gengið, bæði að
æskilegt virðist, eins og þegar er á minnzt, að alþingiskosn-
ingar fari fram um leið og þjóðþíngiskosníngarnar, að því leyti
því verður við komið, og þar að auki, að menn eru nú þegar
vanir því á Íslandi, að koma saman á stærri kjörþíngum. Ept-
ir frumvarpinu um alþíngiskosningarnar eru sýslurnar alþíngis-
kjördæmi, en samt svo, að nokkrum lögsagnar-umdæmum þeim,
sem 2 sýslur eru í, er skipt í kjördæmi, sitt fyrir hvora sýslu
(t. a. m. Mýra - og Hnappadals - sýslur, Austur - og Vestur-
Skaptafells - sýslur), og er með því gjört innbúum hægra fyrir,
að koma á kjörþíngin. þar sem þarmig er ástatt, verður þá
að setja mann i stað sýslumanns í sýslu þeirri, þar sem hann
getur ekki sjálfur staðið fyrir kjörþingisstjórninni.

Til 32. greinar.
það leiðir af fjarlægð landsins, að eigi verður kosníngar-

dagurinn ákveðinn nema af einhverjum embættismanni i land-
inu sjálfu; en það virðist æskilegt, að til se sameiginleg aðal-
stjórn yfir öllu þvi, sem snertir kosníngar, og getur varla ann-
ar orðið tekinn til þess en stiptamtmaðurinn. Aptur verður að
fela á hendur sýslumanni, er gengur í stað kjörþíngisstjóruar-
innar, að á kveða þingstað og stund, og með þvi, hvað frestur-
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inn er látinn vera langur, er seð um, að allar ákvarðanir þess-
ar verði kunnar kjósendum samtíða.

Til 33. greinar.
Kjöl'þingisstjórnin í kjörfylkisdeildinni (sýslunni) er löguð

eptir fyrirmynd þeirri, sem er í lögunum 16.júní 1849, 19. gr.,
nema hvað forsetar kjörstjórnanna eru, til þess að komast hjá
umsvifum, látnir sitja í kjörþíngisstjérnlnni, án þess þeir þurfi
að vera valdir til þess, og situr þar að auki í stjórninni sýslu-
maður, sem einnig hefur að öðru leyti störf á hendi við kosn-
ingarnar, eins og sest á því, sem áður er getið. það, sem á
kveðið er um Reykjavík og Vestmannaeyjar, er byggt á því,
að kjöralutir þessir eru, hvor um sig, ekki nema einn hreppur.

Til 34. og 35. greinar.
Greinir þessar samsvara 23. gr. og fyrri liðnum af 24. gr.

í lögunum 29. desemb. 1850. Hinar einstöku ákvarðanir í
greinunum leiðir beinlínis af kosningaskipun þeirri, sem her
er farið fram á, og er það einkennilegt við bana, að eigi er
önnur atkvæðagreiðsla við höfð en sú, sem fram fer við kjör-
skrárnar, og að fulltrúaefnið þarf ekki sjálft að koma fram á
kjörþíngi.

Til 36. greinar.
Grein þessi er að öllu samkvæm 34. gr. í kosningarlögun-

um fyrir Danmörku, og virðist ekkert geta orðið því til fyrir-
stöðu, að heimfærð ge til Íslands aðferð þessi, sem vart má
efast um að sé hentug, og er hún því einnig tekin inn í frum-
varpið til laga um alþingiskosningar. Aptur á móti er ákvörð-
uninni í niðurlaginu við bætt, og er hún byggð á því, að at-
kvæðin verða seinna lögð saman á öðrum stað.

Til 37. greinar.
Á það hefur þegar verið drepið ber að framan, að ekki

hefur þótt tiltækilegt, að heimfæra hina dönsku kosningaskip-
un til Íslands vegna þess, hvernig þar stendur á, einkum
hvað kjörfylkin eru viðlend pg ferðalög þar örðug; var því, ef
til vill, enn meiri ástæða til þar, en á Færeyjum, að heimta
ekki svo mikið af kjósendum, að áhugi þeirra á kosningunum
að öllum líkindum mundi deyfast, eða, ef til vill, hverfa með
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(illu. Með því nú tvöfaldar kosningar virðast ekki vera í mikl-
um metum á íslandi, og þar eð regla sú, sem her er valin,
getur, eins og optar hefur verið getið, orðið kjósendum til
hægðar að því leyti, sem kosningarnar til þjóðþillgsins og til
alþingis geta fram farið í einu, þá hefur þótt gild ástæða til,
að taka hana fram yfir hina, sem fyr var nefnd, og þess held-
ur, sem það í nokkuð líkum kringumstæðum hefur verið viður-
kennt, að hún sé hentug. J>að varð því að á kveða fundarstað
í kjörfylki hverju, þar sem fulltrúar frá kjörþingisstjórnum
sýslnanna ættu að mæta með atkvæðaskýrslurnar og mynda all-
ir saman kjörnefnd, er leiða skyldi kosninguna til lykta, með
því að telja saman atkvæðin; svo varð og að á kveða þeim
fundartíma, en taka þó jafnframt til greina, að svo gæti viljað
til, að einhver gæti ekki orðið kominn á hinum ákveðna tíma
vegna óviðráðanlegra tál mana. J>að þótti þar að auki hæfa,
að farið væri nokkuð eptir þvi, hvað ólíkt er háttað kjörhlut-
um þeim, er senda fulltrúa til kjörnefndarinnar, og að því
sýslur þær, sem hafa mestan fólksfjölda, séu látnar hafa 2 full-
trúa i nefnd þessari. Við ákvörðun kjörstaðanna hefur verið
höfi) svo mikil hliðsjón, sem varð, til þess, hvað hagkvæmast
væri fulltrúunum, og kynnu þeir, ef til vill, einnig að geta
sameinað önnur erindi við ferð þessa, sem þeir þar að auki
fá borguða.

Til 38. greinar.
Ákvarðanir þessar miða til, að veita svo mikla vissu, sem

orðið getur, fyrir, að rétt séu talin saman atkvæðin.

Til 39. greinar.
Grein þessi er samkvæm 36. gr. í lögunum 16. júní 1849

i aðalákvörðununum. J>eirri ákvörðun er bætt við, að birta skuli
fyrir almenningi, hver kosinn er, þar eð innbúar kjörfylkisins
eru ekki við staddir, eins og vanalegt er i Danmörku, og má
þó á hinn bóginn gjöra ráð fyrir, að þeim se annt um kosn-
inguna.

Til 40. greinar .•Grein þessi sa msvarar 29. gr. i lögunum 29. desemb. 1850,
og miðar hún til, að reisa skorður við þvi, að sá verði ekki
þjóðþíngismaður, sem meiri hluti kjósanda er ekki ánægður
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með, en á hinn bóginn er jafnframt hugsað fyrir því, að vegur
se til, að fá fulltrúa fyrir kjörfylkið. ef kjósendum tekst ekki,
að fá neinn annan til, að bjóIIa sig fram til kosningar.

þall er á kveðið í frumvarpinu um alþingiskosningamar,
að kjörskránum fyrir hina einstöku hreppa skuli skila aptur
hreppunum, þegar kosningin se til lykta leidd. Eptir 36. gr. í
frumvarpi þessu á þar á móti all hafa þjói'lþingiskjörskrámar
meðferðis til kjörstaðarins, þegar lokið er kosníngunni í kjör-
hlutunum, svo að talin verði þar saman atkvæðin. Á hinn bóg-
inn getur ekkert orðið þvi til fyrirstöðu, þegar búið er þannig
að Ieiða kosninguna að öllu til lykta, all einnig þjóllþingis-
kjðrskrárnar verði sendar aptur hreppunum, en þall hefur samt
þótt ísjárvert, all ákvella þetta skýlauslega, þar ell ekki er í
nefndinni fulltrúi frá bverjum hrepp, og kynni það þá all olla
eins mikilli fyrirhöfn, að senda skrárnar aptur, .eins og þó
skráin væri ritull í tvennu lagi, er með því yrði komizt hjá, all
skila henni aptur.

II. Landþíngið.

Til 41. greinar.

Mell því að þegar er til þing fyrir allt Ísland, er her sam-
kvæmt grundvallarlaganna 44. gr. á kveðið, að landþíngismenn-
irnir skuli kosnir af alþingi. Ákvörllunin í niðurlagi greinar-
innar er viðbætir við 37. gr. í hinum dönsku kosningarlögum.
Íslenzku landþingismennimir eru taldir sinn með hvorum flokki
landþingsins, bæði i því skyni, all jafnmargir menn verði í
hvorum flokka þessara, eins og hefur verill hingað til (26, að
með töldum færeyska landþíngismanninum), og til þess Ísland
verði ekki fulltrúalaust á þinginu, ef ekki skyldi geta fram
farið ný kosning fyrir Ísland á því ári, er annar flokkurinn fer
úr þinginu, einkum vegna þess, að 9igi væri á því ári haldið
reglulegt alþingi, og eigi væri heldur allrar ástæður til, all stefna
saman þinginu til aukasamkomu.

Til 42. greinar.
Grein þessi er samkvæm 40. gr. í grundvallarlögunum, og

50. gr.; sbr. 61. og 62. gr. í lögunum 16. júní 1849: Um á-
kvörllunina í niðurlagi greinarinnar má vísa til þess, sem á ept-
ir kemur.
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Til 43. greiuar.
þar eð sjá má fram á, að nauðsynlegt muni verða, að

bæta þeim við á kjörgengisskránni til landþingsins, sem gjalda
hæstan beinlínis - skatt, til þess að náð verði tiltölu þeirri við
fólksfjöldann, sem ákveðin er, og þar eð einnig má fyrir því
ráð gjöra, að mikill mismunur muni verða milli skattgjalds
þess, sem er lagaskilmáli fyrir kjörgengirmi, og skattaupphæð-
ar þeirrar, sem þannig mun í reyndinói optast verða tekin til
greina, þá hefur þótt nauðsynlegt, til þess að komast hjá töf
og öðrum vandkvæðum, að láta stíptamtrnanninn ákveða fyrir
hvert ár, hvílík skatt gjalds-upphæð sú skuli vera, er talin skuli
með á skýrslum kjörstjórnanna. það má einnig sjá á því, sem
á eptir kemur, að það hefur orðið að fela embættismanni þess-
um á hendur áriðandi starf við samningu kjörskránna ; lík á-
kvörðun er í færeysku kosningarlaganna 45. gr.

Til 44. greinar.
Her er leitazt við, að gefa leiðbeining um, hvað telja eigi

að réttu lagi með beinlínis-sköttum, eptir þvi, hvernig á stend-
ur á Íslandi. Stjórnin þykist mega gjöra ser von um serlega
aðstoð þingsins einkum i þessu atriði, er það þekkir svo vel til.

Til 45., 46. og 47. greinar.
Greinir þessar samsvara að öllu lögunum 16. júní 1849

57., 58. og 59. gr.

Til 48. greinar.
Stiptamtmaðurinn er her settur i staðinn fyrir forseta þann

í landþingiskjörstjórninni, sem konúngur kýs eptir lögunum
16. júní 1849, 52. gr., og eru þvi störf þau, sem nefnd eru í
60. gr. teðra laga, falin á hendur honum ásamt tveimur til-
kvöddum mönnum, og hefur þótt eiga vel við, þar eð ekki eru
amtssveitafelög á Íslandi, að annar þessara manna væri kos-
inn af mönnum í frjálsri stöðu, eins og eru þeir í yfirdóm in-
um, en samt eigi úr flokki dómandanna sjálfra, þar eð vera
má, að yfirrétturinn þurfi að leggja dóm á kærur yfir skránni.
Að því leyti hinar aðrar ákvarðanir í grein þessari um samn-
ingu skráarinnar eru frábrugðnar dönsku kosníngarlögunum, þá
kemur það til af því, að stíptamtmaður hefur þegar áður, eins
og ber að ofan er greint, ákveðið skattgjaldsupphæð þeirra
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manna, er setja má á kjörþingisskrámar í hreppunum. og er
þá auðvitað, að ekki er þörf á, að bæta mönnum siðar við á
skrána, eins og gjiirt er ráð fyrir í hinum dönsku kosningar-
Iögum, 61. gr. þetta er einnig samkvæmt kosningarlögunum
fyrir Færeyjar, 50. gr.

Til 49. greinar.
Grein þessi samsvarar í aðalatriðunum 63. gr. laganna 16.

júní 1849; þó eru tímabilin lengd töluvert vegna þess, hvað
erfitt er um samgaungur. En þar eð alþingi má álíta i raun-
inni sem hina réttu kjörstjórn við landþingiskosningarnar, þá
er áskilið, að þingið skuli leggja úrskurð á mótmæli gegn
kjörgengisskránni á þeim árum, þá það heldur reglulega fundi.
Nú þarf reyndar aldrei að halda á skránni, nema þegar alþing-
isfundur er, en á Íslandi verður ekki fyrir séð, hve nær alþíngi
kunni að verða stefnt saman til aukafundar, einkum til að
kjósa landþingismenn, og virðist því æskilegt, að skráin verði
einnig Ieiðrétt þau árin, er eigi bera upp á reglulegir fundir
alþingis, svo hún se i lagi, ef kjörfund kynni að þurfa að
halda á þvi ári. Með þessu móti má þess einnig vænta, að
fundurinn geti orðið miklu styttri, heldur en ef þíngið ætti að
leggja áður úrskurð á athugasemdir við skrána, og því þá, ef
til vill, þætti ástæða til, að leita áður skýrslna því viðvíkjandi.

Til 50. greinar.
þessari grein ber i aðalefninu saman við lögin 16. júní

1849, 64. gr., nema hvað breytt er tímabilunum og sleppt við-
aukaskránni, er vart mundi geta orðið búin á alþingi.

Til 51. greinar.
þar eð fyrri skráin er gild þángað til 14. júlí, mun auka-

þing það, er stefilt yrði saman fyrir þann tíma, geta cptast nær
kosið eptir skrá þeirri, sem leiðrétt hefur verið af næsta reglu-
lega þingi þar á undan, og þarf því ekki að halda á skrá
þeirri, sem undirbúníngskjörstjórnin hefur leiðrétt, nema þegar
kosningin fer seinna fram. þegar alþingi á sjálft að leggja
úrskurð á athugasemdirnar við skrána, þá verður að ætla tíma
nokkurn til starfs þess, og er fyrir því á kveðið, að hin njja
skrá skuli vera gild frá 15. júlí, og mun samt verða tími
til, að kjósa upp aptur í sömu alþingissetu, ef sá, sem kosinn

63



er, afsalar ser kosninguna, og se hann ekki mjög lángt frá
Reykjavík (sbr. 55. gr.).

Til 52. og 53. greinar.
í greinum þessum er ákveðin aðferð sú, sem við skal

hafa, þegar kosnir eru landþíngismenn á alþingi, og er hún
í aðalatriðun~ samkvæm reglu þeirri, er tíðkast við kosning-
ar i öðrum þvílíkum samkomum. Hinar einstöku ákvarðanir
munu varla þurfu frekari útskýringar.

Til 54. greinar.
Grein þessi ákveður nákvæmar það, sem boðið er í grund-

vallarlögunum, 41. gr. síðasta lið; er hún samkvæm 58. gr.lag-
anna 29. desemb, 1850, og má ætla, að hún se svo skilmerki-
leg, sem þarf.

Til 55. greinar.
Grein þessi er samkvæm 73. gr. hinna dönsku kosningar;"

laga, nema hvað frestur sá, sem veittur er þeim, sem kosinn
er, til að segja til, hvort hann vilji þiggja kosninguna eða ekki,
er lengdur, vegna þess hvernig á stendur á íslandi.

III.
Stjórniani hefur ekki þótt gjörandi, að ákveða, að fyrstu

kosníngar skuli fara fram fyr en árið 1853, þegar litið er bæði
til þess, hve nær gjöra má ráð fyrir, að lög þessi geti kornið út
og orðið send til Íslands, og til undirbúnings þess, sem nauð-
synlegur er undir kosningarnar. Niðurlag greinarinnar samsvar-
ar 75. gr. hinna dönsku kosíngarlaga.

Til 57. greinar.
)að mun vart geta tekizt, ef ríkisþingið verður uppleyst,

eða önnur deild þess, að láta nýjar kosningar á Íslandi altend
fara fram svo snemma, að rikisþíngsmenn geti komið þaðan
á næsta ríkisþíng, sem stefnt verður saman þar á eptir, og
varð því ekki annað gjört, en að ákveða það, sem í greininni
stendur.

Til 58. greinar.
Grein þessi samsvarar 77. gr. hinna dönsku kosningarlaga,
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með breytingum þeim, el' nauðsynlegar eru eptir ákvðrðunum
lagafrumvarps þessa.

Til 59. greinar.
þessi grein er samkvæm 78. gr. hinna dönsku kosningar-

laga, nema hvað vægasta sekt er her látin vera 5 rbdd., þar
sem hún er i nefndum lögum ákveðin til 10 rhdd,

Til 60. greinar.
Eptir því, sem 79. gr. kosningarlaganna 16. júní 1849

hefur hingað til verið skilin, munu hinir íslenzku ríkisþíngs-
menn einnig geta vænst, að fá venjuleg daglaun um tíma
þann, er þeir neyðast til að vera í Danmörku bæði fyl'ir og ept-
ir þing.

VI.

Að endingu hefur þótt rettast, að stinga upp á líkri á-
kvörðun um stundarsakir um hinar fyrstu ríkisþíngskosningar,
og finnst í hinum dönsku og færeysku kosningarlögum.
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III.

Frumvarp
til

laga um kosningar til alþíngis.

1. gr.
A alþíngi skulu eptirleiðis sitja 30 þjóðkjörnir menn, og skal
kjósa

fyrir Reykjavíkurkaupstað .....
Gullbríngu- og Kjósar- sýslu
Ál'I1es
RángárvaUa
Vestmannaeyja
Vestur- Skaptafells
Austur- Skaptafells
Borgarfjarðar
Mýra
Hnappadals
Snæfellsnes
Dala
Barðastrandar
Ísafjarðar
Sranda
Húnavatns
Skagafjarðar
Eyjafjarðar
l?íngeyjar
Norðurmúla
Suðurmúla
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og áskilur konúngur ser þar að auki að nefna, sem áður, sex
alþingismenn, .fjóra af veraldlegri st ett og tvo af andlegri.

2. gr.

Kosningarrétt til alþingis á hver maður, sem kosningarrétt
hefur á Íslandi til þjóðþingsins eptir lögunum frá ... , og geld-
ur til sveitar af efnum sjálfs sín.

3. gr.

Kjörgengur til fulltrúa á alþingi er hver maður, sem kjör-
gengur er til fulltrúa á þjóðþiDgið eptir lögunum frá . . ., ef
hann á að minnsta kosti 10 hundruð i jörðu á Íslandi, eða held-
ur jörð, sem byggð er honum æ61ángt, og er 20 hundruð að
dýrleika, eða á þar múrhús eða timburhús, er metin séu eigi
minna en 1000 rbdd. með löglegri virðingargjörð, el' eigi se meira
en 6 ára g/.)mul. Skyldu eigi verða svo margir kjörgengir menn
eptir reglu þessari í kjðrdæmi nokkru, að 1 verði kjörgengur
af 100 hverju innbúauna i kjördæminu eptir hinu síðasta fólks-
tali, skal bæta við tölu hinna kjörgengu svo mörgum þeirra,
sem gjalda mesta skatta í kjördæminu eptir manntalsbókinni,
að hlutfall þetta náist.

4. gr.
Kjörstjórnir þær, sem getið er í lögunum frá ... , skulu hafa

skrár yfir þá,sem eiga kosníngarrétt og kjörgengi til alþíngis
í Reykjavíkurkaupstað og í hrepp hverjum. Skulu skrár þess-
ar samdar einu sinni á ári hverju, og skal leggja til grund-
vallar skrárnar yfir þá, sem kosningarrétt eiga til þjóðþingsins;
þó skal, samkvæmt 2. gr., á skránni yfir þá, sem kosningarrétt
eiga til alþingis, sleppa þeim, er eigi gjalda til sveitar af efn-
um sjálfra sín; svo skal og á skránni yfir þá, sem kjörgengi
eiga til þingsins, sleppa þeim, er eiga kosníngarrett,en hafa
ekki það til að bera, er kjörgengi til alþingis er bundin við
eptir 3. gr., en aptur bæta þeim við á skrána, sem eru ámiUi
25 og 30 ára að aldri, og hafa að öðru leyti það til að bera, er
nú var getið. Sýslumaður og bæjarfógeti skulu vera skyldir til,
þegar þess el' beðizt, að Játa kjörstjórnunum i te skýrslur þær,
er þarf til ab semja skrárnar.
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5. gr.
Kjörskrár þessar skulu vera samdar Iyrir lok marzmánað-

al'. Úr efasemdum þeim, er út af því kunna að risa, eiga kjör-
stjórnirnar að leysa eptir skýrslum þeim, er þær hafa leitað
áður. Skulu siðan kjörgengisskrárnar úr hverjum hrepp í
kjördæminu semjar sýslumanni, og skal hann, ásamt með
tveimur tilkvöddum mönnum, eptir skránum semja skýrslu yfir
alla þá, sem kjörgengir eru i kjördæminu fyrir 15. apríl, og
skal þar við gætt þess, sem fyrir er mælt í 3. gr. að niðurlagi.
Skýrsla þessi skal síðan liggja almenningi til sýnis frá 16. til
30. apríl á hagkvæmum stað í sýslunni, og skal því lýsa 8
dögum áður við kirkjustefnu, og á annan hátt, er henta þykir.
Mótmæli gegn kjörgengisskýrslunni skulu send sýslumanni, áður
en frestur sá, sem nefndur var, se á enda, en kjörþíngisstjórnin
skal skera úr þeim í síðasta lagi á kosningardeginum. Um
það, hvernig skrárnar yfir þá, sem kosningarrétt eiga, skuli
liggja til sýnis, og úrskurðir leggjast á athugasemdir þær, er
fram koma við þær, skal fara eptir sömu reglum, og skipaðar
eru um kjörskrárnar til ríkisþingsins í lögunum fl'á ... , 22.-
25. gr.

