
5 . Frum varp

til s tjó rnarsk rá r konungsrik isins íslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1919.)

I.

1. gr.
Stjórnskipulfigið er þingbundin konungsstjórn.

2. gr.
Löggjafarvaldið er bjá konungi og Alþingi, báðum  sam an, fram kvæ m d- 

arvaldið  bjá konungi og dóm svaldið hjá dóm endum .

3. gr.
Skipnn  konungserjða er sú, er segir i 1. og 2. gr. konungserjðalaga  

frá  31. jú li 1853. Konungserfðum  m á  ekki bregta, nem a m eð sa m þ ykk i Alþingis.

4. gr.
Á kvœ ði þau, er giltu 1. desbr. 1918 i D anm örku  um  trúarbrögð kon-  

ungs og lögrœði, svo og um  m eðferð konungsvalds, þegar konungur er sjúkur, 
ólögráða, eða sladdur utan beggja rík janna, skulu einnig gilda á tslandi.

5. gr.
K onungur getur ekki verið þjóðhöfðingi í öðrum  löndum  án sam þykkis  

Alþingis.
6. gr.

K onungur v innur eið að stjó rnarsk ránni, er hann  kem ur til rikis, hafi 
hann ekki unnið  þann eið, m eðan hann var ríkisatfi. Af eiðstaf þessum  skal 
gera tvö sam hljóða frum rit. Gegmir A lþingi annað, en þjóðskjalasafnið hitt.

7. gr.
Ríkisarfi er lögráður, er hann er orðinn fu llra  18 ára að aldri.

8. gr.
Ákveða skal m eð lögum  greiðslu a f rikisfje til konungs og konungsœttar.

9- gr.
K onungur hefir hið æðsta vald i ö llum  m álefnum  ríkisins, m eð þeim  

takm örkunum , sem  settar eru  i stjó rnarsk rá  þessari, og læ tu r hann ráðherra  
frarakvæ m a það. Ráðunegtið hefir aðsetur i Reykjavík.

10. gr.
K onungur er ábyrgðarlaus og friðbelgur. R áð h erra r bera  ábyrgð á 

stjó rnarfram kvœ m dum  öllum . Ráðherraábgrgð er ákveðin m eð lögum . Alþingi 
getur kæ rt þá  fyrir em bæ ttisrekstur þeirra. L andsdóm ur dæ m ir þau  m ál,



11. gr.
K onungur skipar ráðherra og oeitir þeim  lausn. H ann ákveður tölu 

þeirra og skiftir störfum  m eð þeim .

12. gr.
Lög og m ikilvœ gar stjórnarráðstafanir skulu bornar upp fy r ir  konungi 

i ríkisráði. R ikisráðið skipa allir ráðherrarnir, og á ríkisarfi sœti t því. K on- 
ungur er forseti ríkisráðsins. R íkisráðsfund getur konungur haldið m eð einum  
ráðherra utan íslands.

13. gr.
R áðherrafundi skal halda um  ným œ li í lögum  og um  m ikilvœ g stjórn- 

armálefni. Svo. skal og halda ráðherrafund, er einhver ráðherranna óskar að  
bera þar upp m ál. Á  fundum  þessum ræ ður afl atkvœða. F undunam  stjórnar 
sá ráðherra, er konungur hefir kva tt til forsœtis. Sá ráðherra, er forsœ tið skipar, 
nefnist forsœtisráðherra.

14. gr.
Nú er konungur ekki staddur hjer á landi, og ber forsœ tisráðherra þá  

að ja fn a ð i m álin upp fg rir  konungi, einnig fy r ir  hönd  h inna  ráðherranna, ef 
þeir eru ekki viðstaddir. E r  ráðherra ber upp fy r ir  konung i m á l sem annar  
ráðherra hefir nafnsett, ber hann ábyrgð á þ v í að m álið sje rjett flutt, en 
annars ekki sferstaka ábyrgð vegna flutningsins, nem a hann  á annan hátt hafi 
tekið stjórnskipulega ábyrgð  á efni þess, svo sem m eð þ v i að undirrita einnig.

15. gr.
U ndirskrift konungs und ir löggjafarm ál eða stjórnarerindi veitir þeim  

gildi, er ráð h erra  r ita r  undir m eð honum . Hver ráðherra, er undirritar, ber 
ábyrgð á ákvœðinu.

