
Nd. 451. M efndarálit

minni hluta nefndarinnar

í málinu: frum varp til stjórnskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sjer- 
staklegu málefni íslands 5. janúar 1874, með áorðnum  breytingum samkvæmt 
stjórnskipunarlögum  3. októbr. 1903 og lögum nr. 41, 20. októbr. 1905.

Við, sem hin háttv. neðri deild alþingis kaus í nefnd ásam t 5 öðruin 
háttv. þingdeildarmönnum, til að íhuga ofangreint frum varp, höfum ekki getað 
orðið sammála sam nefndarm önnum  okkar og leyfum okkur að láta uppi álit 
okkar á þessa leið.

Nefndin ræddi frumv. á nokkrum  fundum, grein fyrir grein, og þegarþað 
var ljóst, að meiri hluti nefndariunar var því algjörlega mótfallinn, að frumv. 
væri látið ganga fram á þessu þingi, gátam  vjer ekki lengur átt samleið.

Aðalástæðan, er meiri hluti nefndarinnar færði til varnar þeirri skoðun 
sinni, er fyr var getið, var sú, að ekki væri tím abært, að gjöra breytingar á 
stjórnarskránni, fyr en nefndin í sam bandsm álinu hefði lokið störfum sínum og 
sambandslög væru staðfest. En til þess er því að svara, að þó að gjört sje ráð 
fyrir, að sambandsnefndin hafi lokið störfum sínum fyrir lok júlím án. næsta ár, 
þá er alls eigi víst, að svo reynist og því óvissara, að tillögur sam bandsnefndar- 
innar nái samþykki löggjafarvalda beggja landanna; en fari svo, að íslenska eða 
danska löggjafarþingið breyti þeim að einhverju leyti, þá er auðsætt, að allmikill 
dráttur getur orðið á því, að sam bandsm álið nái fullnaðarúrslitum .

Að fresta nauðsynlegum breytinguin á stjórnarskránni, uns sambandsmál- 
inu er ráðið til lykta, teljum við þvi mjög óráðlegt.

Eitt af aðalákvæðum frumv. fer i þá átt, að nema ríkisráðsákvæðið úr 
stjórnarskránni; en að ákvæði þetta var lögleitt, stafaði, sem kunnugt er, eingöngu 
af því, að þáverandi ráðherra íslands setti alþingi stólinn fyrir dyrnar á þann 
hátt, að áskilja, að stjórnarskrárbreytingin, sem hann lagði fyrir alþingi 1902, 
væri samþykt að öllu leyti óbreytt, þar sem hún að öðrum  kosti hlyti ekki kon- 
unglega staðfestingu, og þar sem stjórnarástand vort var þá þannig vaxið, að ýms 
nauðsynjam ál þjóðarinnar náðu ekki fram að ganga, stjórnin höfð í hjáverkum



af einum danska ráðlierranum , sem var ókunnur högum vorum og ábvrgðarlaus 
að kalla, sá alþingi sjer ekki annað fært, en að samþykkja ríkisráðsákvæðið, 
enda lagði alþingi þá ákveðinn skilning i það, sem miðaði til þess, að gjöra á- 
kvæði þetta háskalaust, en það kom þegar í Ijös, að þennan skilning alþingis 
aðhyltist danska stjórnin ekki. Ríkisráðsákvæðið hefur því vakið allmikJar deil- 
ur hjer á landi, sem æskilegt væri, að sem fyrst gætu sefast.

Hjer er og um það atriði að ræða, sem einatt hefur verið aðaldeiluefnið 
milli íslendinga og dönsku stjórnarinnar, og h lj tur það því að verða eitt af aðal- 
verkefnum sam bandsnefndarinnar frá sjónarmiði vor íslendinga, að tryggja ís- 
lenska löggjafarvaldinu fullrjetli í málum vorum. Þetta þ a if  Dönum að verða 
sem ljósast, og m undi það því svifta þá menn, er sæti eiga í sambandsnefndinni 
af vorri hálfu, mjög mikilsvarðandi bakhjalli, ef eigi lægi fyrir glögg yfirlýsing 
frá alþingi um þetta efni.