6. gr.
Kjörskrárnar til alþingis skulu vera gildar frá 1. mai til

30. apríl næsta árs, nema að því leyti, sem leiðretta skal til
fulls og alls kjörgengisskrárnar, áður en kosið er. Eptir kjör-
skránum skulu fram fara kosningar þær til alþingis, sem koma
fyrir á þvi ári; þó skal bæta þeim við, sem settir eru á við-
aukaskrána yfir þá, sem kosningarrétt eiga, vegna þess þeir ná
þrítugsaldri einhvern tíma á því ári, ef þeir hafa náð aldri þess-
um, áður en kosningin fer fram.

7. gr.
Kosningar skulu fram fara á kjörþíngum. Skal á kveða og

auglýsa kosningardag og stað og stund eptir sömu reglum, og
skipaðar eru um kosningar til rikisþingsíns i lögunum frá
. . . ., 32. gr., og skal þess gætt, ef kjósa á bæði til alþingis
og til þjóðþíngsins á sama ári, að kosningar þá fari fram til
hvorstveggja þingsins í einu, ef þvi verður við komið.

8. gr.
Svo skal og kjörþingisstjórnin fyrir kjördæmi hvert vera
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mynduð á sama hátt, og skipað er fyrir um kjilrþingisstjórnina
fyrir þjóðþíngiskosningunum i 33. gr. í nefndum lögum, og sé
kosið til hvorstveggja þingsins í einu, þá skal sama kjörþing-
il!lStjórnin stýra hvorritveggja kosningunni.

9. gr.
Forseti kjörþingisstj()rnarinnar skal taka til starfa, með að

brýna fyrir kjósendum, hve mikils varðandi kosníngin se, og
annist hann síðan, að hún fari fram sem skipulegast; en áður
en gengið se til kosningar, skal kjörþíngisstjórnin leggja úr-
skurð á athugasemdir þær, er fram eru komnar við kjörgengis-
skrána fyrir sýsluna, eptir skýrslum þeim, sem til eru, se ekki
búið að gjöra það áður. Sýslumaður skal sjá um, að eptirrit
af kjörgengisskránni se lögð hjá hverri skrá, er greidd eru
atkvæði við. Ef eitthvað þarf að leiðrétta í kjörþíngisskráuui,
samkvæmt úrskurðum kjörþingisstjórnarinnar, þá skal hún sjá
um, að það se þegar gjört.

10. gr.
Atkvæði skulu greidd við allar kjörskrárnar undir eins, og

skal forseti skipta skránum milli kjörþinglsstjórauua. Við
hverja skrá skal þar að auki skipa einn af kjósendum þeim,
sem þar eru staddir á þingi, og getur einnig kjörþíngisstjórnin,
ef þess er þörf, sett einn af kjósendum, til að hafa á hendi
starfa þann við móttöku atkvæðanna, er lagður er á þá, sem
í kjörþíngisstjórninni sitja. Eigi skal forseti eiga sjálfur þátt
í, að veita atkvæðum móttöku. Kjósendur skulu greiða atkvæði
munnlega í röð þeirri, er þeir gánga fram til atkvæðagreiðslu.
Eptir að kjörþíngisstjóri sá, sem settur er við kjörskrána, hefur
viðurkennt kjósandann, skal kjörþíngisstjórlnn rita nafn þess
manns, eða þeirra tveggja manna - en það fer eptir því,
hvort kjósa á fyrir kjördæmi það einn alþíngismann eða tvo -
er kjósandlnn hefur gefið atkvæði sitt, til hliðar við nafn kjós-
andans sjálfs á kjörskránni. Sá af kjósendum, sem settur er til
aðstoðar, skal rita á atkvæðaskýrslu ser i lagi nafn kjósandans
til hliðar við þess manns nafn, er kjósandinn hefur gefið at-
kvæði sitt. Áður en kjósandi víki burt, skal lesið upp fyrir
honum bæði nafn sjálfs hans, og þess manns nafn eða þeirra,
er hann hefur kosið, til fullvissu um, að hvortveggja. bókun iu
sé rétt, og að þeim beri saman. Gefi nokkur atkvæði þeim
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manni, sem á heima i kjördæminu, en eigi stendur á kjör-
þingisskránni, eða þeim, sem á heima utankjördæmis, og sé
eigi sannað fyrir kjörþíngisstjórninni, að sá maður se kjör-
gengur, og vilji takast kosninguna á hendur i þvi kjördæmi
og engu öðru, þá skal kjósandanum skýrt frá því, svo hann
geti kosið annan mann, ef hann vill. Skal þá kalla kjósanda
þann fram aptur, þegar lokið er hinni annari atkvæðagreiðslu.
Þegar eigi gjörast fleiri til að greiða atkvæði, og forseti þó hefur
skorað á menn um það, skulu þeir, sem í kjörþingiss~jórninni
sitja, bóka atkvæði sjálfra sín og rita nöfn sín undir kjör-
skrána og atkvæðaskýrsluna , og er með þvi atkvæðagreiðsl-
unni lokið.

ll. gr.

Kjörþiugisstjóruin skal leggja saman eptir öllum kjöl'-
skránum og atkvæðaskýrslurrum atkvæði þau, sem greidd hafa
verið með hverjum manni ser í lagi. Seu atkvæði greidd
með þeim manni, sem á heima utankjördæmis, þá skulu at-
kvæði þau metast að .engu, nema sannað sð áður fyl'ir kjöl'-
þíngisstjól'llinni, að hann sé kjörgengur, og vilji takast á hend-
ur kosninguna í því kjördæmi og engu öðru. Sömuleiðis eru
atkvæði þau ógild, er greidd eru með þeim manni, er heima á
i kjördæminu, en eigi stendur á kjðrgengisskránui. Kosníngin
skal bókuð í kjörbókinni og birt fyrir þíngheiminum. Kjör-
skrárnar skal fá aptur hlutaðeigandi hreppum, en atkvæða-
skýrslurnar eiga aðfylgja kjörbókinni, og skulu kjörþíngis-
stjórar rita nöfn sín undir hana.

12. gr.

Sá er kosinn, sem hefur fengið fleiri atkvæði, en nokkur
annar. Eigi að kjósa tvo alþingismenn fyrir kjördæmi það,
þá skal sá vera annar þingmaðurinn, sem þar næst hefur fengið
fleiri atkvæði, en nokkur annar. Hafi fleiri menn fengið jafn-
mörg atkvæði, ráði hlutkesti, ef þörf er til.

13. gr.

Þingmönnum þeim, sem kosnir eru, skal tilkynna kosn-
ínguna með bréfi, og skulu allir kjörþíngisstjórarnirrita nöfn sín
undir það; en sé einhver þeirra kosinn, þá nægir, að hinir
skrifi undir. Kjörhreí þetta skal þingmaðurinn hafa með Sel'
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til skírteinis, Jiegar halli} kemur á þing. Kosnlaguna skal
einnig tilkynna stiptamtmanni, en hann skal aptur skýra stjúrn-
arherra innanrikismálanna frá.

14. gr.
Hver maður, sem innankjördæmis býr, er skyldur til, þá

er hann fær að vita, að hann el' kjörinn, að tilkynna jafnskjótt
forseta kjörþingisstjórnarinnar bréflega ,hvort hann tekur við
kosningunni eða eigi. Ef hann skorast undan, skal kjörþing-
isstjórnin láta kjósa um aptur, og skal um það fara, eins og
her að framan er sagt.

15. gr.
Alþingismenn skulu kosnir fyrir 6 ár. Bæði við venju-

legar kosningar og þegar alþingi er upp leyst, skulu kosningar
gilda frá hinum almenna kosningardegi; en hafi þurft að láta
almennar kosningar fara fram á öðrum dögum i einum hluta
landsins en i öðrum, þá skal gildi kosningarinnar talið frá hinum
síðasta af dögum þessum.

16. gr.
þurfi að kjósa einstakan þingmann, þá skal kosning hans

vera gild um svo lángan tíma, sem sá hefði átt eptir, er hinn nýi
þingmaður kemur í staðinn fyrir.

17. gr.
Óræki nokkur verk þau, sem lögð em honum á herðar

með lögum þessum, þá sekist hann 5 - 200 rbdd., nema brot
hans varði harðari hegningu eptir fyrirmælum laganna.

18. gr.
Reglulegar kosningar til alþingis eptir lögum þessum skulu

í fyrsta sinni fara fram áJ'ið1853. Almennar kosningar ákveð-
ur konúngur, en eigi að kjósa í einstökum kjördæmum, þá
skal kosningin ákveðin af stiptamtmanni.

19. gr.
Með þessu er af tekið það, sem á kveðið er í tilsk. 8.

marz 1843 um raðgjafaþing á Íslandi, 2. - 27. gr., að með-
töldu~ báðum þessum greinum. Svo eiga eigi heldur við
eptirleiðis ákvarðanir þær í nefndri tilskipun, sem gjöra ráð fyr-
ir, að varafulltrúar seu kosnir.
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Ástæður
til

lagafrumvarps um kosningar til alþíngis á Íslandi.

Eptir að búið er þegar fyrir laungum tíma að koma nýju
skipulagi á kosningar i Danmörku, Í staðinn fyrir reglur þær,
er voru um kosníngar til umdæmaþínganna, en þing þau voru
einnig i þessu tilliti fyrirmynd alþingis á íslandi, eins og líka
farið var eptir frjálsari kosningarreglum á íslandi við kosning-
arnar til fundar þess, sem stefnt er saman i sumar, varð stjórn-
in að hugsa fyrir, að gjöra breytingu á ákvörðunum þeim, er
nú gilda um kosningar til alþingis. I>ó nú svo mætti álita,
að það ætti bezt við, og væri bæði nytsamlegast og mest sam-
svarandi boðum alþingistilskipunarinnar, að alþingið skuli sjálft
eiga hlut að máli, þar sem snertir framfarir og fyrirkomulag
þíngsins, en þjóðfundur sá, sem nú verður haldinn, er fremur
sérstaklegs eðlis, þar sem ætlunarverk hans er einkum, að
ráðgast um stöðu landsins í fyrirkomulagi rikisins, þótti stjórn-
inni þó eigi tiltækilegt, að fresta, þangað til nýtt alþíngi
gæti orðið haldið, að leggja fram frumvarp um breytingu á
lögum þeim, sem nú gilda um kosningar til alþingis, heldur
áleit hún réttara, að hinar nýjari kosníngarreglur yrðu nú þeg-
ar heimfærðar við kosningar þær, sem fyrir hendi eru til
alþingis.

En þótt það nú einkum lægi fyrir höndum, að heimfæra til
íslands i aðalatriðunum hinar sömu frjálsari reglur, sem byggð
eru á dönsku kosningarlögin , varð þó ýmsu að haga á annan
hátt, vegna þess að kringumstæðurnar eru ólíkar. I>ví ef lit-
ið er til, hvernig fulltrúaþínginu í landsparti þessum er fyrir
komið í samanburði við fulltrúaþing alls ríkisins, þá virðist
næg ástæða til, að heimta nokkuð meiri vissu fyrir staðfestu
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Ljá fulltrúaþíngi því, sem fyr var nefnt, og eins má eigi missa
sjónar á því, að rikisþínginu er skipt í tvær þíngdeildir, þar
það væri eigi samsvarandi réttum grundvallarreglum, að heim-
færa, þar sem ekki er nema eitt þing, kosníngarreglur þær,
er eiga ser að eins stað fyrir aðra af þeim tveimur þingdeild-
um. Nú með þvi, að tvöfaldar kosningar, er óneitanlega veita
nokkuð meiri vissu í nefndu tilliti, virðast ekki hafa náð miklu
hylli á íslandi, þá lá það næst fyrir höndum fyrir stjórnina, að
feta í öðru tilliti Rtig þann, sem greiddur hefur verið fyrir
Iandþingið, að heimta meiri vissu fyrir kjörgenginni. Annars
gat stjórnin að nokkru leyti byggt frumvarp sitt á lögunum
28. sept. 1849, sem að mestu leyti voru samin eptir uppástúng-
um alþingis, en þó var nauðsynlegt, að setja nokkrar skil-
merkilegri og nákvæmari ákvarðanir í lög þessi, sem eigi er
ætlað að gilda að eins í eitt skipti, eins og lögum þeim, er get-
ið var, heldur fyrir lengra tímabil, og eins þótti það eðlilegt,
að alþingiskosningarnar yrðu settar í nokkurs konar samband
við kosningar þær til þjóðþingsins, er getur um í öðru frum-
varpi, er lagt er fyrir þjóðfundinn, og mun þar að auki ekki
verða alllítill hagur að því, þegar til verka á að taka, þar eð
með því verður komizt hjá erfiðisauka og tímatöf og kostnaði.

Að svo mæltu um aðalefnið er að taka til athugasemd-
anna um hinar einstöku greinir.

Til 1. greinar.
:það hefur opt verið talinn sem ókostur á þeirri skiptingu

landsins, er hingað til hefur verið, í kjördæmi, er samsvara lög-
sagnar-um dæmunum, að mikill mismunur er á fólksfjöldanum
í hinum einstöku sýslum, og verður með því ójöfn tiltalan miUi
fulltrúatölunnar og fólksfjöldans. í fumvarpi þessu er að nokkru
leyti reynt til, að bæta úr bresti þessum, með því að veita lög-
sagnarumdæmum þeim, er hafa að tiltölu mestan fólksfjölda,
eða her um bil 3000 innbúa eða fleiri, rett til, að kjósa tvo al-
þingismenn, þar sem hinar aðrar sýslur kjósa ekki nema einn;
en eigi verður þvi neitað, að galli sá, sem nefndur var, hverf-
ur engan veginn til fulls og alls fyrir það.1) Tala alþíngis-

1) þó stjórninni hafi virðzt vandkvæðin á, að koma á annari kjördæma-
skiptingu, yfirgnæfandi, þar sem ekki heldur af alþíngis hálfu hefur
verið borin upp nokkur ósk um hreytíngar í því tilliti, þá hefur stjórn-
inni samt komið til hugar, að önnur skipting kynni, ef til vill, að
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manna eptir greininni er minni, en eptir lögunum 28. sept. 1849,
en aptur á móti stærri, en eptir tilskipun 8. marz 1843, og má

verða álitin hentug, og hefur hún þvi ekki viljað leiða fram hjá ser,
að sýna tilraun þá, sem í þessu tilliti hefur verið gjörð og her fylgir,
og hafa menn leitazt við með þvi. bæði að gjöra kjósendum hægra
fyrir, og að koma í veg fyrir misjöfnur þær milli fólksfjölda og þing-
mannatölunnar, sem eiga ser stað i sumum kjördæmum, og er !tiÖl't
ráð fyrir, all í kjördæmum þeim, þar sem fólksljöldinn er mestur,
verði kosnir 3 fulltrúar, í öðrum 2, og þar, sem fólkstalan er minnst,
1 fulltrúi.

Kjördæmaskiptíng á Íslandi.
1. Kleifa-, Leiðvallar- og Dyrbóla-hreppar i Vestur - Skaptalells-

~j-slu.
Eyjaljlllla·breppnr í Rángárvallasýslu.

2. Austur - Landeyja-, Vestur - Landeyja-, Fljótshlíðar-, Hvols-,
Rángárvalla- og Landmanna-hreppar í Rángárvallasýslu.

Vestmannaeyjasýsla.
3. Hohamannahreppnr í Rángárvalla-sýalu,

Villíngaholts-, Gaulverjahæjar-, Stokkseyrar-, Sandvikur-, og
Hraungerðis-hreppar í Árnessýslu.

4. Skeiða-, Gnúpverja-, Hrunamanna-, Biskupstúngna-, Grimsness-,
Ölfuss- og Selvegs-hreppar í Árnessýslu.

5. Grindavík.,r-, Hafua-, Rosmhvalauess-, Vatnsleysustrandar- og
Álptaness-hrel'par í Gullbringusýslu.

6. Reykjavíkur-lögsagnarumdæmi.
7. Seltjamamesshreppur, Mosfellssveit, Kjalarness- og Kjésar-hreppar

í Gullhringu- og Kjósar-sýsln.
þing"'allahreppur í Árnessýslu.
Strandar -, Skilmanna - og Akraness-hreppar

sýslu.
8. Leírar-, Skoradals-, Andakils-, Lundareykjadals-, Reykholtsdals-

Borgaríjarðar-

og Hálsa-hreppar í Borgarljarðarsýsln.
Hvitnrsiðu-, þverárhlíðar', Norðurárdals-, Stafho!tstúngna-, Borgar-

og Álptaness-hreppar í Alýrasýslu.
9. Hraunhreppur í Mýrasýslu.

Kolhelnsstaða-, Eyja- og Miklaholts-hreppar í Hnappadalssýslu.
Staðarsvelt, Breiöuvikur-, Íngjaldsbóls- og Brímllsvalla-hreppar og

Eyrarsveit í Snæfellsnessýslu.
10. Helgafellssveit o~ Skógarstrandar-hreppur í Snæfellsnessýslu.

Dalasýsla.
Bæjarhreppur í Strandasýslu.
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það virðast mátulegt, þegar haft er fyrir augum, bæði að land-
inu se svo vel borgið, sem kostur er á, með fulltrúatölunni,
og á hinn bóginn, að hve miklu leyti landið er fært um, að
bera kostnað þann, sem af þvi ris. Að konúngur hefur áskil-
ið ser rétt til, að nefna jafnmarga menn til þingsins og áður,
er byggt á serstaklegrí stöðu alþingis, þar sem þing þetta er
fulltrúaþing fyrir einstakan landspart og þvi eigi skipt í deild-
ir, og hefur einnig bæði i þessu tilliti og í reglunum um kjör-
gengi verið höfð hliðsjón til stöðu alþingis, sem æðri sveita-
stjórnar, og til hluttekningar þeirrar, er i þvi skyni kynni að
verða veitt þinginu i stjórn innlendra mála.

Til 2. greinar.
Kosningarrétturinn til alþingis er bundinn við hina sömu

skilmála og kosningarrétturinn til þjóðþíngsins, að eins með
þeirri tilbreytingu, að hinn hlutaðeigandi á að gjalda til sveit-
ar af efnum sjálfs sín, og finnst ákvörðun sú einnig í lögun-
um 28. sept. 1849. það er auðsætt, að eptir þessu getur
ekki orðið serlega örðugt, að semja kjörskrár Ser í lagi fyrir
alþingi.

1I. GufudaIs-, Múla-, Flateyjar-, B••rðastrandar-, Rauðasands-, Túlkna-

fjarðar-, Dala- og Suðurfjarða-hreppar i Barðastrandarsýslu.
Auðkúlu-, þíngeyrilr- og l\1ýra-hreppar i Ísafjarðarsýslu,

12. lHosvallna-, Suðureyrar-, Hóls-, Eyrar-, Súðavíkur-, Ögur-, Reyk}
arfjarðar-, Nauteyrar-, Suæljalla-, Grunnavikur- og Sleuu-
hreppar í Ísafjarðarsýslu.

13. Árne3s-, Kaldrananess-, Hréfhergs-, Kirkjubúls- og Broddaness-
hreppar í Strandasýslu.

Geiradals- og Reykhóla-hreppar í Barðastrandarsýslu.
14. Húnavatnssýsla, að fráskildum VindhælishrcPIJ.
15. Skagal]arðarsjsla.

Villdhælishreppur í Ilúnavatnssýslu.
16. Eyjafjarðarsýsla.
17. Vesturhluti þingeyjarsýslu, allt að Jökulsá í Axarlirði.
18. Austurbluti þíngeyjal·sýslll.

Skeggjastaðahreppur í NOl'ðurmúlasýslu.
19. Norðurmúlasýsla, að fráskildum Skeggjastaðahrepp.
20. Suðurmúlasýsla.
21. Bæjar-, Bjarnaness-, Borgarhaíuar-, og Öræfa- (Hofs-) hreppar í

Austnr - Skaptafellssýslu.
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Til 3. greinar.
það er útlistað her að framan, fyrir hverjar sakir nauðsyn

sé á, að binda kjörgengina við vissa skilmála. Nú með því
að beinlínis- skattar, eptir því sem þeim er varið á islandi,
geta ekki verið neinn hentugur mælikvarði, hefur stjórnin neyðzt
til, að halda fasteignum sem almennum skilmála fyrir kjör-
gengi, og er í því tilliti haldið að mestu leyti óbreyttum regl-
um þeim, sem hingað til hafa verið settar fyrir kjörgengi til
alþíngis,en samt þannig, að í þeirra stað geti til vara komið
skattgjald, þegar tiltala sú, sem ákveðin er á milli hinna
kjörgengu og innbúa kjördæmisins, ekki næst með öðru móti.
Svo er og einkum sú breyting á gjörð, að liðin mega vera,
eptir því sem her er á kveðið, 6 ár frá virðingargjörð á húsi,
þar sem á kveðið er í tilsk. 8. marz 1843, að ekki megi vera
liðin nema 2 ár frá virðingargjörðinni, eigi hún að vera gild.

Til 4. greinar.
þar eð ekki er heimtað, að fulltrúaefni bjóðist fram við

alþingiskosningar, er nauðsyn á, að semja kjörgengisskrár til
leiðbeiningar kjósendum. Að öðru leyti má um grein þessa
vísa til samsvarandi ákvarðana í "frumvarpinu til laga um
stöðu íslands fyrirkomulagi ríkisins og um ríkisþíngskosn-
ingarnar".

Til 5. greinar.