16. gr.
K onungur veitir öll þau em bæ tti, e r han n  hefir veitt hingað til. Breyta 

m á þessu m eð lögum . Engan m á skipa em bœttism ann nem a hann  hafi íslenskan 
rikisborgararjett. E m bæ ttism aður hver skal vinna eið að stjó rnarskránn i.

K onungur getur vikið þeim  frá em hæ tti, er hann  hefir veitt það.
K onungur getur flutt embættismenn úr einu em bætti i annað, þó  svo að 

þeir m issi einskis í a f  embœltistekjum, og að þeim  sje gefinn kostur á að kjósa  
úm , hvort þeir vilji heldur embœttaskiftin, eða þá lausn frá  em bœ tti m eð lög- 
m œ ltum  eftirlaunum  eða lögm œ ltum  ellistyrk.

Með lögum  m á  undanskilja ákveðna em bœ ttism annaflokka, a u k  em- 
bœttismanna þeirra, er taldir eru í 57. gr.

17. gr.
K onungur stefnir sam an  reglulegu Alþingi ár hvert, og ákveður hve- 

nœ r þvi skuli slitið. P inginu m á  eigi slíta, fy r  en fjárlög eru sam þykt.

■ 18. gr. •
K onungur getur stefnt Alþingi sam an til aukafunda, og ræ ður hann, 

hve langa setu það þá skuli eiga.



19. gr.
K onungur getu r frestað fundum  hins reglulega Alþingis um  tiltekinn 

tím a, þó  ekki lengur en 4 vikur, nem a Alþingi sam þykki, og ekki nem a einu 
sinni á ári.

20. gr.
K onungur getur rofið  Alþingi, og skal þá stofnað til ný rra  kosninga, 

áður en tveir m ánuð ir sjeu liðnir frá þvi, er það var rofið, en Alþingi stefnt 
sam an eigi síðar en 12 m ánuðum  eftir að það  var rofið.

21. gr.
K onungur getur látið leggja fyrir Alþingi fru m vö rp  til laga og tillögur 

til annara sam þykta . .
22. gr.

Staðfesting  konungs þarf til þess að n o kku r sam þykt Alþingis fái 
lagagildi. K onungur annast birting laga og fram kvcem d.

Nú hefir konungur eigi staðfest lagafrum varp, sem  Alþingi befir sam - 
þyk t, áður en næsta reglulegt Alþingi kem ur sam an, og er þá frum varp ið  
niður fallið.

23. gr.
Þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur gefið út bráðabirgðalög 

milli þinga. Ekki mega þau þó  riða i bág við stjó rnarsk rána . Æ tið  sku lu  þau 
lögð fyrir næsta Alþingi á eftir.

Nú  sam þykk ir Alþingi ekki bráðabirgðalög, og falla þau þá ú r gildi.
Bráðabirgðafjárlög m á eigi gefa út, ef Qárlög fyrir fjárhagstim abilið eru 

sam þykt af Alþingi.
24. gr.

K onungur getur ákveðið, að saksókn fg rir  afbrot skuli n iður falla. 
Hann  n áðar m enn og veitir a lm enna uppgjöf saka. Ráðherra getur hann þó 
eigi leyst undan hegningu, sem landsdóm ur hefir í dœm t, nema m eð sam þykk i  
Alþinqis.

25. gr.
K onungur veitir su m p art beinlinis, sum part m eð 'þvi að fela það við- 

kom andi stjó rnarvö ldum  á hendur, leyfi þau  og undanþágur frá lögum , sem 
tíðkast hafa eftir reglum  þeim , sem  farið hefir verið eftir hingað til.

II.

26. gr.
A Alþingi eiga sæti 40 þ jóðk jörn ir þingm enn. Tölu  þeirra  m á breyta 

m eð lögum.
Alþingi skiftist i tvæ r deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. í  neðri 

deild eiga sæti 26 þingm enn, en 14 i efri deild. T ölum  þessum  m á breyta 
m eð lögum.

Ó hlu tbundnum  kosningum  i sjerstökum  k jördæ m um  skulu  kosn ir 34 
þingm enn, en 6 h lu tbundnum  kosningum  um  land  alt i einu lagi.



Þeir þ ingm enn eiga a llir sæti í efri deild, sem  kosn ir eru  h lu tbundnum  
kosningum , og auk þeirra  8 þingm enn, er sam einað Alþingi kýs ú r flokki 
þingm anna, sem  kosn ir eru  ó h lu tb u n d n u m  kosningum . H in ir eiga sæti í 
neðri deild.

