
Nd. 5’Í'S. Breytingartillögur

við frv. til stjórnarskipunarlaga urn breyting á stjórnarskrá um hin sjerstaklegu 
málefni íslands 5. jan. 1874. og stjórnarskipunarlögum 3. okt. 1903. (þgskj. 551).

Flutningsm. Valtýr Guðmundsson.

1 Við 5. gr.
Á eftir orðunum »Breyta má þessu með lögum« bætist inn í:
Engan má skipa embættismann á íslandi, nema hann hafi hin almennu 

rjettindi innborinna manna og fullnægi fyrirmælum gildandi laga um kunnáttu í 
islenskri tungu.

2. Við 5. gr.
Aftan við greinina bætist svo hljóðandi ný málsgrein:
Konungur getur flutt embættismenn úr einu embætti í annað, þó svo, að 

þeir missi einskis í af embættistekjum, og að þeim sje gefinn kostur á að kjósa, 
hvort þeir vilji heldur embættaskiftin eða þá lausn frá embætti með eftirlaunum 
þeim, sem almennar reglur ákveða.

3. Við 5. gr.
Á eftir henni komi svobljóðandi ný grein sein verður 6. gr. (og greina- 

talan breytist samkvæmt þvi):
Konungur getur rofið alþingi eða aðrahvora málstofu þess, og skulu þá 

kosningar fram fara áður en tveir mánuðir sjeu liðnir frá því, er þingið (eða 
málstofan) var [rofið, og alþingi stefnt saman eigi síðar en fjórum mánuðum 
frá þingrofi.

Til vara: eigi siðar en næsta ár.



4. Við 8. gr.
SSðari málsgrein orðist svo:
Alþingi skiftist í tvær málstofui, efri og neðri. 1 neðri málstofu eiga sæti 

26 þingmenn, kosnir beinum kosningum i 26 kjördæmum. 1 efri málstofu eiga 
sæti 14 þingmenn, kosnir í Qórðungum eftir fólksfjölda, 5 í SunnlendingaQórð- 
ungi, 4 i Vestfirðingafjórðungi, 3 i Norðlendingafjórðungi og 2 i AustfirðingaQórð- 
ungi. Tölum þessum má breyta með lögum.

Hvarvetna þar, sem efri og neðri deild kemur fyrir í stjórnarskrá fslands 
eða stjórnarskipunarlögum, komi i þess stað: efri og neðri málstofa.

5. Við 8. gr.
Á eftir þeirri grein komi svo hljóðandi ný grein, sem verður 9. gr. (og  

greinatalan breytist samkvæmt því):
Þingmenn efri málstofu skulu kosnir óbeinum kosningum af kjörmönn- 

um, þannig að allir þeir kjósendur, sem kosningarrjett hafq til Alþingis, kjósa 
jafnmarga kjörmenn og sýslunefndarmenn og bæjarfulltrúar eru i hverjum lands- 
fjórðungi, en allir sýslunefndarmenn og bæjarfulltrúar eru sjálfkjörnir kjörmenn, 
og kjósa þeir, ásamt hinum kjörnu kjörmönnnm af bálfu binna almennu kjósenda, 
þingmenn efri málstofu með hlutfallskosningu.

Nánari ákvæði um þessar kosningar og um kjördæmaskipun og kosninggr 
til neðri málstofu skulu sett i kosningalögum.

6. Við 9. gr.
Siðari málsgrein orðist svo:
Þingmenn neðri máistofu skulu kosnir lil 6 ára, en þingmenn efri mál- 

stofu til 12 ára, og fara 4 þeirra frá þriðja hvert ár, en 2, þegar kjörlímabilið er 
á enda. Deyi þingmaður, eða fari frá, áður en kjörtima hans er lokið, skal kjósa 
þingmann í hans stað, en aðeins fyrir það, sem eftir er kjörtímans.

7. Við 10. gr.
1 stað orðanna: »Kosningarijett —  fer fram« í upphafi 2. málsgr. kom i:
Kosningarrjett til Alþingis hafa karlar og konur, sem fædd eru bjer á landi 

eða hafa hin almennu rjettindi innborinna manna og eru 25 ára, er kosningin 
fer fram;

8. Við 10. gr.
Siðasta málsgrein þessarar greinar falli burt.

9. Við 11. gr.
Önnur niálsgrein orðist þannig:
Kjörgengur til alþingis er hver sá, sem kosningarrjett á til þess, ef bann 

hefii hin almennu rjettindi innborinna manna. Kjósa má samt þann mann til 
neðri málstofu, sem á heima utart kjördæmis eða hefir átt þar heima skemur en 
eitt ár. En til efri málstofu má ekki kiósa aðra en þá, sem heimilisfastir eru i 
hverjum landsfjórðungi, þegar kpsningfírrcr fram.



10. Við 16. gr.

Síðari málsgrein orðist svo:
Hvort þingmenn sjeu Iðglega kosnir, og hvort þingmaður hefir mist kjör- 

gengi, skal úrskurðað af nefrid, er í sitja altir dómendur Iandsyfirdómsins, lög-
frsBðisprófossórar háskólans og þrír menn, er alþingi kýs til þess með hlutfalls- 
kosningu í sameiúuðu þingi. Dómstjóri yfirdómsins er forseti nefndarinnar.

11. Við 17. gr.
í staðiön fýrir orðin: »Atkvæðisrjett — þingmaðurct komi:
Ráðherra má veita öðrum manni umboð til að mæta á alþingi fyrir sína 

hönd eða jafnframt sjer, er hann álítur brýna nauðsyn til bera. Atkvæðisrjett
hefir ráðherra eða umboðsmaður hans þvi að eins, að þeir sjeu jafnframt al-
þingismenn.

12. Við 22. gr.
Siðasta málsgrein falli burt.

13. Við ákvæði um stundarstakir. 1. liður orðist svo:
Umboð allra þingmanna, jafnt konungkjörinna og þjóðkjörinna, 

falla niður, þegar stjórnarskipunarlóg þessi koma í gildi, og skulu þá kosningar 
fram fara til bæði neðri og efri málstofu.

14. Við 2. líð. Liðurinn orðist svo:
Á fyrsta reglulegu alþingi, eftir að efri málstofa hefir skipuð verið sam- 

kvæmt þessuih stjórnarskipunarlögum, skal ákveða með hlutkesti, i hverri röð 
þingmenn þeirrar málstofu skuli fara frá samkvæmt fyrirmælum 9. greinar.

15. Við 3. lið. Liðurinn falli burt.