þar eð það má virðast æskilegt til hægðarauka, að bæði
kosningar til þjóðþingsins og alþingis og undirbúningurinn til
hvorratveggja kosninganna geti, að svo miklu leyti því verður
við komið, orðið allt samferða, þá eru tímabilin á kveðin með
hliðsjón til þessa. Samt verður að draga kjörgengisskrárnar
saman i eina skýrslu fyrir allt kjördæmið, og virðist þá eiga
bezt við, að fela sýslumanninum, sem yfirvaldi nu i kjördæm-
inu, á hendur, að semja skýrslu þessa, og heldur sýslumaður
þá með því nokkru af starfa þeim, er bann hingað til hefur
haft á hendi sem kjörstjóri. þess ber og að gæta, að hann er
eptir stöðu sinni bezt fær um, að sjá um, að fyllt verði upp
tala hinna kjörgengu, eins og fyrir er mælt í 3. gr., þegar á
þvi þarf að halda. Svo virðist eigi heldur neitt geta verið því
til fyrirstöðu, að sýslumaður veiti móttöku athugasemdum þeim,
sem fram kunna að koma við kjörgengisskrárnar fyrir frest
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þann, er settur er, en á hinn bóginn verður úrskurðinn að leg~a
á athugasemdir þessar afkjörþíngisstjórninni allri í sameiningu.
Til þess, að komast hjá tíma töf á kosningardeginum, mætti það
virðast æskilegt, að úrskurðirnir yrðu felldir fyrir' þann dag,
og mætti á fundi þeim, er til .þess væri haldinn, búa þar að
auki sitt hvað annað í haginn undir kosninguna, og ætti því í
seinasta lagi að halda hann deginum fyrir kosninguna, en að
öðru leyti hefur þQtt mega láta kjörþíngisstjórnina sjálfa ráða
þessu.

Til 6. greinar.

Um tímabilin má visa til athugasemdanna við gremma
næst á undan. Eins og á kveðið er um þjóðþíngiskosníngar,
skal einnig taka þá með, sem standa á aukaskránní, og fengið
hafa kosningarrétt fyrir kosníngardaginn.

Til 7. og 8. greinar.
f ákvörðunum þessum er haft fyrir augum, að koma því

svo fyrir, að kosningar til þjóðþingsins og til alþingis geti far-
ið fram í einu, petta verður þvi hægra, sem alþíngiskjördæm-
in em deildir af þjóðþíngiskjörfylkjullum, og kosningartíminn
til þjóðþingsins er einmitt helmingi styttri en kosningartiminn
til alþingis, svo að önnur hver þjóðþingiskosning verður sam-
fara alþíngiskosningunni, ef allt getur að öðru leyti orðið sam-
tíða. l\leð þessu má spara töluverðan kostnað og ómak, eins
og líka kjörþingið verður merkilegra og vinnur fremur athygli
manna, ef kosningar til beggja þinga fara þar fram.

Til 9. greinar.
Ákvarðanirnar í niðurlagi þessarar greinar miða emungis

til, að gjöra kjósendum hægra fyrir, að kynna ser kjörgengis-
skrárnar, sem, ef til vill, kynnu ekki að verða mönnum nógu
kunnar vegna þess, hvernig þær eru samdar og birtar, og
geta kjósendur þá með því gengið úr skugga um, hvort sá
maður eða þeir menn, er þeir ætla að kjósa, standi á kjör-
gengisskránni.

Til 10. greinar.
pessi grein er í aðalatriðunum samkvæm hinni samsvar-.

andi grein i frumvarpinu um ríkisþíngskosníngarnar, og er þess
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einúngis að geta, að það þótti rétt, að bæta við ákvörðun, er
samsvaraði tilsk, 8. marz 1843, 31. gr., sökum þess, sem þegar
var getið um kunnugleik manna um kjörgengisskrárnar, og
vegna þess, að þær gilda ekki nema fyrir sýsluna.

Til ll. greinar.
Eptir tilsk. 8. marz 1843, 13. gr., var kjörgengi bundin

við fasteign í því amti, sem kjördæmið var i, og var með því
gjört ráð fyrir, að kjörgengisskrárnar fyrir öll kjördæmin í
nmtinu yrðu sendar til hvers einstaks kjördæmis í amtinu,
Aptur er á kveðið í lögunum 28. sept. 1849, 15. gr., að enginn
megi kjósa þann, sem utankjörþíngis býr, nema það sé sannað
fyrir kjörstjórum, að hann sé kjörgengur, og vilji takast kosn-
inguna á hendur í því kjördæmi og engu öðru. Ákvörðun
þessari hefur þótt rétt að halda, einkum vegna torfæra þeirra,
sem eru á því, að kjósa upp aptur, en það virðist réttara, að
láta atkvæði þau vera ógild, sem gefin eru mönnum þeim, er
eiga heima utankjördæmis, og eigi hafa fullnægt skilmálum
þeim, er ákveðnir eru, þar eð tekið er við atkvæðum af ein-
stökum manni úr kjörþíngisstjórninni, eptir reglunum í frum-
varpi þessu; en það er eigi tilhlýðilegt, að hann skuli geta
lagt úrskurð á svo mikils varðandi mál, með því að neita
kjósandanum um, að taka við atkvæði hans. Eptir því, sem
ber er farið fram á, verður úrskurðurinn þar á móti lagður á
af kjörþíngisstjóminni allri í sameiningu, eins og eptir tilsk.
28. sept. 1849.

Til 12. greinar.
Áður voru menn á því máli, að aldur ætti að ráða, þegar

tveir höfðu fengið jafnmörg atkvæði, en þessu er ekki fylgt í
hinum dönsku kosníngarlögum, og virðist engin serleg á-
stæða vera til, eptir því sem á stendur á íslandi, að halda
slíkri ákvörðun; heldur virðist það vera einfaldast, að láta
hlutkesti ráða.

Til 13. greinar.
þessi grein er samkvæm lögunum 28. sept. 1849, 19. gr.,

nema hvað birta skal kosninguna stiptamtmanni, en eigi hlut-
aðeigandi amtmönnum, vegna þess að stiptamtmaður eptir reglu
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þeirri, sem frumvarp þetta og frumvarpið til laga um ríkis-
þíngskosníngar eru byggð á, er aðalstýrir kosningamálefna.

Til 15. greinar.
Kosníngatíminn er ákveðinn samkvæmt tilsk. 8. marz 1843,

8. gr. Ákvörðunin í niðurlagi greinarinnar er tekin eptir dönsku
kosníngarIögunum 16.júní 1849, 74. gr., með breytíngu þeirri,
sem leiðir af hinum serlegu ákvörðunum um kosníngardaginn
í frumvarpi þessu og frumvarpinu um rikisþíngskosníngar.

Til 16. greinar.
Grein þessi er samkvæm tílsk. 8. marz 1843, 8. gr., og

kosníngarlögunum 16.júnÍ 1849, 75. gr.

TH 17. greinar.
Grein þessi finnst einnig Í frumvarpinu um rikisþíngskosn-

ingar, og er samkvæm tilsk. 16.júní 1849, 78. gr., nema hvað
vægasta sekt er, eptir efnahag manna á Íslandi, ákveðin til
5 rhdd., Í staðinn fyrir að 10 rbdd. eru ákveðnir í Danmörku.

Til 18. greinar.
i þessari grein er gjört ráð fyrir, að þjóðfundur sá, sem

nú verður haldinn, komi að nokkru leyti Í alþingisstað, og því
byrjar þingið aptur reglulega samkomu á þeim tíma, sem til
tekinn er í frumvarpinu.
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IV.
Nefndarálit

s tjó rnarskip unarmálinu.

þjóðfundurinn hefur kosið oss undirskrifaða í nefnd, til að
segja álit vort um "frumvarp til laga um stöðu íslands í fyrir-
komulagi ríkisins og um ríkisþíngskosníngar á islandi".

það liggur í augum uppi, að eins og við hverja nýja lög-
gjöf um eitthvert málefni þarf vel að athuga það, sem hefur
verið, og það, sem er, bæði í lífinu sjálfu og í lögum þeim,
er hafa átt að stjórna því, þannig er það einkum áríðandi,
þegar gjöra er um nýja stjórnarskipun; því þroski þjóMífisins,
eða dáð og dugnaður þjóðfelagsins yfir höfuð, er að miklu
leyti kominn undir því, að stjómarskipunin samsvari þjóðlífi
felags þess, sem hún er gefinn. Nú er það optsinnis sagt af
þeim, er kynnzt hafa íslendingum, að þjóðlif þeirra se mest í
sögunni, sé sögulíf. Og er það þá, þegar ákveða skal stjórn-
arskipun islands, því fremur nauðsynlegt, að íhuga, hver .staða
landsins hafi verið í þessu tilliti, hvernig hún hafi breyzt,
og hver hún nú se. það er líka tekið fram í ástæðunum til
frumvarpsins (bls. 30), að það beri að gæta stöðu þeirrar, er
landið hefur átt hingað til. En með því flest her að lútandi er
alkunnugt, viljum ver láta það nægja, að drepa að eins á hin
helztu atriði.

Saga islands er í því tilliti frábrugðin sögu flestra annara
þjóða, að hún er hvað greinilegust í fornöld landsins. Tók það
að byggjast seint á 9. öld, en snemma á hinni 10. öld skipuðu
landsbúar stjórn sína; helzt þjóðstjórnarskipulag þa"', er þá

80



val' samið, allt til þess, er landið gekk undir Noregskonúng
1264 eptir frjálsum sáttmála; hétu íslendingar, að gjalda kon-
úngí skatt, en áskildu ser aptur, að konúngur skyldi halda
þeim við íslenzk lög, og að embættismenn skyldu innlendir
vera, -og sögðu sig lausa við samninginn, ef út af væri brugð-
ið af hendi konlÍngs. Ísland varð þannig frjálst sambands-
land Noregs, að því leyti það kom undir sama konúng ; beit
það stjórnarskipun sinni ser í lagi, með Iðggefandi þíngi, er líka
hafði dómsvaldið á hendi. Árið 1380 varð sami konúngur í báðum
ríkjunum, Noregi og Danmörku, og unnu Íslendíngar þá Ólafi
konúngi Hákonarsyni hollustueið 1382; upp frá því varð ís-
land sambandsland beggja ríkjanna; en stjórnarformið breytt-
ist ekki í neinu. Vorn konúngar hylltir ber á landi ser í lagi,
og þannig var Friðrik hinn 3. hylltur ber 1649. Þannig fór
og einvaldserfðahyllíngin fram ser í lagi her á landi 1662, að
sinu leyti eins og í Noregi. Frá þeim tima, eptir sem hinu
ótakmarkaða einveldi jókst afl og magn, var farið að slengja
saman hinni umboðslegu stjórn Noregs, Íslands og Danmerk-
ur; þó hafði hver af þessum hlutum einveldisins sín lög út af
fyrir sig, og í lagamálinu voru allt af nefnd 2 ríki, Danmörk og
Noregur, og við hliðina á þeim konúngsins land Ísland, sem
partur úr einveldlnu, en ekki sem partur úr Noregi, og því síð-
ur itr Danmörku. Að vísu munu finnast spor til þess, að það
hafi verið af Dönum á seinni tímum álitið sem nýlenda frá
Noregi, en þó margir af landnámsmönnum væru frá Noregi,
þá gjörði það engan mun í tilliti til rettinda landsins; þvi inn-
búar þess höfðu frelsi frá upphafi og voru engum háðir,
bjuggu sjálfir til stjórnarlögun sína, er landið naut i nokkur
hundruð ára, þángað til það gekk undir Noregskonúng, en
var þó sem heild út af fyrir sig, jafnsnjallt Noregi í öllum
greinum. Löggjafarvaldið var þá í sameiníngu hjá konúngi og
alþingi, þó með þeim mismun, að konúngur gat ekki eptir
gamla sáttmála gefið Mg án samþykkis þíngsins, en þar á
móti mátti þingið gjöra ýmsar samþykktir, án þess að leita stað-
festingar konúngs. þessu siðast nefnda valdi hélt alþingi, ekki
einúngis þángað til erfðahylljngin fram fór 1662, heldur allt til
þess þíngið var lagt niður um næstliðin aldamót, jafnvel þó það
neytti þess ekki á seinustu árunum.' Stjórnarlagsskrá sú, sem
þegnar Friðriks konúngs hins 3. fólu honum á hendur að semja
eptir stjórnarhreytinguna, er dagsett 14. nóvb.l665, og nefnist
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"konúngaliig"; í þeim er það á kveðið í 19. gt·., að ríkin, Dan-
mörk og Noregur, og öll önnur krúnunni tilheyrandi lönd,
skyldu vera óskipt og ódeild undir einum og sama einvöld-
um erfðakonúngi; samt sem áður neyddist konúngurinn til
1814, að sleppa Noregi, en heit eptir hinu forna sambands-
landi Noregs, Íslandi. En við hvorugt þetta breyttist staða
landsins, eða gat orðiflbreytt að neinu, í sambandi við ríkið;
það hélt réttindum sínum eptir sem áður, og varð á engan
hátt háð neinum öðrum hluta einveldisins.

Að öðru leyti má þess geta, að hvorki konúngalögunum
ne konúngsbréf frá 4. septemh. 1709, el' þau voru birt með,
er þínglýst her á landi.

Árið 1831 bar svo til, að konímgur setti fjögur ráðaneytis-
þíng fyrir þessa fjóra hluta eiuveldisins : Danmörk ," Slés-
vík, Holsetalami og Ísland; en hvað Danmörk og Ísland snerti,
þá setti hann ekki sitt þíngið fyrir hvern af þessum lands-
hlutum, eins og þeirra sérstaklega staða og ólíka ásigkomu-
lag hefði mátt ráða til, heldur var haft meira tillit til fólks-
fjlildans, og Danmörku skipt í 2 þíng, Eydana og Jóta, og
Íslendingum boðið, að eiga þíng saman við Eydani ; en bráðum
fóru að heyrast raddir, er mæltu á móti þessari tilhögun;
Danmörk óskaði, sem landsheild fyrir sig, að fá eitt þing,
og Ísland óskaði, að fá þíng fyrir sig; samt var í 9 ár ver-
ið að berjast við, að búa til kosníngarlög fyrir íslendinga, ept-
ir hverjum þeir skyldu kjósa fulltrúa til þíngs Eydana, þáng-
að til Kristján konúngur let það í ljósi á 8. missiri ríkisstjórn-
ar sinnar, að Íslendingar gætu ekki haft gagn af þíngi saman
við Dani, þar sem þeir hefðu og þyrftu að hafa aðra löggjöf
en Danir, og lagði því þann úrskurð á 20. maí 1840, að á Ís-
landi skyldi upp aptur rísa alþíngi hið forna, og var það stofn-
sett 8. marz 1843. Nú leið og beið, þángað til Friðrik hinn
7. tók við ríkinu; þá lýsti hann því yfir, 28. janúar 1848, að
hann vildi stofnsetja ríkisþíng fyrir landshlutana Danmörk,
SIesvík og Holsetaland, en Láenborg (er kom undir krúnuna
1814, í staðinn fyrir Noreg) og ÍslamI skyldu ekki taka þátt
í þessu rikisþingi, en að öðru leyti halda þíngum sínum með
sama rétti og áður. þessi skipun á einu þíngi fyrir áður
nefnda þrjá ríkishluta virtist ekki í neinum þeirra að ná hylli
manna; varð þá hin mikla stjórnarbreytíng í Danmörku, er
byrjaði í marz 1848. Ráðgjafastjórn sú, er þá val' stofnuð,
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virtist að hníga að þeirri skoðun, að hertogadæmin, Holseta-
land og Láenborg, hverjir landshlutar eru í hinu svo nefnda
þýzka sambandi, ættu að fá stjórn út af fyrir sig, en hertoga-
dæmið Slesvik, konúngsríkið Danmörk og lönd konúngsins,
Færeyjar og Ísland, ættu að skoðast sem nokkurs konar heild
út af fyrir sig, og þessa heild vildu Danir á ríkisfundinum
veturinn 1848 - 49 nefna Danmerkurríki, til aðgreiníngar frá
hinu svo nefnda konúngsriki Danmörk, er einúngis inniheldur
í ser Jótland og eyjarnar. En á téðum ríkisfundi voru ekki þjóð-
kjörnir fulltrúar, nema einúngis frá Danmörku, og þess vegna
lýstu ráðgjafa r- konúngs því yfir, að grundvallarlög þau, er
lögð voru fyrir fundinn, gætu ekki, eptir því sem ástatt var,
verið nema til bráðabyrgða hvað Slt'~svík og Ísland snerti, eins
og líka konúngurinn hefur geymt landshlutum þessum rett
sinn í tilliti til þeirra ákvarðana, er nauðsynlegar mættu þykja,
til að ákveða stöðu og stjórnarlögun þeirra.

Hvað Ísland ser í lagi snertir, flýtur það líka beinlínis af
því, hvernig Ísland fyrst sameinaðist Noregi, og síðan Dan-
mörku, að konúngur vor getur ekki löglega sleppt hinni ó-
takmörkuðu einveldisstjórn sinni yfir landinu, sem byggð er á
hollustueiði þeim, er landsmenn unnu Friðriki hinum 3. árið
1662, nema eptir samkomulagi við þegna sína á Íslandi. Og
að þetta se meiníng konúngsins, sest bæði á hréfl hans frá 23.
sept. 1848, og á því, að hið konúnglega frumvarp, sem lagt
er fyrir þjóðfundinn, er þannig lagað, að fundurinn einmitt
með því er kvaddur til, að segja álit sitt um, hvort og að hve miklu
leyti grundvallarlögin frá 5. júní 1849 skuli vera gild á Íslandi.

þegar við fyrstu umræðu frumvarpsins kom öllum nefnd-
armönnum saman um, að það þyrfti töluverðra breytínga við.
t þessu tilliti getur maður hugsað ser þrennslags aðferð; fyrst
þá, að allar breytíngarnar séu teknar inn í frumvarpið sjálft,
eins og stjóruin hefur ætlazt til, og grundvallarlögin frá 1849
séu síðan löggilt í I. gr. að því leyti, sem þar á er ekki
breyting gjörð í eptirfylgjandi greinum. Önnur aðferðin er sú,
að taka hinar einstöku ákvarðanir grundvallarlaganna fyrir, og
laga þær eptir þörfum Íslands, eins og stjórnin hefur bent til
i ástæðunum til frumvarpsins (bls. 39). þá er hin þriðja að-
ferðin, hvorki að laga grundvallarlögin ne lögleiða þau ólög-
uð, heldur einúngis að segja álit sitt um þær aðalákvarðanir,
er frumvarpið inniheldur, og þær, sem að öðru leyti kynnu 'að
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Jlykja nauðsynlegar, til að ákveða stöðu og stjómarlögun
Íslands.

Einn af nefudarmönnum hefur aðhyllzt fyrstu aðferðina i
en meiri hluti nefndarinnar getur engan veginn fallizt á, að
lögleiða her þau }(ig, er innihalda margar greinir, er annað-
hvort alls ekki eiga her við, eða sem með engu móti getur
orðið við komið, vegna þess hvernig ástatt er her á landi. Að
vísu er það borið fram af stjórninni í ástæðunum til frum-
varpsins, bls. 39, að henni virðist það sjálfsagt, að ekki þurfi
að fella úr gl'einir þær, er alls ekki eiga við á Íslandi, þar eð
það liggi í augum uppi, að þær geti ekki átt þar við, og eins
se um þær greinir, sem þörf væri á að laga eptir því, sem
á stendur her á landi, að þær verði að skilja á þann veg, að
eigi megi heimta, að þeim se fylgt beinlínis, þegar það liggi
bert fyrir, að því geti með engu móti orðið við komið. En
þessar ástæður virðast meiri hluta nefndarinnar aldeilis ónóg-
ar; því eptir þeim yrði það komið undir hvers eins geðþótta,
að hve miklu leyti hann áliti, að hinum einstöku ákvörðunum
laganna yrði við komið, og það yrði þannig einlæg óvissa um,
að hve miklu leyti þeim eigi að fylgja, en slík óvissa er öld-
úngis óhæfileg í hverju lagaboi'lisem er, hvort það er heldur
skoðað í tilliti til skyldna eða réttinda, en þó allra - óviður-
kvæmilegust Í grundvallarlögum, sem af öllum mannlegum
lögum eru hin mest umvarðandi, af þVÍ þau eiga að tryggja
hin æðstu réttindi manna, og sem þess vegna þurfa að geta
fest rætur hjá þjóðinni, og áunnið ást og virðingu hennar; en við
þessu geta menn engan veginn búizt um þau lög, sem í mörgum
greinum ekki eiga her við, eins og stjórnin sjálf hefur viðurkennt.

Enn fremur er það takandi til greina, að grundvallarlögin
frá 5. júní 1849 eru einúngis Tið tekin af einum hluta einveld-
isins, nefnilega konúngsríkinu Danmörku, og innihalda líka allt
það sérstaklega, er viðkemur þessum landshluta, svo það er ekki
annað sýnna, en að þeim verði bráðum breytt, að minnsta kosti að
forminu, þegar stjórnarskipun kemst á fyrir allt konúngsveldið,

Á meðan allt stjórnarskipulag ríkisins þannig er á reykí,
getur nefndinni ekki heldur þótt það tiltækilegt, að brúka hina
aðferðina, að taka grundvallarlögin öll fyrir, og laga þau eptir
þörfum Íslands, jafnvel þó hún geti ekki fallizt á þær ástæð-
ur,. er stjórnin hefur talað fyrir því, að henni þyki það frá-
gángssök, með því þessar ástæður virðast ekki fremur að gilda
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um grundvallarlög, en önnur lög, sem þó fyr téð aðferð hefur
verið brúkuð við að undanförnu, eins og alkunnugt er.

Ver getum þannig engan veginn lagt það til, að [iióð-
fundurinu veiti 1. gr. frumvarpsins samþykki sitt.