27. gr.
Þ ingm enn kosnir ób lu tbundnum  kosningum  skulu  kosn ir til 4 ára, en 

þ ingm enn kosn ir h lu tbundnum  kosningum  til 8  ára, og fer helm ingur þeirra  
írá  //d rð ah v ert ár. Þ ingrof næ r ekki til þ ingm anna þeirra, sem  kosnir eru  
h lu tbundnum  kosningum .

28. gr.
Deyi þ ingm aður, kosinn óh lu tbund inn i kosningu, á k jö rtim anum , eða 

fari frá, þá skal kjósa þ ingm ann i hans stað fyrir það, sem eftir e r kjörtím ans. 
Verði á sam a hátt au tt sæti þ ingm anns, kosins h lu tbund inn i kosningu, tekur 
sæti hans varam aður sá, e r í h lu t á, en varam enn  sku lu  vera jafnm arg ir og 
þingm enn, kosn ir h lu tbundnum  kosningum , enda kosnir á sam a há tt og 
sam tím is. Sam a er og, ef þ ingm aður, kosinn hlutbundinni kosningu, forfatlast 
svo, að hann  getur ekki setið á einhverju þingi, hvort er reglulegt þ ing  eða 
aukaþing, eða það  sem eftir er a f þ v í þingi.

29. gr.
K osningarrjett við ó h lu tb u n d n ar kosningar til Alþingis hafa allir, 

k arla r og konur, sem eru 25 ára eða eldri, er kosning fer fram , og hafa ríkisborgara- 
rjett h jer á landi. Þó getur enginn átt kosningarrjett, nem a han n  hafi óflekkað 
m annorð , hati verið heim ilisfastur i k jördæ m inu 1 ár, og sje fjár sins ráðandi, 
enda ekki í skuld fjrr ir  þeginn sveitarstjrrk.

Gift kona telst fjá r  sín ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 
m anni sínum .

Með söm u skilyrðum  hafa k arla r og konur, sem  eru  35 ára  eða eldri, 
kosningarrjett til h lu tbund inna  kosninga. Að öðru  leyti setja kosningarlög 
nánari reg lur um  kosningar og um  það, í hverri röð varam enn  skuli kom a í 
stað aðalm anna i efri deild.

30. gr.
Kjörgengur við ó h lu tb u n d n ar kosningar er hver ríkisborgari, sem 

kosningarrjett á til þeirra. Kjósa m á sam t þann  m ann, sem  á heim a utan  
kjördæ m is, eða hefir á tt heim a í k jördœ m inu  skem ur en 1 ár. Með söm u skil- 
grðum  hefir m aður, karl eða kona, 35 á ra  að aldri, kjörgengi við h lu tbundnar 
kosningar. Heimilisfesta innan lands er skilyrði fyrir kjörgengi bæði við h lu t- 
b u n d n a r og ó h lu tb u n d n ar kosningar.

Þeir dóm endur, e r  ekki hafa um boðsstörf á hendi, eru þó ekki 
kjörgengir. •

III.

31. gr.
Reglulegt Alþingi skal sam an  kom a ár hvert fyrsta  virkan dag í júli, 

hafi konungur ekki tiltekið ann an  sam kom udag fy r  á árinu.
Breyta m á þessu m eð lögum.



32. gr.
Alþingi er friðheilagt. E nginn m á raska friði þess nje frelsi.

33. gr.
S am kom ustaður Alþingis er jafnaðarlega i Reykjavík. Þegar sjerstak- 

lega er ástatt, getur konungu r skipað fyrir um , að Alþingi skuli kom a sam an 
á öðrum  stað á íslandi.

34. gr.
H vor alþingisdeildin um  sig á rjett á að bera fra m  lagafrum vörp  og 

sam þykkja þau  fyrir sitt leyti; einnig m á hvor þingdeildin fyrir sig senda 
konungi ávörp.

35. gr.
Hvor þingdeildin fyrir sig getur skipað nefndir innandeildarþingm önnum , 

til að rannsaka m ikilvœ g m ál, er alm enning varða. Þ ingdeildin getur veitt 
nefndum  þessum  rje tt á að heim ta skýrslur, m unnlegar og brjeflegar, bæði af 
em bæ ttism önnum  og einstökum  m önnum .

36. gr.
Engan skatt m á á leggja, nje breyta, nje af taka, nem a með lö g u m ; 

ekki m á heldur taka lán , er skuldbindi ríkið, nje selja eða með öðru móti 
láta af hendi neina af jarðeignum  landsins, nem a m eð lögum.