Eins og skoðanir ým sra stjórnm álam anna vorra hafa síðustu árin verið 
á reiki og á huldu um þetta atriði, virðist það og mjög m ikilsvarðandi fyrir 
þjóðina, að fá fulla vitneskju um vilja fulltrúa sinna, ekki síst þegar nýjar kosn- 
ingar fara í hönd.

Nú virðist og sjerstaklega hentugur timi til að samþykkja breytingar á 
stjórnarskránni, þar sem kosningar eiga að fara fram á næsta ári, og virðist þá 
sjálfgefið, að haga þingrofskosningunum þannig, að þær fari fram í september 
1908 og aukaalþingi sje háð seinast á sama ári, svo að alþingismenn þurfl eigi 
að hverfa heim til sín áður en reglulegt alþingi hefst, 15. febrúar 1909.

Þó að það Ieiði af samþykt sambandslaga, að breyta þurfi stjórnar- 
skránni í einhverjum atriðum, fáum við af framangreindum ástæðum eigi sjeð, 
að rjett sje að fresta breytingu á stjórnarskránni að þessu sinni, og það því síður, 
sem í frumv. eru aðrar mjög þjTðingarm iklar rjettarbætur. Má í þvi efni benda 
á afnám konungkjörinna þingmanna, sem lengi hefur verið á dagskrá þjóðarinnar, 
því að það er auðsætt, að meðan stjórnin ræður kjöri 6 þingm anna í efri deild,
er eigi trygging fyrir, að vilji meiri hluta þjóðarinnar fái notið sín á þingi sem
vera ber.

Hin mikla rýmkun kosningarrjettar og kjörgengis til alþingis, er frumv. 
fer fram á, þar sem gjört er meðal annars ráð fyrir, að konur, giftar sem ógiftar, 
njóti þessara rjettinda til jafns við karlm enn, og að vinnuhjúin öðlist einnig sama 
rjett, er og rjettlætiskrafa, sem eigi þolir bið og ekki ætti að bíða, uns íslendingar 
og Danir hafa samið um  sambandslögin, enda hafa þinginu að þessu sinni borist 
áskoranir i þessa átt frá 11,422 konum, sem virðist benda á, að mjög mikill 
áhugi sje vaknaður hjá kvenþjóðinni fyrir þessu máli.

Verði ágreiningur milli íslenska og danska löggjafarvaldsins út af skipun
sambandsmálsins, virðist það og eðlilegt, að islenska þjóðin geti í sem fylstum
mæli átt atkvæði um málið, og eru það því sterk meðmæli með því, að málinu 
sje ekki frestað.

Þá er og ákvæðið um þing á hverju ári og þar af leiðandi þriggja ára
kjörtímabil og árleg íjárlög, þýðingarmikið ákvæði, sem m undi efla að mun vald
þings og þjóðar gagnvart stjórninni, auka pólitíska lífið í landinu og gjöra fram- 
farirnar hraðari.

Að þvi er snertir skipun þingdeildanna eftir þessu frumv., er breytingin i
því fólgin, að þingmanna talan verður 24 í neðri deild og 12 i efri deild, allir
þjóðkjörnir, í stað 26 og 14 nú, og er það þvi nokkur sparnaður. — Svo teljum



við og heppilegt, að kosning þingmanna til efri deildar sje hlutbundin, þannig, að 
hver þingflokkur nefni til þingmenn úr sínum hóp að rjettri tiltölu. — Að öðru 
leyti er skipun deildarinnar i raun og veru hin sam a sem nú, þar sem konung- 
kjörnir þingmenn eru tilnefndir af þeirri stjórn, sem að völdum situr, nema þegar 
svo sjerstaklega stendur á, að ný stjórn kemst til valda, áður en kjörtími hinna 
konungkjörnu þingm anna er liðinn. Við sjáum þvi eigi, að breyting þessi sje þess 
eðlis, að ástæða sje til þess, að hafa að eins eina þingdeild. Ákvæði stjórnarskrár- 
innar um sameinað þing veldur þvi, að þingið má í raun  og veru einskift kalla, 
en um ræður i tveim málstofum veita betri trygging fyrir undirbúningi m álanna.