þegar ver annars vegar lítum á, að hve miklu leyti á-
kvarðanirnar í frumvarpi því, sem stjórnin hefur lagt fyrir oss,
geti fullnægt serstökum þörfum lands þessa, svo einstakt
sem það el' og afskekkt frá öðrum hlutum Danaveldis, og frá-
brugðið þeim á allan veg, að þjóðerni, túugumáli og sögu, að
lögum, venjulll og landsháttum, en hins vegar á þann vafa-
lausa rétt, et' ver höfum áður leitt rök að, að ísland eigi á
því, ekki að eins að hafa ,jaj'urati við aðra lIðal1tluti Duna-
veldis í hverri þeirri stjórnarskipun, sem kæmist á yfir allt
einveldið, að lokinni einvaldsstjórn Danakonúnga, heldur einnig
á því, að Iii stjórnarskipun með öllu út af fyrir sig, þá varð meiri
hluta nefndariunar í augum uppi, að hvorki gætum ver IIC mætt-
um gánga að þeim kostum, sem her eru gjörðir Íslendingum á,
að taka þátt í stjórnarhögum sjálfra sin, Engum hluta Dana-
veldis getur verið það óhagkvæmara og óeðlilegra, heldur en
Íslandi, að eiga flestöll mál sín í sameiníngu við hið eiginlega
konúngsriki Danmörk, og að verða að eiga fulltrúa á ríldsþíngi
Dana, og eiga úrskurð allra mála sinna undir dönskum ráð-
gjöfum, sem eru ábyrgðadausir Iyrir' VOlTiþj~íð.

það þótti bæði hinni dönsku stjórn og Islendingum óhaf-
andi og órett, að mál vor skyldi verða að leggja undir ráð-
gjafarþíllg Dana, og Ísland að eiga þar fulltrúa, og þótti sú
tilhögun. vera til beinnar fyrirstöðu bæði mála lyktum vorum
og öllum þjóðlegum framförum sjálli'a vor; og ætlum ver auð-
sætt, að byggja megi á hinni sömu skoðun og hinum sömu
ástæðum það, að eins se sú tilhögun nú éhafandi, og réttum
lyktum málefna vorra til fyrirstöðu, en oss og þjóðel'lli voru
til beins lmekkis og apturfarar, ef ver nú skyldum verða að
senda fulltrúa á rikísþíng Dana. Mál þau öll, er Íslandi við-
koma, eru nefnilega svo einkar - sérstaklegs eðlis, að Ilestir
danskir ríkisþíngsmenn hljóta að dæma um þau og greiða at-
kvæði í blindni, og hafa hinir vitrustu meðal Dana játað þetta
þráfaldlega, en Ísland er hins vegar svo fámennt í samanburði
við þau héruðin, sem senda fulltrúa til ríkisþingsins, að það
getur ekki átt kost á, að eiga á því þingi Nema fáeina menu;
en þeir mundu litlu sem engu orka né á vinna, sizt í þeim
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málum, sem Dönum þætti á miklu standa að réðust þeim i hag,
en {!Uðmundu og opt vera einmitt þau mál, er Íslendingum
stæði á afarmiklu hvernig lyki. þar að auki væri jafnfáum
mönnum ekki trúandi fyrh' skuldbindandi atkvæðum í jafn-
mikilvægum málefnum, er mundu þá eiga undir ríkisþíngið,
og nálega öll velferð lands þessa gæti verið undir komin. það
mundi og valda óbærilegum kostnaði, að senda menn héðan á
rikisþingið, þar sem kostnaður af þvi mundi verða allt að helm-
ingi meiri, en þó alþingi væri haldið árlega í landinu sjálfu.
Nú gjörir stjórnarfrumvarpið að vísu kost á því í orði kveðnu,
að kostnað þann skuli greiða úr rikissjóðnum; en eptir þeim
retti, sem ríkisþinginu er áskilinn i 4. gr. frumvarpsins i krapti
51. gr. hinna dönsku grundvallarlaga, þá getum ver hvorki
vænt þess né ætlazt til, að Danir beri þann kostnað til láng-
frama svo, ne annan, að þeir leggi ekki jafnmiklar álögur á
Íslendinga, til þess að vinna upp hallann, enda er þetta bæði
sjálfsagt og eðlilegt. þar til hallar það ekki alllítið þjóðrett-
indum vorum, ef fulltrúar vorir mega ekki við hafa móðurmál
sitt á rikisþínginu, heldur hljóta að tala útlendu máli, og el'
þetta óþolandi band á kjörgenginni til rikisþiugsins, að verða
að gánga fram hjá hvað góðu fulltrúaefni sem er, ef hann skil-
ur ekki og talar dönsku til hlítar; menn væru fyrir það bundn-
ir við, að kjósa ekki að eins lærða menn, heldur yfir höfuð
siglda menu, og þá embættismenn eður embættismannaefni ;
en af þeim er ekki þéttskipaðra en svo hjá oss, eins og al-
kunnugt er, að varla er nóg, til að skipa með embættin, auk
heldur að 6 slíkir hinir nýtustu menn, þeim er vel væri trúandi
fyrir setu á ríkisþínginu, séu aflögum.

En hvað nú hins vegar viðvíkur jafnrétti þvi, sem ver
höfum sýnt að framan að Íslendingar eigi jafnmikla heimting
á, og aðrir hlutar Danaveldis, þá hefur og stjórnin sjálf viður-
kennt þetta þráfaldlega, bæði í hinni serstöku löggjöf þessa lands
og ýmsum öðrum efnum, en þó hvað beinast og fyllilegast,
þegar Kristján konúngur S, veitti oss alþingi og lagði fyril', að
þvi skyldi fyrir koma svo líkt hinu forna alþingi, sem fremst
mætti verða. Nú var að vísu ekki hægt, eptir því sem á stóð,
þegar alþingi var stofnað 1843, ne til þess ætlandi, að því yrði
skipað eða fyrir komið á annan eður frjálslegri veg, en öðr-
um ráðaneytisþingum í ríkinu; því þetta var jafnrétti, eins og
þá stóð; en þegar við stofnun alþingis var þó skipun konúngs
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sú, að það skyldi verða svo líkt hinu forna alþíngi, sem hafði
löggjöf alla og stjórn þessa lands á hendi, eins og öllum er
kunnugt, sem fremst mætti verða. Af þeim ástæðum mun
því og hafa verið farið fram í þeirri bænarskrá héðan 1848,
sem prentuð er í stjórnartíðindunum s, á., að konúngur veitti
alþíngi jafnretti í þeim málum, er Ísland snerta, sem rikisþing]
Dana yrði veitt í þe ina málum, eður með öðrum orðum, að
alþíngi Íslendinga fengi jafnfullt löggjafnrvald í vorum málum,
eins og ríkisþingið hlyti í dönskum málum, og CI' það alkunn-
ugt af allra - hæstum úrskurði 23. sept. s, á., hve mildilega
konúngur vor tók þeirri bæn.

:Með tíllum þessum ástæðum fyrir augum ser getur nefnd-
in með engu móti lagt það til, að hinn heiðraði þjóðfundur
fallist á, að þessari aðal- og undirstöðu- grein í stjómarskipun
Íslands StJ fyrir komið á þann veg, sem stúng ið er upp á í
frumvarpinu, og ver getum ekki dulizt við, að það er því furðu-
legra og éskiljaulegra, að hin danska ráðgjafastjórn skuli hafa
farið þessu fram við oss, þrátt fyrir það, hvað lík tilhögun hef-
ur reynzt óhnfandi bæði fyrir Islendinga og Dani, og þrátt
fyrir það, hve skýlauslega hin fyrri stjórn og hinir síðustu ein-
völdu konúngar vorir hafa viðurkennt rétt Íslendinga til jafn-
rétris í þessum efnum, sem stjórnin einmitt UIU sama leyti,
sem þetta frumvarp er frá henni út gefið, hefur í öðru frum-
varpi, því CI' lagt var fyrir merkismannafundinn í Slesvik í maí
þ. árs, stúngið upp á svo miklu frjMslegra fyrirkomulagi á
stjórnarmálefnum Slésvikur og stöðu þess landshluta í kon-
úngsveldinu, og má þó vera auðsætt hverjum manni af því, sem
skýrt er frá her að framan, að hvorki hin forna undirstaða fyr-
ir sambandi Íslands við Danmörku, né afstaða og fjarlægð
þess, ne viðkenningar konúnganna og stjórnarinnar að undan-
förnu, gefa hina fjærstu át yllu til þess, að þraungva skuli á
nokkurn veg fremur jafnrétti Íslands við aðra hluta konúngs-
veldisíns, heldur en Slésvikur,

En svo mjög, sem ráðgjafastjórnin vill þraungva rétti vor-
um með frumvarpi þessu, hefur hún þó i aðra rönd ina viður-
kennt í því, að alþingi hlyti að hafa nokkurn hluta löggjafar-
valdsins, og það einmitt í þeirri grein þess, sem ekki þykir á
minnstu standa, þar sem segir í S. gr. frumvarpsins, "að kon-
úugur ætli ekki að leggja ný útgjöhl á ("til landsjéðsins" er að
vísu bætt við), eða hækka þau, sem nú eru ákveðin, nema me~
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samþ,llkld alþingis". En meiri hlutinn hlýtur að taka skýrt
fram, að þessi aðgreining, sem stjórnin gjörir á 'fJ1'íkisfjóð"
og 'fJlandssjóð" ~ og á þeirri heimting, sem annar sjóðurinn
eigi að eins á beiulinis -, en hinn á óbeinlínis - sköttum, er jafn-
óeðlileg og óhafandi í ana staði, þegar til framkvæmdanna
kemur, sem hún er óvanaleg og óþekkt í öllum löndum, þar sem
um þann rétt er að tala, sem her er; en þessi óeðlilega og hví-
vetua óþekkta aðgreining hlýtur að eiga upptök sin annars veg-
ar í þvi, hve mikla .og ókljúfandi agnúa stjórnin sjálf finnur
á því, að hneppa oss Íslendinga svo gjörsamlega inn í hið nú
svo kallað a Danrnerkurriki, eður skoða og fara með oss, sem
Vel' værum sveit eður hérað 'í því ríki, en hins vegar af því, að
stjórnin getur þó ekki á hinn bóginn neitað því með öllu, að
alþingi hljóti að hafa nokkurt löggjafarvald.

En undir eins og það má vera hverjum manni í augum
uppi, að alþingi Íslendinga hlýtur, eptir því sem fyr segir, að
hafa fullt löggjafarvald ásamt konúnginum í öllum þeim mál-
um, sem ekki eru og hljóta að vera sameiginleg fyrir alla að-
alhluta kouúngsveldisins, þá flýtur og beinlínis þar af, að fyrir-
komulagi framkvæmdarstjórnarinnar og allrar stjórnarathafnar
verður að haga á þann veg, að það geti samþýðzt annars vegar
við löggjafarvaldið í landinu, en hins vegar við þá yfirstjórn í
öllum sameiginlegum málum konúngsveldisins, sem nauðsynleg
er til þess, að samteinging allra aðalhluta þess geti haldizt, og
hljótum ver nú að fara nokkrum orðum um þá grein stjórnar-
skipunarinnar, einkum með tilliti til þess, sem upp á er stúngið
í 2. gr. stjómarfrumvarpsins.

þar el' Íslendingum gjörður kostur á, að í málefnum þeim,
sem eingauugu snerta Ísland, 'fJSkllliþeir og ríkisþingið eigi hafa
á hendi löggjafarvaldið, heldur skuli konúngur hafa það á hendi
samkvæmt grundvl. lS.-21.gr., með tilhlutun af alþingis hálfu".
Að því leyti sem sjálft löggjafarvaldið áhrærir, þá er um það
tekið fram her að framan allt, sem þurfa þykir; en hins vegar
mundi það leiða beint af þessari uppástúngu, að aðal- og æðsta
stj órnarathöfn in fyrir Íslalld yrði í höndum hinna dönsku ráð-
gjafa, sem bæði mundu vera helzt til of fjærri og helzt til of
ókunnugir til þess, að stjórna oss svo, að við væri unandi, enda
hlýtur öllum að þykja það skipta afarmiklu, hvort Íslendingar
eigi yfir Sel' í hinni æðstu stjórn einvaldan konúng ~ eins og
áður var, eða rdðf;jafana í Danmðku, sem í rauninni em
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ekki annað en halds - og trausts - menn hinnar dönsku þjóðar,
eða með öðrum orðum, að eiga yfir ser þann flokk hennar, sem
í hvert sinn reM mestu, og öll mál sin undir honum; enda mundi
og Íslendinga skorta allar þær tryggingar fyrir því, að dönsku
ráðgjafarnir leystu stjórnarverk sín vel og dyggilega af hendi,
sem Danir hafa, þar sem þeir eiga að ábyrgjast þau fyrir rík-
isþíngínu, og ef einhverjum ráðgjafanum yrði það, að brjóta
lög og rett á Íslendingum í stjórnaratböfninni, þá ætlum ver
þann rétt og þá viðréttingu léttvæga og einskis verða, sem
fengist með þeirri aðferð, sem í ástæðunum er stúngið upp á
(bls. 41), að kæra málið fyrir konúnginum eptir 5. gr. í tilsk,
28. mai 1831; því þar sem konúngur er sjálfur takmarkaður í
allri stjórn sinni eptir grundvallarlögunum yfirhöfuð, og á-
byrgðarlaus eptir grundvI. 19. gr., og engin undirskript hans
hefur fullt gildi, nema einhver ráðgjafanna undirskrifi líka (grund-
vallarI. 19. gr.), þá ætlum ver það mundi opt geta að borið, að
sá væri burtu úr ráðgjafavöldum, sem verið væri að ákæra,
þegar til ætti að taka, og mundu menn þá bæði grípa í tómt
um viðrettinguna, og hafa skaðann svo búinn, en þó mundi opt-
ar hitt bera að, að það stæði einmitt næst þeim hinum sama,
sem verið væri að bera sig upp undan, að leggja úrlausn á
kærumálið ásamt konúnginum.

það segir sig því reyndar sjálft, að eins og þetta fyrir-
komulag bæði löggjafar-og framkvæmdar- valdsins er óhafandi
einkum við oss Íslendinga, eins hlýtur öll hin æðri stjórnarat-
höfn á málefnum vorum að fara fram í landinu sjálfu, eins og
fullt löggjafarvald hlýtur að vera í höndum fulltrúaþingsins í
landinu, ásamt og i höndum konúngsins; konúngur hlýtur sum-
se að velja ser ráðgjafa, því fremur her heldur en í hverjum
öðrum aðalhlutum konúngsveldisins , sem fjarlægð þess er
margfalt meiri frá konúnginum sjálfum. þessir ráðgjafar hljúta
að ábyrgjast stjórnarverk sin bæði fyrir konúnginum og fyrlr
alþíngi; þeir hljóta og að vera íslenzkir menn, bæði vegna hins
frábrugðna móðurmáls vors, sem fæstum útlendingum mun tak-
ast að læra til hlítar, og einkum sakir kunnugleika þess og
þekkingar, sem slíkir menn verða að hafa á öllum frábrugðnum
og sérstaklegum högum lands vors. Hins vegar leiðir það bein-
línis bæði af þessu fyrirkomulagi stjórnarinnar her á landi, og
einkum af hinni miklu fjarlægð þess frá aðsetri konúngsins,
að Íslendingarhljóta að eiga erindisreka af sinni hendi hjá
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konúnginum, bæði til þess að hera fram fyrir hann málefni þau,
bæði af hendi landsbúa og einkum alþingis, sem konúngi ber
að útkljá og staðfesta, og svo til þess að eiga setu í ríkisráði
konúngs ásamt ráðgjöfunum úr öðrum aðalhlutum konúngs-
veldísíns, og taka jafnan þátt með þeim i meðferð og úrslitum
allra þeirra mála, sem kynnu að verða sameiginleg fyrir Ísland
og aðra hluta veldisins. þessi maður hlýtur og að vera íslenzk-
ur maður, kosinn af konúnginum, og ábyrgjast verk sín öll
bæði fyrir honum og alþíngi.

Ver höfum her að framan drepið lítið eitt á það, hve óvana-
leg, óeðlileg og óhafandi að se aðgreining sú, sem gjörð er í
4.-7. gr. frumvarpsins á "íkissjóðllum og landssjððnum, á
ðbeinlinis-: sköttum, sem ríkissjóðurinn á einn að eiga rétta
heimtingu á, og ríkisþingið eitt á að mega hækka og lækka að
vild sinni, og á beinlinis - sköttum, sem eingaungu eiga að
renna í landssjóðinn, og "konúngur ætlar ekki að hækka", nema
með samþykki alþingis, og höfum ver getið þess áður, að
stjórnin hefði hlotið að leiðast til þessarar óeðlilegu aðgrein-
ingar, annars vegar af því, að al1t þetta skipulag, sem hún hefur
stúngið upp á um stöðu Íslands í ríkinu, er í sjálfu ser næsta
óeðlilegt og fjarstætt því fyrirkomulagi, sem hlýtur að grund-
vallast, þegar eins stendur á og her, en sumpart af því, að
stjórnin hefur á hinn bóginn orðið að viðurkenna, að ver hlyt-
um að eiga víst nokkur ráð á og hafa víst nokkur afskipti af
fjárhagsefnum sjálfra vor. En eins víst og það er, að þessi
síðari skoðun stjórnarinnar fer í retta stefnu, eins er aptur ó-
vinnandi, að finna neinar gildar eða skynsamlegar ástæður fyrir
því, að skipta fjárhagnum í sundur, líkt og frumvarpið fer fram
á, til þess að leggja einúngis vissan hluta af honum undir um-
ráð alþingis.

En eins og alþíngi hlýtur að hafa fullt löggjafarvald í öll-
um málum, er Íslandi viðkoma, svo er og óaðskiljanlegt frá
því valdi, eins og her stendur á, að það eigi fullan rétt á, að
ákveða alls konar skatta, eins beinlínis sem óbeinlínis, og að
hafa öll ráð um inngjöld og útgjöld landsins, svo að ekkert
verði um það ákveðið í neinni grein án samþykkis þíngsins,
en aptur leiðir bæði af þessu og hinu, að öll hinn æðri stjórn-
arathöfn verður að eiga aðsetur sitt og fara fram í landinu
sjálfu, að fjárhagur landsins verður að vera að fullu og öllu
aðskilinn frá fjárhag hvers annars aðalhluta í konúngsveldínu.

90



Eins og þetta er eðlilegra í sjálfu ser, eins er það og öldúngis
samkvæmt skoðun og ráðstöfunum stjórnarinnar að undanförnu,
þar sem fjárhagur Íslands hefur ve~ið um mörg ár hafður ser
í lagi í ríkisreikningunum, og það eptir beinum skipunum kon-
únganna, seinast eptir úrskurði Kristjáns konúngs 8. 15. júní
1840, og konúngsbréf 5. janúar 1842; þetta sama er að sjá í
aðaláætluninni 1825, og svo í öllum hinum seinni áætlunum og
ríkisreikníngum.

Her mætir nú nefndinni sú hin vafamikla spurning, sem
bæði landsbúar og Danir munu hreifa vill þetta atriði, kvort
Ísland sl! þes s um komið, að bera si,q sjdlft án nýrra sérdeil-
islegra og óbærilegra skattaálaga, einkum þar sem stjórnar-
skipun sú, sem leiðir beint af framanskrifuðum ástæðum að
muni verða að stinga upp á, hljóti annars vegar að verða svo
margfalt kostnaðarsamari, en nú er, en hins vegar liggi það og
beint við eptir því fyrirkomulagi, að Íslandi hljóti að gjörast,
að leggja það fe ál'lcga til almennra rikisnauðsynja, þeirra er
það tæki þátt í, sem ekki geti álitizt alllítið í samanburði við
fátækt og mannfæð lands þessa. Nefndin hefur nú sem grand-
gæfilegast yfirvegað þetta mikilvæga atriði málsins, og þó hún
hafi komizt að þeirri niðurstöðu, að inngjöld Íslands séu, eins
og nú stendur, ekki meiri, en rúmar 22000 rhdd, auk tilkalls
þess, sem landið á til endurgjalds úr ríkissjóðnum fyrir and-
virði hinna seldu Skálholts og Hólastóls jarða, o. s. frv., en
ekki veiti af, að inngjöldin yrðu allt að 60,000 rhdd. árlega, ef
nægja ætti með hinni nýju stjórnarskipun, þá ser meiri hlutinn
samt engar sérlegar né óyfirvinnanlegar tálmanir fyrir því, að
auka megi inngjöldin þannig, án þess að auka neitt tilfinnan-
lega álögur á þeim, sem nú bera svo að segja eingaungu skatta-
byrðina, og án þess að telja eins og í hendi ser það ýms
konar fé, sem Ísland áIízt annars vegar að eiga heimtu á úr
ríkissjóðnum, heldur að eins með því, að leggja jafnar álögur á
þá almennu skattstofni, sem nú eru undan þegnir öllu gjaldi,
með því að láta skattgjaldið koma jafnar niður á gjaldþegna
eptir efnahag þeirra, og einkum með því, að leggja nokkrar
álögur á verzlun landsins, þegar hún yrði gefin frjáls við allar
þjóðir; en ver treystum því, að þess muni ekki Iángt að bíða
héðan af; en oss telst svo, að álögur þessar á verzlunina þurfi
hvorki að verða svo miklar eða tilfinnanlegar, sem þær álögur,
sem stjórnarráðin hafa áður stúngið upp á. Hins vegar
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er þess vel að gæta, að engu minni kostnað mundi leiða af
stjórnarskipun þeirri, sem upp á er stúngið í frumvarpinu, þar
sem það er víst, eins og nú stendur, að inngjöld þau, sem
ætluð eru ríkissjóðnum, jafnast engan veginn við útgjöld þau,
sem þaðan er ráðgjört að greiða til emhættismannanna, sem
nefndir eru, og til skólans, en þar við bætist þó sá afarkostn-
aður, sem mundi leiða af setu íslenzkra fulltrúa á ríkisþing-
inu, og nefndinni virðist ljóst af 4. gr. frumvarpsins, saman
borinni við 51. gr. dönsku grundvallarlaganna, að ríkisþinginu
se áskilinn beinn réttur til, að ráða yfir öllum óbeinlínis- skött-
um í landinu, verzlunargjöldum sem öðru, og ver getum ekki
gjiirt ráð fyrir öðru en því, sem þaðan liggur beint við, að rík-
isþíngið neyti þessa réttar til þess, að ákveða og auka hina
óbeinlínis - skatta hjá oss þannig, að ríkissjóðurinn geti að
minnsta kosti orðið með öllu skaðlaus af þeim viðskiptum, en
ver sjáum landinu engan meiri bag af því, að Danir leggi á
oss skatta, heldur en sjálfir ver, heldur að högum vorum sð
með því miklu ver komið en áður, og réttindum vorum gjör-
samlega traðkað.

Að síðustu er það eptir öllu framan töldu atkvæði meira
hluta nefndarinnar, að þjóðfundurinn geti með engu móti geng-
ið að þessu frumvarpi stjórnarinnar, heldur eigi að greiða at-
kvæði móti öllum þess greinum.

En verði nú þjóðfundurinn á sama máli og meiri hluti
nefndarinnar í þessu efni, þá álitum ver það skyldu fundarins,
að láta konúnginum í ljósi álit sitt um, hverjar ákvarðanir þykja
nauðsynlegar, til að ákveða stjórnarlögun lands þessa; því bæði
skýrist þar við, hvers vegna fundurinn hafi ekki getað fallizt á
frumvarpið, og líka er það áríðandi fyrir hans hátign, að fá
að vita, hvað Íslendíngar vilja í þessu efni, og hvernig þeir
hugsa að því geti orðið fyrir komið, og líka virðist oss, að sú
se skýlaus tilætlun konúngsins, eptir hréfinu frá 23. sept. 1848.
Með þessu eina móti er það líka mögulegt, að þetta mál get i
orðið leitt til lykta, annaðhvort með því, að konúnguriuu sam-
þykki uppástúngur fundarins, eða þá láti semja nýtt frumvarp
um stjórnarlögun landsins með hliðsjón af þessum uppástúng-
um, og leggi það svo aptur fyrir þíng her á landi. Einnig
hefur þjóðin kröfu á, að fundurinn greiði svo fyrir máli þessu,
sem honum framast er unnt, og því höfum ver líka álitið oss
skylt, að benda á þær aðalákvarðanir, er oss virðast nauðsyn-
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legar, til að ákveða stjórnarlögun islands og stöðu þess i kon-
úngsveldinu, og leyfum ver oss nú að koma fram með uppá-
stúngur vorar i þessu efni, og bæta þar aptan við nokkrum
athugasemdum:

1.

1. island hefur konúng og konúngserfl'lir saman við Dan-
mörku. Hver önnur málefni skuli vera sameiginleg með
islandi og Danmörku eða öðrum hlutum einveldisins, er
komið undir samkomulagi.

2. Konúngur tekur nafn Íslands i titil sinn.
3. Ákvarðanir þær, sem standa í grundvallarlögum Danmerk-

urríkis frá 5.júní 1849,4.-7. og 9.-17. gr., um konúngs-
erfðir, ríkisstjóra, o. fl., ná einnig til Íslands. Verði þess-
um ákvörðunum breytt, þá á Ísland þar í atkvæðisrétt, og
sömuleiðis ef það kemur fyrir, að velja skal konúng og
ákveða erfðirnar eptirleiðis (grundvallarI. I. 15. gr.' í niður-
lagi).

4. ísland skal eiga erindisreka af sinni hálfu hjá konúngin-
um. Erindisreki þessi skal vera íslenzkur maður, kosinn
af konúngi; hann skal eiga setu og atkvæði i rikisráðinu,
eins og aðrir ráðgjafar konúngs, i þeim málum, sem kunna
að verða sameiginleg og Ísland varða.

5. i löggjöf um hin sameiginlegu mál tekur Ísland jafnan
þátt að tiltölu við aðra hluti konúngsveldisins eptir því
fyrirkomulagi, sem þar á verður.

6. Kostnað til hinna sameiginlegu mála greiðir Ísland eptir
fólksfjölda og efnahag í samanburði við hvorttveggja í
hinum hlutum veldisins. Upphæð þess, er islandi ber
þannig að greiða, verður fast ákveðið í eitt skipti eptir
uppástúngu konúngs og samþykki alþingis.

Alþingi ákveður, hversu greiða skuli tillag þetta, en ekki
má þíngið lækka það úr því, sem það verður ákveðið, eða
neita þvi.

ll.
7. i öllum öðrum málum, er áhræra island, og ekki verða

sameiginleg, þá er lðggjafarvaldið hjá konúnginum og al-
þingi í sameiningu, framkvæmdarvaldið hjá konúnginum,
dómsvaldið hjá dómendunum í landinu sjálfu.
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III
8. pegar konúngur tekur við stjórn, skal hann sverja svo

feld an eið:
Eg lofa o.q srer, að vernda réttindi Íslands, og stjórna

þl'í eptir lögum þess; bjálpi mér St'O guð Ofl hans ltei-
la.qa orð!

Sama eið skal ríkisstjóri sverja. Eiðinn skal leggja
fram skrifaðan í ríkisráðinu og afhenda erindisreka Íslands;
síðan skal birta hann á næsta alþingi og geyma í skjala-
safni þingsins.

9. Konúngur er heilagur og friðhelgur.
10. Ályktanir alþingis hafa því að eins lagagildi, að konúngur

samþykki. þegar konúngur hefur samþykkt, lætur hann
birta lögin, og ser um, að þeim se fullnægt.

ll. Konúngur veitir öll embætti í landinu, eins og hingað til.
Allir embættismenn skulu skilja og tala íslenzkt mál

til hlítar.
Konúngur getur vikið þeim frá embætti, sem hann hef-

ur veitt það. Hann á og vald á, að flytja embættismenn
úr einu embætti og i annað án samþykkis þeirra, þó svo,
að þeir í missi einkis af tekjum sínum, og að þeim se gef-
inn kostur á, hvort þeir vilja heldur embættaskiptin eða
þá lausn með eptirlaunum.

Frá reglu þessari má undan skilja ýmsa embættismanna-
flokka auk þeirra, sem nefndir eru í 39. gr.

12. Konúngurinn setur íslenzka menn til ráðgjafa, er hafa á
hendi alla hina æðstu stjórnarathöfn í landinu.

13. Konúngurinn er sjálfur ábyrgðarlaus. Ráðgjafarnir hafa
alla ábyrgð stjórnarinnar bæði fyrir konímgi og fyrir al-
þingi.

14. Undirskript konúngs undir ákvarðanir þær, sem snerta lög-
gjöf og stjórn á íslandi, hefur þvi að eins fullt gildi, að
einn hinna íslenzku ráðgjafa skrifi undir með honum. Sá,
sem það gjörir, tekst á hendur ábyrgðina.

15. Erindisreki íslands hjá konúngi ber fram fyrir hann allar
ályktanir frá alþingi og önnur mál, þau er þurfa konúngs
úrskurðar eða samþykkis, bæði frá ráðgjöfunum og öðrum
mönnum í landinu. Eríndísrekirm skal ábyrgjast öll þau
verk sín bæði fyrir konúngínum og fyrir alþingi.
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16. Konúngur getur vikið ráðgjöfunum og erindisrekanum úr
völdum.

17. Ábyrgð ráðgjafanna og erindisrekans verður ákveðin með
lögum.

18. Konúngur getur látið leggja fyrir alþingi lagafrumvörp og
aðrar uppástúngur.

19. Konúngur getur leyst upp alþingi; beri það að, skulu kosn-
ingar á ný fram fara um allt land, og alþingi haldið ár-
ið eptir.

20. Konúngur hefur vald til, að náða menn og veita uppgjöf á
sökum. Ráðgjöfum og erindisrekanum má hann þó þvi
að eins gefa upp sakir, að alþingi samþykki.

21. Konúngur veitir sumpart sjálfur, en sumpart lætur hann
hlutaðeigandi stjórnarvöld veita leyfi þau og undantekn-
ingar frá lögum, sem vant hefur verið að veita eptir regl-
um þeim, sem fylgt hefur verið hingað til.

22. pegar brýn nauðsyn krefur, getur konúngur gefið út bráða-
byrgðalög milli alþinga; eigi mega samt slík lög koma
í bága við grundvallarlögin, og ætíð skulu þau lögð undir
næsta alþíngi þar á eptir

IP.
23. Alþingi íslendinga ræðir öll mál í einni málstofu; það kem-

ur saman annaðhvort ár, fyrsta virkan dag i júlímánuði,
á þeim stað, sem stjórn landsins hefur aðsetur sitt. Á því
eiga setu 36 þjóðkjörnir menn.

Um kosningarrétt og kjörgengi til alþingis og annað, er
að kosningum lýtur, verður ákveðið í kosningarlögunum.

24. Alþíngi skal i hvert sinn eiga setu í fimm vikur, en leng-
ur þvi að eins, að konúngur samþykki.

25. Embættismenn má kjósa til þings, og þurfa þeir ekki leyfi
stjórnarinnar, til að þiggja kosningu.

26. Ráðgjafarnir eiga rett á, að sitja á alþingi og biðja ser
hljóðs, þegar þeir vilja, en gæta skulu þeir þingskapa að
öðru leyti; atkvæði hafa þeir því að eins, að þeir séu
kosnir þingmenn.

27. Serhver þingmaður skal vinna þann eið, þegar hann hefur
fengið setu á alþingi, að hann skuli halda grundvallarlögin.

28. Alþingi er friðhelgt; sá, sem brýtur gegn friði þess ogfrelsi,
eða býður eitthvað, sem þar að lýtur, eða hlýðir slíku boði,
verður sekur um drottinssvik.
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29. Meðan alþingi stendur, má ekki taka nokkurn þingmanna
fastan fyrir skuldir, né höfða mál gegn honum án sam-
þykkis þingsins, nema hann se staðinn að glæp.

Engan þingmann má kæra utanþings fyrir ræður sinar
eða atkvæði á þingi, nema með þingsins leyfi.

30. Engan skatt má á leggja, IIC breyta, né .af taka, nema
með lagaboði, ekki heldur taka lán, ne skuldbinda landið
til neinna fjárútláta, og enga þjóðeign selja, nema slíkt
se með lagaboði ákveðið.

31. Á hverju alþingi skal leggja fram frumvarp til laga um
[járhag landsins fyrir hin næstu 2 ár, með greinilegri á-
ætlun. Engin útgjöld mega eiga ser stað, nema þau, sem á
fjárhagslögunum eru byggð. Skatta má ekki heimta, nema
nm það tímabil, sem fjárhagslögin leyfa.

32. Alþingi kýs 2 menn, til að skoða landsreikníngana, og skal
þeim veita laun fyrir starfa sinn. þessir menn eiga að
gagnskoða hina árlegu landsreikninga, gæta þess, að tekj-
ur landsins séu þar allar taldar, og að ekkert hafi verið
út goldið, nema eptir fjárhagslögunum ; þeir geta krafizt,
að fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa.

Síðan skal leggja landsreikningana fyrir næst umliðin 2
ár með athugasemdum skoðunarmanna fyrir alþingi, og skal
það leggja á úrskurð um þá.

33. Alþíngi hefur rett á, að bera upp lagafrumvörp og samþykkja
fyrir sitt leyti; einnig að bera fyrir konúng ávörp og upp-
ástúngur,

34. Alþíngi getur sett nefndir af þíngmönnum, til að rannsaka
málefni, sem eru áríðandi fyrir almenning. Nefndir þessar
skulu eiga rétt á, að heimta skýrslur, munnlegar og skrif-
legar, bæði af embættismönnum og öðrum.

35. Alþingi getur ákært ráðgjafana og erindisrekann fyrir em-
bættisverk þeirra.

36. Alþíngi ákveður sjálft þingsköp sin, og velur embættis-
menn sína,

V.
37. Skipun dómsvaldsins og fyrirkomulag dómstólanna á Ís-

landi verður ákveðið með lögum.
38. það skal ákveðið með lögum, hversu þau mál skuli rann-

saka og dæma, sem alþingi höfðar gegn ráðgjöfunum og
eríndisrekanum fyrir embættisverk þeirra.
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39. Dómendum má eigi víkja úr embætti nema með dómi, né
heldur flytja þá í annað embætti. gegn vilja þeirra, nema
þegar svo stendur á, að verið er að koma á nýrri skipun
á dómstólana.

40. Dómendur skulu eiga rétt á, að leggja dóm á, hvort yfir-
völd hafa gengið út fyrir rétt takmörk embættis síns. þó
getur sá, sem þar um leitar dómsatkvæða. ekki komið
ser hjá, að hlýða í bráð yfirvaldshoðinu, með því að skjóta
málinu til dóms.

VI.
41. Hin evangeliska lúterska kirkja er þjóðkirkja á Íslandi.
42. A Íslandi er fullt trúarbragðafrelsi. Enginn má neins í

missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir
trúarbragða sinna, ne heldur má nokkur fyrir þá sök skor-
ast undan nokkurri almennri félagsskyldu.

VIl.
43. Lögin skulu ná jafnt yfir alla.
44. Helgi hvers manns er undir vernd laganna.
45. Engan má setja í varðhald, nema hann se staðinn að glæp,

eða eptir dómaraúrskurði.
46. Engan má setja í varðhald fyrir þær ávirðingar, er að eins

varða fjársekt eður einföldu fángelsi.
47. Engan má draga frá sínu löglegu varnarþingi.
48. Heimilið er friðhelgt. Ekki má gjöra húsleit né rannsaka

skjöl manna, nema í þeim tilfellum og með þeirri aðferð,
sem lög á kveða.

49. Eignarrétturinu er fríðhelgur. Enginn er skyldur, að láta
af hendi eign sína, nema almenníngsþörf krefji, og eptir
því sem lög skipa fyrir, og komi fyrir fullt verð.

50. Hver maður á rétt á, að láta í ljósi hugsanir sinar á prenti,
en ábyrgist fyrir dómi rit sitt. Yfirskoðun rita af stjórn-
arinnar hálfu og aðrar slíkar tálmanir prentfrelsisins mega
aldrei eiga ser stað.

51. Rett eiga menn á, að stofna felög í serhverjum löglegum
tilgángi. þyki felag gánga út fyrir rétt takmörk, má
banna það um sinn, en ekkert felag verður leyst upp,
nema eptir dómi.

52. Rett eiga menn á, að safnast saman og halda fundi vopnlaus-
ir. Lögreglustjórnin á rétt á, að vera við almennar samkomur.
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Ákl'arðanir til bl'aðabYl'gða.
1. þángal'l til fyrirkomulag dómstólanna á Íslandi verður á-

kveðið með lagaboði, má skjóta íslenzkum málum til hæsta-
rettal' í Danmörku.

2. Konímgur kallar alþíngi saman hið fyrsta sinn.

Fyrir þessum uppasttmgum ICl/fum Vel' oss í (am orðum að
færa eptir(ylflÍandi ástæður.

J.

Meiri hlutinn varð að álíta það ókljúfandi fyrir þennan fund,
að stinga upp á og taka fram, hver skyldi vera þau mál, sem
yrðu sameiginleg jafnt fyrir ísland og aðra hluta konúngs-
veldisins; því fyrst er það, að það er enn á huldu, hver verði
sameiginleg mál fyrir alla aðalhluta veldisins ~"fir höfuð, svo
leggur það sig og sjálft, að Ísland getur ekki tekið eður átt
þátt í öllum þessum málum sakir hinnar miklu fjalægðar, og
sakir kostnaðar, sem af þeim mundi leiða öllum saman; hins
vegar var oss ljóst, að Vel' hlytum að eiga þátt í nokkrum
þeirra, en þar af leiddi þá aptur, að Íslendingar hlytu að hafa
jafurétti, og bera jafnar byrðar við hina veldishlutana, bæði
að kostnaðinum til, og að löggjöf og stjórnarathöfn í þeim mál-
um; til þess sáum ver nú ekki annan veg, en að stinga upp á,
að Ísland hefði ráðgjafa hjá konúngi í þeim málum; en sá
embættismaður mun og eptir uppástúngum vorum (sjá 15.-
17. nppástúngugrein nefndarinnar) verða afarnauðsynlegur til
þess, að bera fram öll þau mál af Íslands hálfu, sem þurfa
aðgjörða og samþykkis konúngs, svo fjærri sem aðsetur hans
er landi þessu, og því þykir oss vel til fallið og rétt, að nefna
þann mann erindisreka Íslands lýá konúngl. En eins og ver
hlutum þannig að álita réttast, að opin stæði og óákveðin ser-
hver spurning um hin sameiginlegu mál yfir höfuð, eins var oss
ljóst, að taka ætti skýrt fram allt, sem lyti að því, að yfir Ís-
landi væri hinn sami konúngur og Danaveldi, og að allt, er
lyti að konúngserfðum, ríkisstjórn í forföllum konúngs, o. s,
frv., skyldi vera sömu ákvörðunum bundið og í konúngsveld-
inu yfir höfuð, og vildum ver því stínga upp á, að ákvarðanirn-
ir í 4. -7. og 9. -17. gr. grundvallarlaganna 5.júní 1849 næði
um þetta efui til Íslands, einúngis mel') því skilyrði, sem tek-
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ið er fram í niðurlagi 3. uppástúngugreinar, og sem ver álít-
um öldúngis ómissandi.

Um kostnaðinn til hinna sameiginlegu mála, sem einnig ættu
að ná til Íslands, finnst oss að eins nauðsyn að geta þess, að
þó ver teljum sjálfsagt, að hann se greiddur af Íslands hálfu
að réttr] tiltölu, annars vegar við fólksfjölda og efnahag lands
þessa, en hins vegar eptir því, sem þetta hvortteggja er í hin-
um aðalhlutunum, þá treystum ver þó þvi, að þegar konúngur
vor stingur upp á upphæð gjalds þessa eptir 6. uppástúngu-
grein, þá muni hann mildilega líta á það atriði, sem virðist að
vera haft talsvert tillit til, bæði í grundvallarlögunum 5. júní
184.9, 17. gr., og svo í öðrum grundvallarlögum, að fe það,
sem greitt verður af íslands hálfu til sameiginlegra mála, eyðist
ekki her í landinu, heldur berst út úr því; en þetta er því til-
finnanlegra fyrir þetta Iand, sem her eru minni peningar í veltu
en í öðrum löndum, og færri og fábrotnari atvinnuvegir, til þess
að koma á og við halda slíkri veltu.

II
l\feiri hlutinn ætlar í aðalástæðunum gegn stjórnarfrumvarp-

inu séu næg rök leidd að því, að alþingi hljóti að hafa löggjaf-
arvald ásamt konúnginum; en þar af leiðir aptur beinlínis, að
allt dómsvaldið hlýtur að eiga aðsetur í landinu sjálfu.

En hitt fannst oss ógjörandi, að bera upp að þessu sinni
nokkrar beinar uppástúngur um skipun dómsvaldsins og fyri-
komulag dómstólanna, heldur hlyti það að bíða uppástúngu-
frumvarps frá stjórninni og atkvæða alþingis, og eru á þess-
um ástæðum byggðar uppástúngurnar í V. kafla, og 1. bráða-
byrgðauppástúnguákvörðunin í niðurlaginu.

Ill.
Ver höfum þegar getið þess í ástæðunum við I. .kafla, að

ver álitum nauðsynlegt, að taka skýrt fram allt, sem lyti að hin-
um æðstu yfirráðum konúngsins yfir þessu landi, að svo miklu leyti
sem þau geti sameinast þeim afskiptum sjálfrar þjóðarinnar af
stjórnarhögum sínum og hluttöku hennar í þeim, sem leiðir af
hinu frjálslega fyrirkomulagi stjórnarinnar, er her hlýtur að
komast á. Í þessum kafla höfum ver því tekið fram öll hin
helztu atriði, er með tilliti til þessa ákveða vald konúngsins,
og þykir því síður þörf, að taka fram ástæður fyrir þessum uppá-
stúngum, sem þær eru samkvæmar aðalákvörðunum þeim, sem
finnast í flestum grundvallarlögum þeirra landa, þar sem á ser
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stað takmörkuð einvaldsstjórn með fullu neitunarvaldi hjá kon-
únginum.

En þó er her stúngið upp á einni þeirri ákvörðun, sem
ekki' á ser stað, það ver til vitum, í öðrum löndum, og það er í 15.-
17. gr. um erindisreka Íslands hjá konúngi, og er hans að vísu
þegar getið í 4. gr. og í ástæðunum við I. kafla, en þótt það
ætlunarverk hans, sem þar er getið, se annars eðlis, en her er
ráðgjört. En þessi ákvörðun er nauðsynleg afleiðing af fjar-
lægð þessa lands frá konúnginum, og sáum ver ekki annað
fært, en að ætla þessum manni, að bera fram fyrir kon-
únginn öll þau mál frá Íslandi, sem heyra undir úrlausn hans
eður staðfestingu.

IV.
Meiri hlutanum þótti rétt, að taka þegar fram í þessum

grul1dvallaruppástúngum það helzta um fyrirkomulag alþingis,
eins og gjört er í 23. gr., en taka þó ekki fram fleira né frek-
ara, en það er, heldur geyma hitt annað, sem að því lýtur,
kosningarlögunum. En þær ákvarðanir, sem her eru teknar
fram, fannst oss að leiddi beint af ásigkomulagi þjóðarinnar
og landsins. Og sama er að segja um uppástúngurnar í 24.-
36. gr., að þar er farið því einu fram, sem öllum löggefandi
þingum er áskilið, þar sem er takmörkuð konúngsstjórn.

V.
Um ákvarðanirnar í þessum kafla eru þegar teknar fram

nokkrar ástæður við II. kafla. það virtist einnig miður hæfi-
legt, að bera upp að þessu sinni beina uppástúngu um, hversu
rannsaka skyldi og dæma mál þau, er höfðuð kynnu verða gegn
erindisrekánum og ráðgjöfunum. og þótti bezt hlýða, að fresta
uppástúngum um það fyrirkomulag ásamt hinu, um skipun
dómsvaldsins yfir höfuð; sama virtist oss um beina uppástúngu
um innleiðslu kviðdóma her á, landi. Aptur virtist oss, eptir
því sem her stendur á, brýn nauðsyn, að gjöra beina uppástúngu
um það, sem er í 30. gr.; því her eru óglöggari, en víða ann-
arstaðar, takmörkin milli framkvæmdarvaldsins og démsvaldsins,
þar sem hvorttveggja þetta vald er opt sameinað í embætti
eins og sama mannsins.