Þeirri skoðun, sem hreyft var i nefndinni, að haga kosningum til efri deild- 
a r á þann hátt, að hún verði íhaldssam ari en neðri deild, eða tryggja það með 
sjerstökum kjörgengis skilyrðum, getum við alls eigi fallist á, enda hefur slik tvi- 
skifting löggjafarþinga víða reynst m iður hagkvæm og valdið miklum ágreiningi.

í stjórnarskrárfrum v. fyrri þinga var tekið upp ákvæði um það, að stjórn- 
inni væri óheimilt að gefa út bráðabyrgðafjárlögogteljum  við það ákvæði nauðsynlegt 
til að tryggja sem best þingræði og fjárveitingarvald alþingis, og höfum því leyft 
okkur að koma með breytingartillögu við frumvarpið í þá átt.

Enn frem ur leggjum við það til, að ákvæðinu i 45 gr. stjórnarskrárinnar um 
það, að hin evangeliska, lúterska kirkja skuli vera þjóðkirkja á íslandi og skuli 
hið opinbera að því leyti styðja hana og vernda, megi breyta með lögum, til þess 
að auðveldar verði að lögleiða breytingar i fríkirkjuáttina.

Af breytingunni, að reglulegt alþingi verður haldið á ári hverju, leiðir, að 
rjett er að breyta ákvæðum 8. gr. stjórnarskrárinnar um þingrof og hvenær alþingi 
skuli koma saman, og höfum við því leyft okkur að gjöra breytingartillögu í þá átt.

Enn fremur leggjum við það til, að ákvæðið um það, að sveitarstyrkur 
svifti menn kosningarrjetti og kjörgengi, sje felt burtu, með því að okkur virðist 
það i samræmi við m annúðar kröfur vorra tima.

Alþingi, 28. ágúst, 1907.

Skúli Thoroddsen E inar Þórðarson
framsögum. minni hluta nefndarinnar. skrifari.

BREYTINGARTILLÖGUR

við frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá um hin sjer- 
staklegu málefni íslands 5. jan. 1874, með áorðnum  breytingum samkvæmt stjórn- 
arskipunarlögum  3. októbr. 1903 og lögum nr. 41, 20. októbr. 1905.

Frá minni hluta nefndarinnar i stjórnarskrárm álinu.

1. Á eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, sem verða 3. og 4. gr. (og breytist 
greinat&la frumv. eftir þvi) svo hljóðandi:

3. gr.
8. gr. stjórnarskipunarlaganna orðist svo:
Konungur getur leyst upp alþingi og skal þá stofnað til nýrra kosn- 

inga, áður en m ánuður er liðinn frá því, er það var leyst upp, og alþingi 
stefnt saman, áður en 5 m ánuðir eru liðnir frá þingrofinu.



4% gr.
Aftan við 11. gr. stjórnarskipunarlaganna bætist svo hljóðandi 

m álsgrein:
Eigi niá gefa út bráðabyrgðafjárlög, nema Qárlögin hafi verið feld 

á alþingi.
2. Við 5. gr. frumv. í stað orðanna: »Þingmenn i efri deild . . . .  farið fram,

komi: í fyrsta sinn, er alþingi kem ur saman, eftir að nýjar kosningar hafa
farið fram, kýs það í heild sinni þingmennina til efri deildar. Kosið skal 
með hlutfallskosningu, þannig, að hver þingflokkur nefni til þingmenn úr 
sinum hóp að rjettri tiltölu.

3. Við 6. gr. Orðin: »Sje Qár sins ráðandi . . . gefinn hann upp« falli burt.
4. Á eftir 9. gr. frumv. komi ný grein (og breytist greinatalan samkvæmt því) 

svo látandi:
Aftan við 45. gr. stjórnarskipunarlaganna bætist:
Breyta má þessu með lögum.