VI.
Trúarbragðafrelsi allra kristinna trúarflokka er áður lög-

leitt her á Iandí með tilsk. 17. nóvembr. 1786; en oss fannst
hættulaust, að heimila fullt trúarbragðafrelsi eins her og í flest-
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um öðrum löndum, þegar á hinu bóginn væri tekið skýlaust
fram, að hin evangeliska lúterska kirkja skyldi vera þjóð-
kirkja í landinu.

VJl.
Her eru að eins ákveðin slík almenn réttindi, sem áskilin

eru í öðrum grundvallarlögum.

þær tvær uppástúngur, sem her eru bornar fram til bráða-
byrgða, leiðir beint af eðli hlutarins, og virðist óþarft, að færa
til fleiri rök fyrir þeim.

En þó ver að lyktum játum, að uppástungur þessar geti
ekki álitizt algjörð grundvallarlög i öllum atriðum, ætlum ver
þó hins vegar, að þær innihaldi flestar þær ákvarðanir, sem
land þetta varða mestu, víst i bráð, og ef þjúðfmu]uriull sam-
þykkir þær, og þær ná staðfestingu konúugsins, þá megi þær
verða næg undirstaða bæði svo frjálslegs skipulags hinnar ytri
og innri stjórnar hjá oss, sem unnt er og oss hagar, sem og
annars þess fyrirkomulags þjóðrettinda og almennra skyldna,
sem leiðir af slíkri stjórnarskipun hjá hverri þjóð.

Reykjavík .4. ágúst 1851.

.Tón Sigurðsson. E. Briem. Hannes Stephensen.
forseti, framsögumaður. skrifari, .Ión Guðmundsson. K.

Kristjdnsson. H. Jonsson. .1. Skaptason. St . Jonsson .
Eg held mig til míns ágrelnlngaatkvæðis.

þ. Sveinbjörnsson.

Ágreiltíltgsatkvæði þórðar Svein!ljijrnssonar í stjðrnarskip-:
unarmálinu.

Með tilliti til fyrirheitis þess, sem gefið er í opnu bréfi frá
23. sept. 1848, varð eg að hafa það álit á stöðu þessa þings,
og enn þá óhögguðu sambandi þess við rikisstjómina, að það
se ætlunarverk þíngsins, að láta í ljósi álit sitt, um frumvarp
það, sem fyrir er lagt, til laga um stöðu íslands í fyrirkomu-
lagi ríkisins, og að þingið gæti því að vísu ráðið stjórninni frá,
að frumvarpið lögleiðist her eins og það er, ef það finnur næga
ástæðu til þess, og líka stúngíð upp á þeim breytingum við
það í ýmsum greinum, sem þvi kynnu að virðast haganlegar
vegna sérlegs ásigkomulags landsins; en eg ætla, að hvorki

101



Illngið né nefnd sú, er þingið hefur sett i þessu máli, hafi
köllun eða vald til, að búa til nýtt frumvarp, sem byggt se
á undirstöðu og grundvallarskoðun gagnstæðri þeirri, sem frum-
varpið er byggt á. pó eg á aðra hliðina ekki geti samþýðzt
Ilá aðferð, sem stjórnin hefur valið, til að innleiða her í landi
grundvallarlög Danmerkur, sem að öllu er ólík þeirri aðferð, er
hingað til um lángan aldur hefur verið við höfð um hina dönsku
löggjöf, sem her hefur átt að lögleiðast, þá get eg á hina hlið-
ina, og af áður greindum ástæðum, ekki verið samþykkur þeirri
aðferð samnefndarmanna minna, að búa til nýtt frumvarp nú
þegar, og ætla ser að koma því inn á þingið í stað stjórnar-
frumvarpsins. Eg verð að álíta þá aðferð eðlilegasta og sam-
kvæmasta köllun og 'tilgángi þjóðfundarins, að taka stjórnar-
frumvarpið fyrir, og láta álit sitt í ljósi um hinar eInstöku
greinir þess, og samkvæmt þessu hef eg ráðið til nokkurra
breytinga á frumvarpinu, sem eg núi fám orðum skal gjöra
grein fyrir.

Við 1. gr.
Af því að nokkrar greinir i grundvallarlögum Danmerkur-

ríkis geta alls ekki átt við á íslandi, eins og líka viðurkennt
er í ástæðum stjórnarfrumvarpsins, og af því einkennilegt ásig-
komulag landsins heimtar, að sumu í þessum grun dvallarlö g-
um se vikið við og snúið í það horf, sem geti fullnægt þörf-
um lands þessa, hverja skoðun stjórnin sjálf hefur haft, og
þess vegna með breytingum sinum í frumvarpinu gjört margar
greinir grundvallarlaganna her óheimfærandi, þá hef eg breytt
síðari hluta greinarinnar þannig, "að grundvallarlögin skuli vera
her gild, að svo miklu leyti því má her við koma, og þar á ekki
er breytíng gjör í eptirfylgjandi greinum".

Við 2. gr.
Eg er frumvarpinu samdóma í því, að ríkisþing Dana eigi

ekki að fá hlutdeild í löggjafarvaldinu í þeim málum, sem
eingaungu snerta ísland, vegna þess einkennilega eðlis, sem
þessi mál hafa; en að hinu leytinu þótti það hagkvæmast fyr-
ir landið, vegna fjarlægðar þess frá Danmörku og ýmissa ann-
marka, sem þar af leiðir, að fela þessa hlutdeild á hendur
mönnum í landinu sjálfu, sem konúngur í þeim málum veitti
stjérnarherravald, og virðist slíkt skipulag ekki geta haft nein
truflandi áhrif á stjórn ríkisins yfir höfuð, þar sem um svo ser-
stakleg málefni er að gjöra, eins og líka það er auðvitað, að í
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þeim málum getur ekkert lagaboð fengið lagagildi, nema kon-
úngur samþykki það; þar á móti mundi slík tilhögun vera mjög
að skapi landsmanna, og samvinna þessara stjórnarmanna og
alþingis leiða af ser ýtarlega og vandvirka umhugsun og rann-
sókn islenzkra mála, áður en þar að lútandi lagaboði veitt væri
fullkomið lagagildi. í staðinn fyrir tilvitnun til dönsku gflUld-
vallarlaganna 18.-21. gr. hef eg því viljað skjóta inn í greinina
her að lútandi ákvörðun.

Við 3. gr.
Sú breyting á 3. gr. stjórnarfrumvarpsins, sem eg fer fram

á, viðvikur einúngis þeirri aðferð, sem hafa eigi, til að jafna
þau tilgreindu ágreiningstilfelli. Eg fæ ei betur seð, en að sú
tilbreyting, er eg sting upp á, gefi enn meiri vissu fyrir, að mál-
efnin verði ýtarlega skoðuð bæði frá ríkisins og íslands hálfu, áll
þess hún þó leiði ti], að takmarka löggjafarvald ríkisins yfir
höfuð, þar eð úrslit málsins að lokunum er komið undir úr-
skurði konúngs og ríkisráðsins. Annars virðist það leiða af
sjálfu ser, að slíkt ágreiníngstilfelli muni !'jaldan koma fyrir,
og lúta þá mest að hinni ytri hlið eða formi málanna.

Við 4. gr.
þessi grein er nokkuð nákvæmar orðuð en í frumvarpinu,

en meiníngin sama. Ástæður helztu breytingarinnar má sjá við
6. gr., sem er nýmæli.

Við 5. gr.
Eptir þessarí grein verða útgjöld úr rikissjéðnum minni,

en gjört er ráð fyrir í stjórnarfrumvarpinu; þvi þar er ætlazt
til, að 6 menn fyrir íslands hönd eigi setu á rikisþínglnu, en
her að eins 1. Ástæður breytingarinnar eru við 12. gr., sem er
nýmæli.

Við 6. gr.
Eptir 5. gr. stjórnarfrumvarpsius sting eg upp á að komi

ný grein, sem miða á til þess, að burt rýma þeim ótta, sem gjöra
þykir mega ráð fyrir hjá landsmönnum fyrir því, að óbeinlínis-
tollar kynnu að verða hækkaðir um skör fram eða nýir á lagð-
ir, og virðist ekki þessi takmörkun geta tekið fram fyrir hend-
ur á hinni æðri stjórn landsins málefna (og samþýðist hún því
grundvallarreglu frumvarpsins), né heldur geta verið því til fyr-
irstöðu, að ríkis~óðnum verði endurgoldið það, sem hann legg-
ur út í landsins þarfir; en þar á móti virðist hún leiða til skyn-
samlegrar hagsýni og yfirvegunar í fjárútgjöldunum, og geta
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fullnægt sanngjörnum kröfum landsmanna, er þannig veitist at-
kvæðisréttur, þegar um nýjar óbeinlínis - álögur er að gjöra.
Greinin sezt meðal breytinganna.

Við 7., 8. og 9. gr.
þessar eru, eptir þvi sem sagt er her næst á undan, 6., 7.

og 8. gr. frumvarpsins. Eg finn enga ástæðu til, að stinga upp
á neinum breytingum við þessar greínír.:

Við 10. gr.,
sem er 9. gr. frumvarpsins. Her er fyrri hluta 9. gr.

frumvarpsins haldið óbreyttum, en siðari hlutanum sleppt, af
því her kann, hvað innanlandsmálefni snertir, að verða nokk-
uð öðruvísi ástatt, en með sveitastjórnir í Danmörku; það tekna
dæmi virðist því ekki vera viðeigandi, eða hafa neina serlega
þýðíngu.

Við 11. gr.,
sem er 10. gr. frumvarpsins. það, sem stendur i frumvarps-

greininni, að í þar tilgreindum málum skuli leita álita alþing-
is, þegar því verði við komið, eður: "að svo miklu leyti, sem
verða má", þótti mer allt of óákveðið, og þess vegna er því sleppt,
með því nauðsyn þótti til bera, að engu lagaboði, sem gilda á
fyrir ísland, væri breytt, án þess álits alþíngis væri áður leitað,
og það sýnist vera fullkomin trygging á sambandi málsins við
almennt gagn ríkisins, að úrslit þess er i höndum ríkisþíngsins.
Ekki get eg heldur séð, að þau tilfelli geti að borið, að slíkri
löggjöf þurfi svo bráðlega að breyta, að ei get.i ætíð nægur
tími fengizt, til að leita álits alþingis.

Við 12. gr.
Grein þessi er nýmæli, og sezt því meðal breytínganna.
Vegna þeirra ókljúfandi örðugleika, sem á því verða, að

senda héðan svo marga menn á ríkisþíng Dana, eins og til eru
teknir í stjórnarfrumvarpinu, bæði af því, að her vantar meðal-
stétt, er kjósa mætti menn af til slíkrar ferðar, og bændur eru
því i mörgu falli ekki vaxnir, en embættismenn mega ekki
missast frá embættum sinum, án stórvægilegs skaða fyrir em-
bættisfærsluna, þótti mer það tiltækilegast, að til nefna einúng-
is einn mann héðan á ríkisþíngið, er sæti í báðum málstofum
í þeim málum, er snerta Danmörku og Ísland sameiginlega,
og virðist hann með þeirri tilhögun, sem her er farið fram á,
geta gjört hið sama gagn landinu, og þó fleiri ættu þar setu;
en úr þ,ví ekki eru til teknir fleiri menn, en þessi eini, þá
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virðist eðlilegast, að alþingi velji hann; því þá eru öll líkindi
til, að sá verði til þess kjörinn, sem landsmenn hafa gott traust
á, eins og líka með þeim hætti verður komizt hjá hrotnum, um-
svifamiklum og kostnaðarsömum kosningum, hvers vegna eg
líka ræð til, að sleppa úr stjórnarfrumvarpinu greinum þess,
ll. til 61. inel., en ætlast til, að þessi eina komi í þeirra allra
stað.

Við 13. gr.
Við þessa grein, sem líka er nýmæli, finn eg óþarft ab tala.

Hún er byggð á kosningarlögunum til ríkisþíngs Dana 16.júním.
1849, 79. gr.

Eptir þessum fáorðu ástæðum finn eg mig orsakaðan til,
að stínga upp á því, að gjörðar seu eptirfylgjandi breytingar í
stjórnarfrumvarpinu og viðaukar við það:

1. gr. Úrfellist: "sem tengd eru við lög þessi"; í staðinn
fyrir: "þó skal þess - til Íslands& setjist: "að svo miklu leyti
því má þar við koma, og þar á ekki er breyting gjör í eptir-
fylgjandi greinum.

2. gr. Í staðinn fyrir: "samkvæmt - 21. gr." setjist: "með
aðstoðþeirrar stjórnar, er hann skipar í landinu sjálfu, og með
þeirri tilhlutun afalþíngis hálfu", o, s, frv.; undir tölulið 8 setj-
ist "7 og 8", í staðinn fyrir "6 og 7".

3. gr. Í staðinn fyrir: "þá skal - úr því" setjist: "útnefnir
alþíngið, ef þVÍ svo sýnist, 2 menn, 'Sem ásamt þeim eina, er
nefndur er Í 12. gr. laga þessara, af landsins hálfu semji Í

Kaupmannahðfn um ágreininginn við aðra 3 af ríkisþingsins
hálfu. Verði ei meðal þessara 6 manna lok felld á ágreinings-
efnið, sker konúngur úr með ríkisráði sínu.

4. gr. Frá orðunum: "slík gjöld" við bætist: "sömu tegundar",
og orðist síðan: "sem á íslandi kunna að verða á Wgð eptir 6.
gr. laga þessara, svo og nafnbútaskatturinn, og tekjurnar af
þeim þjóðeignum, hverra afgjöld hingað til fallið hafa í kon-
úngssjóð. Enn fremur ber að gjalda í ríkissjóðinn alþingiskosta-
að þann, er konúngssjóðurinn hefur borgað fyrir fram, og sem
enn þá ekki er endurgoldinn, sem og aðrar skuldakröfu r, er
konúngssjóðurinn nú hefur tilkall til.

5. gr. Eptir orðin: "til hinna lærðu skóla" setjist: "kostnað
þann, .er leiðir af veru Íslands eina fulltrúa á rikisþínginu (12.
og 13. gr.) og útgjöld", o, s. frv.

6. gr. er nýmæli og orðist þannig: "Vilji ríkisþíngið leggja
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óbeinlínis- skatta eða önnur slík gjöld sömu tegundar, og sem
nú ekki á liggja, á Íslands innbúa eða verzlun þess, verður
þar um að leita samþykkis frá alþingi, áður það verði að lögum.
Sé neitað um samþykkið, sendir alþíngi 2 fulltrúa til Kaup-
mannahafnar, er ásamt þeim eina, sem nefndur er í 12. gr.
laga þessara, semji um það, sem á milli ber, við aðra 3 menn
af ríkisþíngsins hálfu. Greini þá enn á, sker konúngur úr með
ríkisráði sínu.

7., S. og 9. gr. setjist fyrir 6., 7. og 8. gr. frumvarpsins ó-
breyttar.

10. gr. (frumvarpsins 9. gr.). Úti látist: "líkt því - Dan-
mörku".

11. gr. (frumvarpsins 10. gr.). Niðurlag greinarinnar orðist
þannig : "Vill konúngur um það áður leita álits alþingis"; úr-
fellist: "að svo miklu leyti sem verða má", eins og líka grein-
ir frumvarpsins 11.-61. incl., en í þeirra stað komi

12. gr., sem er nýmæli og orðist þannig: "Einn mann
skulu Íslendingar jafnan eiga á ríkisþingi Dana, og skal hann
kosinn af alþingi til 6 ára. Skal hann gæta réttinda landsins
í báðum málstofum ríkisþingsins í þeim málum, sem snerta
Danmörku og Ísland sameiginlega, og ætíð vera 1af þeim, er
eptir 3. og 6. gr. laga þessara nefnast af Íslands hálfu, ef á-
greiningur verður.

13. gr. er og nýmæli, og orðist þannig: "Um ferðakostnað
og daglaun handa þeim manni, sem fyrir Íslands hönd mætir
á ríkisþíngi Dana, og sem getið er um í 5. og 12. gr., fer eptir
kosníngarlögunum fNÍ 16.júnim, 1849, 79. gr.

Reykjavík 30. d. júlím. 1851.

þ. Sveinldörnsson.

Með þeim breytíngum, um minni hluti nefndarinnar ld!r
að framan hefur slúngið upp á, verður þ~'i frumvarpið

þannig Mj(jðandi:
1. gr.

Grundvallarlög Danmerkurríkis frá 5. júlí 1849 skulu vera
gild á Íslandi, að svo miklu leyti því má þar við koma, og
þar á ekki er breyting gjör í eptirfylgjandi greinum.

2. gr.
Í málefnum þeim, sem eingaungu snerta ísland út af fyrir
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sig, skal konungur og ríkisþíngið eigi hafa á hendi löggjafar-
valdið, heldur skal konóngur hafa það á hendi með aðstoð
þeirrar stjórnar, er hann skipar í landinu sjálfu, og með þeirri
tilhlutun af alþingis hálfu, sem því er nó veitt, eða eptitleiðis
kann að verða veitt.

Til málefna þessara skal telja:
I. Dómaskipun og meðferð mála, að því leyti ekki snertir

hæstarétt.
2. Viðskipti manna á milli að því leyti, sem þau eigi skulu

hafa lagagildi fyrir utan Ísland.
3. Afbrot og hegningar, nema brot séu drýgð gegn ríkisstjórn-

inni eða gegn friði þjóðfelagsins.
4. Kirkjumálefni á Íslandi sjálfu innan þeirra takmarka, sem

sett kunna að verða fyrir löggjöfina um þau með kirkju-
skipunarlögnnum, eins og þau skulu löguð í hinum einstöku
greinum fyrir Ísland, eptir að alþingi hefur látið í ljósi álit
sitt um þau.

5. l\fálefni þau, er snerta menntun og uppfræðingu, að fráskildri
hinni lærðu skólamenntun.

6. Sveitamálefni, Iátækrastjérn, og ráðstafanir þær innanlands,
er miða til almenníngsheilla, t. a. m. póstgaungur í land-
inu, vegir, heilbrigðisstjórn og fyrirkomulag spítalanna, svo
og atvinnuvegir í landinu, að því leyti það snertir ekki al-
mennt gagn ríkisins eða hátign ríkisins.

7. Innanlandsstjóm á málefnum þeim, sem nefnd eru her að
ofan, að því leyti sambandið við hina almennu ríkisstjórn
ekki með því er snert.

S. Tekjur og útgjöld, er snerta eingaungu Ísland sjálft, og
lögð eru til landssjóðs fyrir Ísland ser í lagi, eptir því sem
á kveðið er í 7. og 8. gr. her á eptir.

3. gr.
Verði ágreiningur um, í hverjum málefnum löggjafarvaldið

skuli framkvæmt eptir 2. gr. grundvallarlaganna dönsku, og í
hverjum samkvæmt 2. gr. í lögum þessum, útnefnir alþíngið,
ef því svo sýnist, 2 menn, sem ásamt þeim eina, er nefndur er
í 12. gr. laga þessara, af landsins hálfu semji í Kaupmanna-
höfn um ágreinínginn við aðra 3 af ríkisþíngsins hálfu; verði
ei meðal þessara 6 manna lok felld á ágreiníngsefnið, sker kon-
úngur úr með rikisráði sínu.
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4. gr.
Í ríkissjóðinn skulu framvegis renna skattar þeir, sem

hingað til hafa verið goldnir á Íslandi, og ekki eru beinlínis-
skattar (t a. m, erfðagjald og skattur af fasteignasölu, skipa-
ogverzlunar-gjöld, gjöld fyrirleyfis-ogveitinga-brH, o. s. frv.),
sem og önnur slík gjöld sömu tegundar, sem á Íslandi kunna
að verða á lögð eptir 6. gr. laga þessara, svo og nafnbóta-
skatturinn og tekjurnar af þeim þjóðeignum, hverra afgjald
hingað til fallið hafa í konúngssjóð. Enn fremur ber að gjalda
í ríkissjóðinn alþingiskostnað þann, er konúngssjóðurinn hefur
borgað fyrir fram, og enn þá ekki er endurgoldinn, sem og
aðrar skuldakröfur, er ríkissjóðurinn nú hefur tilkall til.

5. gr.
Úr ríkissjóðnum skulu goldin laun til amtmannanna, bisk-

upsins, dómandanna í yfirdóminum, landlæknisins, kennaranna
við hina lærðu skóla, og til þess umboðsmanns eða þeirra um-
boðsmanna, sem heimta tekjur ríkissjóðsins, svo og eptirlaun
embættismanna þessara. Sama er einnig um hin önnur útgjöld
til hinna lærðu skóla, kostnað þann, er leiðir af veru Íslands
eina fulltrúa á ríkisþíngi Dana (12. gr.), og útgjöld til póst-
ferða milli Danmerkur og Íslands.

6. gr.
Vilji ríkisþíng Dana leggja óbeinlínis- skatta eða önnur

slík gjöld sömu tegundar, sem nú ekki á liggja, á Íslands inn-
búa eður verzlun þess, verður þar um að leita samþykkis frá
alþingi, áður það verði að lögum. Se neitað um samþykkið,
sendir alþingi 2 fulltrúa til Kaupmannahafnar, er ásamt þeim
eina, er nefndur er i 12. gr. laga þessara, semji um það, sem á
milli ber við aðra 3 af ríkisþingsins hálfu. Greini þá enn á,
sker konúngur úr með ríkisráði sinu.

7. 'gr.
Í landssjóð þann, sem stofna skal fyrir Ísland, skulu renna

bæði þeir beinlínis - skattar, sem hingað til hafa verið goldnir,
(eptirgjald af sýslum, þinggjöld, sem eru i umboði, konúngs-
tíund, lögmannstollur og lögþingisskrifaralaun), að undan skild-
um nafubótaskatti, og önnur beinlínis - gjöld, sem her eptir
kunna að verða á lögð. Sömuleiðis skal sjóður þessi eiga
tekjur þær, sem konúngi bera af strandi. Enn fremur skal
mega leggja til sjóðs þessa gjöld þau, sem hingað til hafa
verið greidd til .amtsjafnaðar - sjóðanna, en lands - sjóðurinn
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taki þá að hinu Ieytínu að ser útgjöld þau, sem hingað til
hafa verið greidd úr sjóðum þessum. Eins skal vera um
tekjur spítalanna og það, sem afgángs verður af löggæzlu-
sjóðnum, þegar búið er að greiða útgjöld þau, sem nú eru
lögð á sjóð þennan. Að endingu skal það, sem til er af kol-
lektupeníngunum, og endurgjaldið fyrir mjölbótapeníngana fengið
landssjóðnum.

8. gr.
Landssjóður íslands skal bera útgjöldin til alþingis og til

innanlandsstjórnar, að því leyti útgjöld þessi eigi eru goldin úr
ríkissjóðnum samkvæmt 5. gr., svo og eptirlaun embættis-
manna þeirra, er rétt eiga til eptirlauna, og eigi fá laun úr
ríkissjóðnum.

9. gr.
Konúngur ætlar ekki að leggja ný útgjöld á landssjóðinn,

eða hækka þau, sem nú eru ákveðin, nt: leggja á nýja eða
hærri skatta til landssjöðsins, en nú eru, nema með samþykki
alþíngis.

10. gr.
það skal ákveðið með lagaboði ser í lagi fyrir ísland,

hvert vald veitt verði alþíngi í æðri stjórn innanlands - mál-
efna.

11. gr.
þegar frumvörp til breytínga á lögum þeim, sem gilda fyrir

ísland, verða lögð fyrir ríkisþíngið, vegna sambands þess, sem
málið er í við almennt gagn ríkisins, vill konúngur um það áður
leita álits alþingis,

12. gr.
Einn mann skulu Íslendingar jafnan eiga á ríkisþíngi Dana,

og skal hann kosinn af alþingi til 6 ára. Skal hann gæta rétt-
inda landsins, í báðum málstofum ríkisþíngsins, í þeim málum,
sem snerta Danmörku og ísland sameiginlega, og ætíð vera 1
af þeim 3, er eptir 3. og 6. gr. laga þessara nefnast af íslands
hálfu, ef ágreiníngur verður.

13. gr.
Um ferðakostnað og daglaun handa þeim manni, sem

fyrir íslands hönd mætir á ríkisþíngi Dana, og sem getið er um
í 5. og 12. gr., fer eptir kosníngarlögunum frá 16. júní 1849,
79. gr.
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Nefndarálit

um frumvarp stjórnarinnar til kosníngarlaga til alþíngis.

Nefnd sú, sem her er undir skrifuð og hinn heiðraði þjóðfund-
ur fól, að segja álit sitt um þetta lagafrumvarp, komst brátt að
þeirri niðurstöðu, þegar hún hafði lesið og yfirvegað stjórnar-
frumvarpið, að vist þyrfti að stinga upp á nokkrum breyting-
um í frumvarpinu, til þess all það gæti orðið viðunandi kosn-
ingarlög framvegis til alþingis.

Hin mikilvægasta breyting er sú, að þar sem í frumvarp-
inu er stúngið upp á í 3. gr., all kjörgengin skuli bundin ann-
aðhvort við 10 hundraða fasteign, eður æfifesta ábúð á 20 hundr-
aða jörð, eður eign kaupstaðarhúsa, eður við eitthvert ótiltekið
skattgjald, þá álítur nefndin víst, að öll slík bönd séu óhaf-
andi á íslandi, bæði á kosningarrétti, en þó einkum á kjörgengi;
þvi svo iskyggilegt sem það er, eins og her stendur á, að
binda k4Jsníngo'l''I'ett við þess konar fjárstofna, þá er það þó
margfalt ískyggilegra, að binda á þann veg kjö'l'gen.qina~ þar
sem auður hefur her á landi aldrei verið nð getað verið neinn
vottur skynsemi og hygginda, né annara þeirra kosta, er góð-
ur þjóðfulltrúi þarf að hafa til að bera, og er þetta tekið svo
skýrt fram í álitsskjali hins siðasta alþingis til konúngs, 31. júlí
1849 (Alþingist. 1849, bls. 709-714), og svo berlega viður-
kennt af stjórninni í kosningarlögunum 28. sept. 1849, að óþarft
.•irðíst nú, að fara um það fleiri orðum.

Yfir höfuð getur nefndinni ekki skilist, hvaða gildar á-
stæður stjórnin hafi nú getað haft fyrir þvi, að hverfa í þessu
atriði aptur til ákvarðananna i alþíngístílsk. 8. marz 1843, sem
íslendingum hefur frá upphafi geðjazt svo illa, og sem 2 und-
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anfarinalþingi (1847 og 1849) hafa leitt ljós rök að ekki eigi
her við, og af beðið með miklum atkvæðafjölda, en sneiða hjá
hinum miklu frjálslegri ákvörðunum í þessu efni, sem eru i
kosníngarlögunum 1849, sem einmitt voru byggðar á almennum
bænarskám frá Íslendingum, á miklum atkvæðafjölda alþingis
1S49, og sem víst mestum hluta þjóðarinnar hafa verið að skapi
í flestum greinum. Nú segir stjórnin að vísu i inngángsástæð-
unum fyrir frumvarpinu, "að þessi þjóðfundur (sem kosið var
til eptir þessum frjálsu kosningarlðgum) se fremur sérstak-
legs eðlis", og "þó það einkum hafi legið fyrir höndum, að
heimfæra til íslands i aðalatriðunum hinar sömu frjálsari regl-
ur, sem byggð eru á dönsku kosníngarlögin, þá virðist næg
ástæða til, að heimta nokkuð meiri vissu fyrir staðfestu hjá
fulltrúaþíngi því (þ. e. á íslandi), heldur en fyrir fulltrúaþingi
alls ríkisins, sem skipt er í tvær þingdeildir", "og því hafi
legið næst, að feta í öðru tilliti stig þa'lln~ sem greiddur
hefur verið fyrir landsþíngið~ að heimta meiri vissu f.lJrir
kjörgenginni". En þó nefndin játi fúslega, að það sé miklu
meiri trygging fyrir rétturn og góðum málalyktum, að hafa
tvær málstofur heldur en eina, þar sem á ser stað sá stétt-:
amunur og ástandsmunur manna og þjóðarmagn og full-
trúafjöldi, að þessi skiptín.q fulltrúavaldsins e~qi við~ og
því megi þar vel eiga við yfir höfuð, að hafa bundnar i kjör-
gengi til annarar málstofunnar en hinnar, þá getur nefndin samt
ekki fallizt á, að þetta band, sem upp á er stúngið, eigi við
ber á landi, af því það gefur enga frekari ne áreiðanlegri vissu
fyrir, að með því móti fáist betri fulltrúaefni, eins og sýnt er
fram á her að framan og optsinnis er tekið fram á hinum fyrri
þingum.

Nefndin hlaut því að færast nær og nær þeirri skoðun, sem
hún ætlar að ríki hjá flestum hinum skynsamari mönnum her
á landi, að það verði bæði hættulaust með öllu, og eigi her
bezt við eptir öllu ásigkomulagi þjóðarinnar, að kosníngar-
réttur og kjörgengi seu sem minnst bundin við hið ytra ástand
manna, og að yfir höfuð beri að binda hvorttveggja þeim ein-
um böndum, sem gjört er í kosníngarlögunum 28. sept. 1849,
3. og 4. gr., en þær ákvarðanir eru næsta samkvæmar þeim,
sem eru um það efni í kosníngarlögunum til þjóðþíngsins.

En samt er það í einu ·atriði þessara lagaboða, sem meiri
hluti nefndarmanna álítur að full ástæða se til að bregða frá,
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og það er, að hver sá eigi kosningarrétt, sem er fullra 25 ára
að aldri. Að vísu virðist í fljótu áliti ekki vera alllítil trygg-
ing fyrir skynsamlegum kosníngum í reynslu þeirri og þekk-
íngu á ýmsum opinberum tilhögunum , er þeir menn, sem eru
30 ára og eldri, opt hafa aflað ser fram yfir hina, sem eru á
árabilinu milli 25 og 30 ára; en á hinn bóginn er þess aptur
vel að gæta, að þessir hinir ýngri menn hafa opt meiri áhuga
á alþjóðlegum málum, en sumir hinna eldri, og þar til er það
óskiljanlegt hverjum manni her á landi, og þess vegna mjög
ógeðfelt, að hver sá, sem fjár síns er fullráðandi, og er fyrir
aldurs sakir órækur, bæði til hvers embættis í landinu sem er
og til alþíngisfulltrúa, megi ekki einnig greiða atkvæði til full-
trúakosnínganna. Meiri hlutinn hyggur þvi, að ástæðurnar fyrir
því, að binda kosningarréttinn að eins við 25 ára aldurinn, séu
yfirgnæfandi, og muni engar ískyggilegar afleiðingar hafa í för
með ser.

En þó nefndin hljóti þannig að aðhyllast svo óbundnar
kosningar og kjörgengi, sem nú er skýrt frá, fannst henni þó
nauðsyn á hinn bóginn, að tryggja, svo sem unnt er, skynsam-
legar kosningar, og hefur hún velt því efni grandgæfilega fyrir
ser á ýmsan veg, og mörgum uppástúngum verið hreift í nefnd-
inni í þá stefnu, en um eina þeirra varð hún ásátt, og það er
sú, að því að eins skyldi nokkur maður geta orðið þjóðfulltrúi
fyrir nokkurt kjördæmi, að hann hlyti meiri hluta allra þeirra
atkvæða kjósandanna, sem greidd væru og gild. Að vísu sást
henni ekki yfir þann annmarka á þessu, sem virðist að liggja
beint við í fljótu áliti, að með því móti mætti reka að því, að
allir kjósendur þyrftu að greiða atkvæði að nýju, en það
mundi gjöra mörgum kjósendum kosningarnar ógeðfeldar, og
jafnvel aptra sumum frá, að koma á kjörfundinn, en hins
vegar þótti þessi ákvörðun vera bein uppörfun fyrir kjósendur,
bæði til að halda prófkosníngar, og til að koma ser á annan
veg niður á því fyrir kjörþíngið, og sameinast um það, hverja
tiltækilegast mundi vera að kjósa; en þar með mundi næsta
mjög vekjast áhugi og yfirvegun manna um hin helztu fulltrúa-
efni, og væri með svo felldu bæði meiri líkindi fyrir því, ; að
heppilega yrði kosið, og að sjaldnast mundi að bera, að kjósa
þyrfti um aptur, og aptur fyrir það girt, að tjón yrði að því,
þó atkvæði kjósanda færi á víð og dreif, og fyrir það skotið
loku, að nokkru sinni yrði sá alþingismaður, sem kosinn væri
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að eins með fáeinum atkvæðum allra þeirra, sem greiddi þau.
Af því nefndin hefur í áliti sínu um stjórnarlagamálið ráðið

frá því í einum anda, að kosníngarlög þau, sem stúngið er upp á
til ríkisþíngs Dana í 11.-60. gr. stjórnarlagafrumvarpsins, verði
samþykkt af hinum heiðraða þjóðfulldi, og af þvi henni þykja
allmikil líkindi fyrir, að svo fari, þá hlýtur hún og samkvæmt
þessari skoðun að stinga upp á þeim viðaukum og breytingum í
þessu frumvarpi stjórnarinnar, sem beint leiðir af'þvi, að í því er
gjört ráð fyrir þeim lögum og skírskotað til þeirra, sem ekki
eru til, og aldrei verða til að öllum líkindum.

Að svo fyrir mæltu leyfum ver oss að stínga upp á þess-
um eptirfylgjandi breytingum vi'ð frumvarp þetta og hverja
einstaka grein þess, af þeim ástæðum, sem við hverja þeirra
verða teknar fram, að svo miklu leyti, sem það er ekki þegar
gjört í inngángsástæðunum her að framan.

Við 1. gr.
Með því nefndin álítur það ógjörandi, að skipta landinu í

kjördæmi með her um bil jöfnum fólksfjölda, þá verðum Vel' að
vera fastir á þeirri skoðun, sem stjórnin hefur fylgt í frumvarpi
þessu, að yfirgnæfandi ástæður séu fyrir því, að halda hinni gömlu
kjördæmaskipun eða lögsagnarumdæmunum, eins og þau eru
nú; en eptir þessu sjáum ver enga ástæðu til, að skipta l\Iýra-
og Hnappadals-sýslu í 2 kjördæmi, og það því síður, sem hún
er ein af hinum fámennari (her um bil 2300 manns), og Hnappa-
dalssýsla ser í lagi hefur lítið yfir 500 innbúa.

þar á móti álítum ver nauðsynlegt, að halda kjördæma-
skiptunum í þíngeyjarsýslu; því Suður - og Norður - þíngeyjar-
sýslur geta ekki átt kjörþing saman, jafnvel þó þær séu nú
gjörðar að einu lögsagnarumdæmi. SkaptafeUssýsJurnar hafa
eigi heldur getað átt kjörþíng saman, og því virðist það vel til
fallið, að gjöra kjördeildir þær, er þar hafa áður verið, að kjör-
dæmum, eins og gjört er i frumvarpinu.

Hvað fulltrúatölunni viðvíkur, þá virðist meiri hluta nefnd-
arinnar, bæði yfir höfuð, og einkum með tilliti til þess, að ver
treystum því, að alþíngi fái löggjafarvald, að ekki megi færri
þjóðkjömir menn eiga þar setu en 36. Til að ná þessari tölu
álítur meiri hlutinn það réttast, eins og her stendur á, að hvert
lögsagnarumdæmi kjósi 2 fulltrúa, að undanteknum 2 hinum
fámennustu sýslum: Vestmannaeyjasýslu og Strandasýslu.

Að kjósa 2 fulltrúa í hverju kjördæmi hefur þann kost við
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sig, að kjósendum þar við gefst færi á, að sjá um, að hjá full-
trúum kjördæmisins se bæði almenn menntun og þekking á því
einstaklega, og er mjög líklegt, eptir því er ver þekkjum til,
að annar fulltrúinn verði einhver sá embættismaður, er menn
bera mest traust til. En aptur væri það til hægbarauka fyrir
kjósendur, ab skipta sýslum þeim, er hafa 2 fulltrúa, i 2 kjðr-
dæmi, og þykir oss það mega vera falið hlutaðeigandi amt-
manni á vald, að gjöra slík skipti, þar sem þab mætti þykja
nauðsynlegt.

Meb tilliti til þess, ab konúngi er í niburlagi greinarinnar
áskilinn réttur til, ab nefna sex menn til þingsetu, þá skiljum
ver ekki, ab það geti átt vib eptir þvi fyrirkomulagi, er ver
treystum ab verði á þinginu, úr þvi konúngur vor hefur heitið
íslandi hinu sama frelsi, sem ilann hefur veitt þegnum sinum í
Danmörku, auk þess ab þab kynni ab hafa mjög ísjárverb á-
hrif á kosningarnar í gagnstæða átt, og því verðum ver að ráða
frá, ab þessi ákvörðun verði samþykkt.

Við 2. gr.
í þessa grein verbur ab bæta ákvörðunum þeim, sem vis-

að er til, og álitum ver, að eigi þurfi að breyta þeim, nema í
tilliti til aldursins. eins og áður er getið, og líka virðist oss
óþarfi og óviðkunnanlegt, að svipta mann kosningarrétti, þó
hann hafi flutt búferlum á því ári, þá kosið er.

Vib 3. gr.
pað eru áður leidd rök ab því, að grein þessari þurfi að

breyta, og er hún nú löguð eptir stjérnarskípunarfrumvarpinu,
17. gr.

Við 4. gr.
Frumvarpið ætlast til, að her verði stofnabar kjörstjórnir

í hverjum hrepp, og að forsetar þeirra sitji í sýslukjörstjórn .•.
inni ásamt sýslumanni, og taki hver fyrir sig við atkvæðum
hreppsbúa sinna; en nefndinni sýnist, að þessi kosningarað-
ferð sé allt of umsvifamikil, og mundi valda æmum kostnaði,
þegar svo margir kjörstjórar skyldu fá ferð sína borgaða; því
opter 10 til 14 hreppar í sýslu, og sumir í fjarska, auk þess
að mjög torvelt yrði, ab fá húsrúm fyrir svo margbrotna at-
kvæðagreiðslu. Oss virðist þar á móti hagfeldast, að fylgja í
þessu tilliti reglunum í kosníngarlögunum 28. sept. 1849, að
prestur og hreppstjóri semji kjörskrá fyrir hverja sókn, er liggi
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um. tiltekinn tíma við sóknarkirkjuna, og al'l auk sýslumanns
séu tveir valinkunnir menn í kjörþíngisstjóminni.

Við 5. til 8. gr.
Eptir því sem að framan er á vikið, þarf bæði að auka

greinir þessar, að þvi leyti sem i þeim er vísað til annars laga-
frumvarps, og líka að breyta þeim nokkuð að innihaldi, ser í
lagihval'l kjörstjómimar og kosningaraðferðina snertir. Líka
þykir réttast , að til taka kosningartíma þann, er hentugastur
virðist her á landi, þegar á allt er litið, þó svo, að amtmenn

, megi gjöra undantekningu þar frá, ef nauðsyn krefur, í ein-
hverju kjördæmi, t. a. m. i Austur -Bkaptafellssjslu, ef sýslu-
maður stýrir kosningum í báðum sýslunum.

, Við 9. gr.
Í þessari grein þarf orðabreytíngar við, að þ'fi leyti "er

gjörum ekki ráð fyrir öðrum kjörgengisskrám, en kjörskránum.
Við 10. gr.

Af þvi ver höfum stúngið upp á öðru fyrirkomulagi á kjör-
stjórnunum, en ráð er fyrir gjört i greininni, þá verður að gjöra
á henni breytingar þær, er beinlínis fljóta þar af. Líka virð-
ist oss óþarfi, að bjóða kjórstjórnunum, að leggja úrskurð á
kjörgengi fulltrúaefnanna, þar eð það verður skylda þingsins, að
dæma um, hvort fulltrúarnircséu rettkjörnir til þingsins; sbr.
30. gr. i stjórnarskipunarfrumvarpinu.

Við ll. gr.
þessa· grein verður að laga samkvæmt breytingunni á

greinunum á undan.
Við 12. gr.

Í þessa grein verður að bæta bandi því á kosningunum,
sem áður er getið, að til fulltrúakosníngar þurfi meira en helm-
ing atkvæða.

Við 13. til 17. gr.
þessar greinir virðast oss ekki þurfa neinnar verulegrar

breytingar við,
Við 18. gr.

þar' eð ver álitum nauðsynlegt, að hinar almennu kosning-
ar fari fram árið áður, en þing skal haldið, þá viljum ver ráða
til, að breyta ártalinu "I853iC, og setja ,,1852". Líka virðist oss
nauðsyn bera til, að kosning í einstökum kjördæmum verði
ákveðin af kjörstjóra; því ef fulltrúi fær forföll ~kömttlU fyrir
þíng, er ekki tími til, að leita stiptmntmanns aðgjörða.
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Af framan töldum ástæðum leyfum Ver oss að stinga upp á,
að eptirfylgjandi breytíngar verði gjörðar við hinar einstöku
greinir, og með þeim ráðum ver til að frumvarpið verði við-
tekið af þjóðfundinum.

Við 1..or-
1. Að í staðinn fyrir: ,,30 þjóðkjörnir" se sett:
2. Að fyrir Reykjavíkurkaupstað skuli kjósa

fyrir Borgarfjarðarsýslu
Mýra - og Hnappadals - sýslur
Skaptafellssýslul .
Dalasýslu.
Barðastrandarsýslu
Suður - þingeyjarsýslu
Norður - Þingeyjarsýslu .
Suður - Múlasýslu . . .

en fyrir hin kjördæmin, eins og stendur í frum-
varpinu, til samans 20

,,36 þjóðkjömir".
2 fulltrúa,
2
2
2
2
2
1
1
2

alls 36

3. Að seinasta kafla greinarinnar: "og áskilur konúngur .
tvo af andlegri", sé sleppt.

Við 2. sr-
Að þessi grein se þannig orðuð:
"Kosníngarrett til alþíngis á hver sá maður, sem hefur ó-

flekkað mannorð og innlends manns réttindi, er 25 ára að aldri,
þá er kjósa skal, og fjár síns fullráðandi, og geldur til sveitar
af efnum sjálfs sín.

Eigi skal álíta mannorð þess óflekkað, sem sekur er orð-
inn að lagadómi um nokkurt það verk, sem svívirðilegt er ept-
ir almenníngsáliti; ekki heldur neinn sá, sem mál hefur verið
höfðað á hendur um slíkt verk, nema hann se dæmdur alsýkn
saka.

Sá maður hefur eigi kosningarrétt, sem er öðrum háður sem
hjú, og ekki heldur sá, sem er af vinnuhjúastétt, þó hann ein-
hverra hluta vegna eigi með sig sjálfur það ár, er kosningar
fara fram.

Svo á maður og eigi kosningarrétt, ef hann· hefur þegið af
sveit, nema það sé endurgoldið, eða honum sé gefið það upp.

Kosningarréttar ber að neyta í því kjördæmi, sem kjós-
andi er heimilisfastur í, þegar kosið er".
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Við 3. gr.
Að greininni se breytt, og hún þannig orðuð:

"Kjörgengur til fulltrúa á alþíngi er hver maður, sem hefur
kosníngarrétt eptir 2. gr.

Líka má kjósa til fulltrúa þann mann, - sem að öðru leyti
er kjörgengur, þó hann hafi ekki goldið til sveitar".

Við 4. gr.
Að þessari grein sé breytt, og hún orðuð þannig:

"Í hverri sókn skal presturinn og hreppstjórinn, eptir ráð-
stöfun kjörstjóra, semja skrá yfir kjósendur þá, et' þar eiga
heimili. Í Reykjavíkurkjördæmi semja skrá þessa dómkirkju-
presturinn og oddviti bæjarfulltrúanna.

Á kjörskránum skulu full nöfit kjósanda, aldur þeirra og
staða og heimili standa í dálkum, en kjósendum skal þar raða
eptir boðleið.

Síðan skal í viðaukagreinum á sama hátt til greina
1. þá, sem á næsta árshríng ná 25 ára aldri, ef þeir að öðru

leyti hafa kosningarrétt, og skal berlega til tekinn fæðing-
ardagur þeirra;

2. þá, sem eru kjörgengir eptir 2. gr., án þess að þeir leggi
til sveitar (því kjörskráin er líka kjörgengisskrá)".

Við 5. gr.
Að henni se breytt, og orðuð þannig:

"Kjörskrárnar skulu samdar í marzmánuði árið áður, en
alþingi það, er kjósa á til, skal haldið. þær skulu samdar í
tvennu lagi, og skal bæði senda þær kjörstjóra svo fljótt sem
verður, og líka skulu þær frá 1. apríl liggja til sýnis í þing-
húsinu i Reykjavík og við hverja kirkju í landinu. Skal það
auglýsa á þann hátt, er bezt þykir henta, með nægum fyrirvara.
þyki nokkrum einhver sá vera nefndur á kjörskránum, sem
ekki hafi það til að bera, er veiti kosningarrétt eða kjörgengi,
eður að nokkrum manni se þar ránglega sleppt, á hann, ef
hann vill hafa leiðrétting þess, að tjá það kjörstjöra, og leiða
rök til, að minnsta kosti 4 dögum fyrir kjörþíng, en kjörstjórn-
in leggur úrskurð á allar þess konar kærur, í síðasta lagi á
kosníngardeginum".

Við 6. gr.
Að henni se breytt, og þannig orðuð:

"Eptir kjörskránum skulu kosníngar til alþingis fram fara.
Skrár þessar gilda fyrir kosningar þær, er fyrir koma í næstu
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6 ár, eða til 3 þinga, með leifjrcttingum þeim og viðaukum, er
þurfa.

Skulu þvi prestar og hreppstjórar hvert ár í marzmánuði
leiðrétta skrárnar; skulu þá úr þeim numdir kjósendur þeir, er
dáið hafa, eða flutt burt, eða misst kosningarrétt, en aptur skal
við hætt kjósendum þeim, sem hafa tekið ser þar heimili eður
öðlazt kosningarrétt, Á sama hátt skal le iðretta og auka við-
aukagreinir þær, sem getið er i 4. gr. að framan.

Liðréttingar þessar skal síðan senda kjörstjóra".
Við 7.. sr-

Að hún verði orðuð þannig:
"Kosningar skulu fram fara i seinni hluta júnimánaðar. þó

mega amtmenn gjöra á því breytingu, ef sérstaklegt ásigkomu-
lag einhvers kjördæmis útheimtir' það. Amtmenn skulu ákveða
kosningardaginn. Kjörstjórar skulu á kveða þingstað og stund,
og sjá um, að dagur og stund og þingstaður verði auglýstur á
vanalegan hátt með að minnsta kosti 14 daga fyrirvara".

Við 8. gr.
Að hún verði svo orðuð:

"Kjörstjórar eru bæjarfógetinn í Reykjavik og sýslumenn,
hver í sinni sýslu. þar sem sýslu er skipt í 2 kjördæmi, má
amtmaður nefna annan mann til kjörstjóra í öðru þeirra,

í hverri kjörstjórn skulu ásamt kjörstjóra sitja 2 valin-
kunnir menn, er hann kveður til þess starfa".

Við 9. gr.
1. Að í staðinn fyrir "kjörþíngisstjórn" se sett "kjörstjórn", og

í staðinn fyrir "kjörgengisskrá" se sett "kjörskrá".
2. Að þessari klausu: "sýslumaður skal ... atkvæði við", se sleppt.

Við 10 gr.
Að hún se þannig orðuð:

"Skal að svo búnu gánga til kosninga. Kjörstjórnarmeun-
irnir skulu þá fyrst rita atkvæði sín í kjörbækurnar. Síðan
gánga hinir kjósendurnir fram, og greiða atkvæði munnlega í
þeirri röð, sem á er kveðin. Atkvæðin skulu kjörstjórnarmenn-
irnir rita í tvær bækur; í aðra bókina skal fyrst rita nafn kjós-
andans, og síðan til hliðar þar við nafn þess manns eða þeil'l'a
tveggja manna (en það fel' eptir því, hvort kjósa á fyrir, kjör-
dæmi það einn alþíngismann eða tvo), er kjósandinn hefur
gefið atkvæði sitt; en í hina bókina skal fyrst rita nafn þess
manns eða 'þeirra tveggja manna, sem kosnir eru, og til hliðaI'
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þar við nafn kjósandans sjálfs. Áður en kjósandi víki burt,
skal lesið upp fyrir honum bæði nafn sjálfs hans og þess
manns nafn eða þeirra, er hann hefur kosið, til fullvissu um,
að hvortveggja bókunin se rétt, og að þeim beri saman. Eng-
inn má kjósa þann, sem utankjördæmis býr, nema það sé
sannað fyrir kjörstjórninni, að hann vilji takast kosninguna á
hendur í því kjördæmi og engu öðru. Ekki þarf að færa sönn-
ur á kjörgengi þess manns, er kjósendur gefa atkvæði sitt; en
ef kjörstjórnin hefur annaðhvort vissu eða grun um, að einhver
sá, sem atkvæði er gefið, se ekki kjörgengur, þá skal hún
benda kjósendum til þess, en alþingi skal dæma um, hvort
þingmenn séu rettkjörnir".

Við 11..sr-
Að henni sé breytt, og þannig orðuð:

"þá er atkvæðagreiðslu er lokið, skal kjörstjóntin leggia
saman atkvæði þau, sem greidd hafa verið með hverjum manni
ser í lagi, og kveða það svo upp fyrir þingheiminum".

Við 12. gr.
Að greininni sé breytt, og hún orðuð þannig:

"Sá er kosinn til fulltrúa, sem hefur fengið meira en helm-
ing atkvæða. Ef enginn, eða, ef tvo skal kjósa, ekki nema
annar, hefur fengið meiri hluta atkvæða, skal kjósa á ný, til
að fá þann eða þá, sem vantar. Náist enn ekki svo mörg at-
kvæði, sem þarf til fulltrúakosningar, skal velja um þá tvo,
da, ef tvo skal kjósa, um þá fjóra, sem flest atkvæði hafa
hlotið. Hafi fleiri menn fengiðjafnmörg atkvæði, ráði hlutkesti,
ef þörf er til".

J7ið 14. gr.
Að í staðinn fyrir "kjörþingisstjórn" se sett "kjörstjórn".

Við 18..qr.
Að í staðinn fyrir ,,1863" se sett ,,1852", og í staðinn fyrir:

"af stiptamtmanni" se sett: "af kjörstjóra".
Reykjavík 9. ágústmánaður 1851.

Jón Sigurðsson E. Briem Jón Guðmundsson.
forseti. skrifari og framsögumaður.

Hannes Stephensen. K. Kristjánsson. H. Jðnsson .
•1. Skaptason. St. Jónsson.

Eg held mig til míns breytíngaratkvæðis.
þ. Sveinbjö7'llsson.
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Ágreiningsatkvæði þórðar Sveinbjörnssonar í alþiugis-
kosníngamálinu.

þegar eg set mer fyrir sjónir, að mögulegt se, að alþingi
það, sem eptir stjórnarlagafrumvarpinu á að stofnast her í
landi, geti orðið, í hið minnsta í innlendum málefnum, löggef-
andi, get eg ekki annað en fundið, hve stór nauðsyn se á, á
hvern þann hátt, sem beztur má verða, að tryggja kosningarn-
ar til þessa þings, svo ekki se að öllu leyti hleypt til skipbrots.
og lagt í vald blindrar hendingar, hverjir ráða skulu her á landi
lögum og lofum eptirleíðis. Eg hef því á engan hátt getað
fallizt á meiningu minna heiðruðu meðnefndarmanna i þessu máli,
þegar þeir vilja láta kosningar til þingsins vera að öllu óbundn-
ar, og vilja kasta frá ser hverju þvi bandi, sem af upplýstum
þjóðum (reyndari i slíku, en ver íslendingar) hefur verið á
lagt þvi til tryggingar, að þekking og reynsla nóg í stjórnar-
og löggjafar- málum geti átt sæti á þingi. ~Ier stendur ótti
af, að hugsa til þess, að lögin, þetta band borgaralegs felags-
skapar og tryggíng borgaralegra réttinda, séu i föðurlandi
mínu fengin i hendur einhverri tilvi1jun; því svo kalla eg það,
þegar kosningar alþingismanna takmarkalaust eru fengnar einni
einustu stétt í hendur, og það þeirri stétt, sem eins her og
annarstaðar er leiðitörnust við flokkaforingja, af því hún, eptir
stöðu sinni, ekki hefur haft færi á í stjórnarmálefnum og lög-
gjöf, að afla Ser nægrar þekkingar, þó hana hvorki skorti gáf-
ur né þekkíngu að öðru leyti. það frumvarp stjórnarinnar,
sem her liggur fyrir mer, hefur á tvöfaldan hátt viljað búa
um það, að kosningarnar mættu verða tryggari, og að fengizt
gæti, ef ekki vissa, þá þó líkindi fyrir, að þingið hvorki skorti
þekkingu né áhuga á opinberum málefnum, bæði með því, að
geyma konúngi vorum rétt til, að kjósa 6 menn á þingið, og
líka með að setja fasteignarstofn, sem skilyrði fyrir kjörgeng-
inni. Án efa gefur það fyrra nokkurn óhultleíka, en það síð-
ara þar á móti lítinn sem engan. Hvað sem um það fyrra
el' að segja, þá er mer um hið síðara óhætt að fullyrða, að
það her mundi valda mikilli óánægju, og er í sjálfu ser ekki
réttvíst, af því það úti lokar frá þessum borgaralegu rettind-
um, kjörgengfnni, allmarga upplýsta dugandi smen11, en veitir
þau aptur fáeinum, hverra sumra hverra helzti hæfilegleiki til
þingsetu er, að þeir eiga 10 hndr. í jörðu, opt og tíðum fengin
með einberri tilviljun, arfi eða gjöf. Um konúngskosningarn-

120



ar er það að minni meiníngu að segja, að þó þær án efa veiti
nokkura vissu fyrir, að þekking og reynsla líka fái að tala
með á þinginu, þá er það þýðíngarlítið á löggefandi þingi, á
meðan sú tíð varir, að konúngurog þjóð skoðast i fólksmein-
íngu sem 2 stríðandi kraptar, er hver vilji annan yfirhuga.
~eir konúngkjörnu mega því optast við búast, að verða í minni
hlutanum, stundum máske með fram af þvi, að þeir eru kon-
úngkjörnir, og máske sjái þar missmiði, sem hinir engin sjá,
eða ekki vilja sjá. Mer er það og allefasamt, hvort konúng-
ur geti skyldað þá til þingsetu, er ekki vilja, en viljugur ætla
eg enginn konúngkjörinn fari. Að minni meiningu næðist
stjórnarinnar tilgángur með því, að alþíngisseta, eða máske
réttara sagt skylda til að sitja á alþingi, væri bundin við viss
hin æðri embætti í landinu. Sá, sem sækir um embættið,
veit þá, að hverju hann í því tilliti á að gánga. ~essi embætti
ætla eg ættu að vera nú sem stendur:

1. ~au 2 amtmannaembætti.
2. Landsyfirréttarins 3 embætti.
3. Biskupsembættið.
4. Lectorsembættið við prestaskólann.
5. Rectorsembættið við hinn lærða skóla.
6. Landlæknisembættið.
7. Landfógetaembættið.

Ef svo færi, að amtmannaembættin af tækjust, og stjórnar-
menn yrðu skipaðir her í landi, gætu 2 þessara komið í hinna
stað. Af þessum 10 mönnum, með venjulegum þíngmanna-
launum, ætlast eg til að myndazt gæti nokkurs konar yfirhús
(lögrelta); þvi eg held nauðsynlegt, að þinginu verði tvískipt,
ef flokkadráttanna áverkanir á þingsins ályktanir ættu að gjör-
ast óskaðvænar. Á þennan hátt yrði í lögréttunni séð fyrir
öllum landsins aðalmálefnum, dóms- og framkvæmdar- valdi,
kirkju- og skóla- málefnum, heilbrigðis- og fjárhags - efnum. Í
undirhúsinu (lögbergi) ætlast eg til, að þeir þjóðkjörnu þíng-
menn sitji, um hverra tölu og kosningarmáta eg strax skal tala.
Eg veit, að margur kann að segja, að þessi mín uppástúnga lýsi
mer sem konúngkjörnum, svo ófrjálslynd se hún; en eg bið það
athugað, að þetta er það sama frelsi, sem land þetta hafði, þeg-
ar það var sem frjálsast, eða máske réttara sagt engum háð,
nema sjálfu ser. Aldrei hefur löggjöf og stjórn her í landi
verið í almúgans hendi. Hvorttveggja var fyrrum hjá þeim svo
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nefndu goðum, sem með ráðgjöfum sínum, sem þeir völdu að
eigin vild til lögréttusetu með ser, reðu her fyrir lögum og lof-
um. Eg fæ ei betur seð, en að með engu verði betur fullnægt
úrskurði Kristjáns konúngs 8. frá 20. maí 1840, en með þvi, að
færa inn í alþingi vort þá sömu höfðingjastjðmanmdirstöðu, sem
var í alþíngi hinu forna.

Skoði eg efnahag þessa lands yfir höfuð, ætla eg kröpt-
um þess se fullhoðið, þegar 20 væru hinir þjóðkjörnu fulltrúar,
og að því væri nefndur einúngis 1 fyrir hvert lögsagnarum-
dæmi; en af þvi þau eru að eins 19, mætti það fólksríkasta á
landinu, Árnessýsla, kjósa 2. Ástæða væri máske líka til, að
leggja Vestmannaeyjar saman við Rángárvallasýslu til eins
kjördæmis, og að þetta kjördæmi þannig einnig kysi 2 fulltrúa.
Að fara her að fólksmergð í kjördæmunum yfir höfuð, virðist
mer ómögulegt, svo að í nokkru lagi fari, og sama er um það
að segja, að skipta sýslunum upp í öðruvísi löguð kjördæmi,
sem líka án efa mundi vera mjög óvinsælt, af því að serhver
sýsla frá aldaöðli er orðin vön við, að skoða sig sem óaðskilj-
anlega heild, og mundi því hver hluti hverrar sýslu verða ó-
viljugur til, að sækja kosníngaþíng inn í aðra. Eg se að sönnu,
að stjórnin i frumvarpi þessu ætlast til, ar. í allt fái 36 menn
alþíngissetu með þeim konúngkjörnu, en þó mer þyki 30 nóg,
og það hafi optar en sjaldnar sýnt sig, að ekki er allt unnið
með höfðatölunni, væri eg þó ekki ótilleiðanlegur til, að þessi
tala næðist, með því að láta fleiri af þeim fólksríkari sýslum
kjósa 2 fulltrúa, enda þótt engin þessara nái fólkstölu Árnes-
sýslu, þó undir því skilyrði, að þinginu væri skipt, eins og eg
áður hef stímgið upp á. Væri og þessi víðhögun við böf(), og
þeir 10 sjálfkosnu embættismenn fengju setu á þinginu, ætla
eg engankjörstofn þurfi, til að tryggja þjóðkosníngarnar, og
að aðferðin megi vera að öllu leyti eptir kosníngarlögunum frá
28. sept. 1849, frá 3. gr. til enda, með þeim breytingum, sem
af því leiðir, að ekki væru 2 alstaðar kosnir fyrir hvert kjör-
dæmi. Eg er líka að öllu samþykkur mínum heiðruðu með-
nefndarmönnum, að meiri hluti aUra atkvæða þurfi, til að
verða réttkjörinn alþingismaður, og mundi ákvörðun um það
baganlegast skotið inn i miðju 18. gr. í áður nefndum kosníng-
arlögum.

Að eg, hvað kosníngaraðferðíua snertir, að öllu vík frá
frumvarpinu, er af því, að öll sú viðhögun, sem þar er farið
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fram á, með kjörskrár og fleira þar að lútandi, er byggð á þeim
grundvelli, að. eignarstofn þurfi til kjörgengi, eins og eg ekki
heldur get annað en verið mínum heiðruðu meðnefndarmönn-
um samþykkur í þvi, að sú kosníngaraðferð, sem 10. gr. getur
um, er allt of umsvifamikil, og, eptir sem her á stendur með
húsrúm og fleira, ómöguleg.

Af framan skrifuðu er það auðsætt, fram á hverjar breyt-
ingar eg mundi fara i stjórnarinnar frumvarpi til laga um
kosningar til alþingis, ef kringumstæðurnar leyfðu, að það yrði
rætt til hlítar.

Reykjavík 9. ágústmánaðar 1851.

þ. Sveinhjörnsson.
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VI.

Erindisbréf konúngsfulltrúa.

Fre(lerik den Syvende, etc. etc. 1701' s,lf1ulerlige
Beoaaqenked! 1 Henhold til Patent af 16. Mai f. A., kvor-
með Vi til lJföde i Reykjavik den 4. Juli d. A. lcaner sam-
menkoldet den Forsamlinq , hvilken Vi ifölge allerhðiest
Hescript af 23. Sept, 1848 ville köre, forinden de Grund-
bestemmelser, der med Hensyn til Islands sæl'egne Forkold
maatte uære nödvendige (Ol' at ordne denne Statsdels for-
[atninqsmæssiqe Stilling i Riget, endeliqen oedtaqes, .qive
Pi Diq hermed tiléjende, at det er POl' Villie, at Dll, som
POl' Commissarius, aabner Forsamlinpen paa den ooennæonte
Dag, og derefter forelæ.q,qer samme det af Os i saa Ilen-:
seende bifaldte Udkast ; tilligemed et Ildkast til LOl' an-
gaaende Valqene til Alt1tillget. Sua er det og Vor Pillie,
at Du endoidere forelæfJ.qer bemeldte Forsamlinq et af Os
bifaldet Udkast til Lov indekoldende noqle Bestemmelser
om Skihsfal't og Handel paa Island. O.q l(qnom Vi ville
have Ði,q ouerdraqet den samme lJI!f1zdiglted og Decltaqelse
i Forkandlinqerne, som ved Frd. 8. fflartz 1843 er tilla!/t
'Vor Commissarius ved Alt1ti1lget, saaledes skal Du. uære
hem!f1zdi,qet til, i Ænaloqle med bemeldtc Forordninqs § 41,
at »ælqe en Tilforordnet el/ten af Forsamlinqens lJledlemmer
el/el' udenfor samme, der skal indtræde i Dit Sted, naar
Du maatte finde for godt, og iövl'igt yde Di,q Understðttelse
'Ved Udövelsen af Din Function. Endeligen ville Vi kave
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Útleggíng bréfsins.

Friðrik hinn sjönndi, o. s. frv., boðar serlega hylli
sína. Með opnu bréf dagsettu 16. d. maímánaðar f. á. höfum
ver stefilt til fundar í Reykjavík hinn 4. dag júlímánaðar þ. á.
þíngi því, er ver samkvæmt allrahæstu konúngsbréf 23. d.
septemberm. 1848 viljum heyra að máli, áður aðalákvarðanir þær,
sem vegna sérstaklegs ásigkomulags Íslands kynnu að vera
nauðsynlegar, til að koma fyrir í skipulegt lag stjórn þessa
hluta ríkisins, verða að lögum; því boðum ver þer nú þann
vilja vorn, að þú sem fulltrúi vor setjir þíngið ákveðinn dag,
og leggir svo fram frumvarp það í þessu efni, er ver höfum
fallizt á, ásamt öðru frumvarpi til laga um kosningar til al-
þingis. Svo er það og vilji vor, að þú enn fremur leggir
fyrir þetta þíng frumvarp eitt til laga um ákvarðanir nokkrar,
áhrærandi siglingar og verzlun á Íslandi, er ver höfum fall-
izt á. Og eins og ver viljum selja þer í hönd hið sama vald
og hluttekt í þíngmálum, sem veitt er fulltrúa vorum á al-
þíngi eptir tilskipun 8. d. marzm. 1843, svo skal þer og vera
fuIIheimilt, að taka þer aðstoðarmann, annaðhvort úr flokki
þingmanna eður utanþíngs, og skal hann gánga í þinn stað,
þegar þer svo líkar, og að öðru leyti ljá þer fulltingi sitt, til að
reka sýslun þína. Loks felum ver þer á hendur, að ákveða,
hve lengi þingseta skuli vera, og slíta þíngstörfum, er þer
virðist tilefni til; skaltu svo senda stjórnarherra innanríkis-
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Díg oeerladt, at tage nærmere Bestemmelse om, huorlænqe
Forsamlinqen skal uære samlet, samt naar Du dertil maatte
finde Ænledninq, at slutte Forhandlinqerne, og har Du da
at indsende de af Forsamlinqen afgivne Betænkninger over
[oranfðrte Lovudkast til Vor lndenriqsminister. Denne
POl' Ordre har Du paa [ornðden JJlaade at brinqe til al/e
Vedkommendes Kundskab, Dermed skeer Par' Puue. Be-
falende Dig Gud.

Skrevet pita Vort Slot Frederiksborg, den 19.1Uai IS51.

Under Vor kongelige Haand og Segl.

Frederik B.

Rosenörn.

Til

Stiftamtmand Grev Trampe, etc.
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málefnanna álit þingsins um lagafrumvörp þau,. er áður eru
talin.

þessa skipun vora áttu að birta, svo sem þ{)rf er á, öll-
um.þeim, er hlut eiga að máli.

þetta er vor vilji. Vertu guði falinn.

Ritað í höll vorri Fl'íðriksborg, 19. dag muíménaðar IS51.
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