37. gr.
E kkert gjald m á greiða af hendi, nem a heim ild sje til þeSs i fjár- 

lögum  eða fjáraukalögum .
38. gr.

F y rir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar er það er sam an kom ið, 
leggja frum varp  til fjárlaga fyrir það Qárhagsdr, sem í hönd  fer, og skal í 
frum varp inu  fólgin greinileg skgrsla um  tekjur rikisins og gjöld.

F rum varp  til fjárlaganna og frum vörp  til fjáraukalaga skal jafnan  
fyrst leggja fyrir neðri deild Alþingis.

39. gr.
Sam einað Alþingi kýs 3 y firskoðunarm enn, óg skulu  þeim  veitt laun 

fyrir starfa sinn. Þeir skulu  kosnir m eð hlutfallskosningu. Y firskoðunarm enn 
þessir eiga að gagnskoða árlega reikninga um  tek ju r og gjöld landsins, og 
gæta þess, hvort tek ju r landsins sjeu þar allar taldar, og hvort nokkuð hafi 
verið a f hendi greitt án  heim ildar. Þeir geta, hver um sig, tveir eða allir, 
krafist að fá a llar skýrslur þæ r og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Síðan skal 
safna þessum  reikningum  fyrir hvert ijárhagstim abil í einn reikning og leggja 
hann  fyrir Alþingi ásam t a thugasem dum  yfirskoðunarm anna, og skal því næst 
sam þykkja hann  m eð iögum.

Rjett e r  y firskoðunarm önnum , einum  eða fleirum , að fá að sjá reikn- 
inga og bæ kur rikisfjehirðis, og söm uleiðis stjó rnarráðsins, fyrir á r  það, sem 
er að líða eða liðið er. Þyki þeim  nokkuð  athugavert, skulu  þeir gera eftir- 
m önnum  sinum  visbendingu um  það skriflega.



40. gr.
E kkert lagafrum varp m á sam þykkja  til fu llnaðar, fyr en það hefír 

verið ræ tt þrisvar sinnum  i hvorri þ ingdeildinni um  sig.

41. gr.
Þegar lagafrum varp er sam þykt í an narihvo rri þingdeildinni, skal það 

lagt fyrir h ina þingdeildina í þeirri m ynd , sem  það er sam þykt. Yerði þar 
breytingar á gerðar, gengur það aftu r til fyrri þ ingdeildarinnar. Verði h jer aftur 
gerðar breytingar, fer frum varpið  af nýju til h in n ar deildarinnar. Nú gengur 
enn eigi sam an, og ganga báðar de ild irnar sam an i eina m álslofu, og er þá m álinu 
lokið m eð  einni um ræ ðu i sam einuðu Alþingi. Þegar Alþingi þannig er ein m álstofa, 
þarf til þess, að gerð verði fu llnaðarsam þykí i m áli, að m eira  en helm ingur 
þ ingm anna ú r  hvorri deildinni um  sig sje á fundi og eigi þá tt í atkvæ ða- 
greiðslunni; ræ ð u r þá atkvæðafjöldi úrslitum  um  hin einstöku m álsatriði, en 
til þess að lagafrum varp, að undansk ildum  frum vörpum  til fjárlaga og Qár- 
aukalaga, verði sam þykt í beild sinni, þ a rf  a ftu r á m óti að m insta kosti, að 
tveir þ rið jungar atkvæða þeirra, sem  greidd eru, sjeu m eð frum varp inu .

42. gr.
Alþingi sker sjálft úr, hvort þ ingm enn þess sje löglega kosnir, svo og 

ú r því, hvort þ ingm aður hafi m ist kjörgengi.

43. gr.
S jerhver n ý r þ ingm aður skal v inna eið  að stjó rnarsk ránn i, þegar er 

kosnir.g hans hefir verið tekin gild.

44. gr.
A lþingism enn eru  eingöngu b u n d n ir  við sannfæ ringu sina, og eigi við 

neinar reg lu r frá kjósendum  sínum .
E m bæ ttism enn þeir, sem  kosnir verða til Alþingis, þurfa ekki leyfi 

s tjó rnarinnar til þess að þiggja kosninguna, en skyld ir eru þeir til, án  kostn- 
aðar fyrir landssjóðinn, að annast um , að em bæ ttisstörfum  þeirra  verði gegnt 
á þann  hátt, sem  stjórn in  telur nægja.

45. gr.
M eðan Alþingi stendu r yfir, m á ekki taka neinn  alþ ingism ann fastan 

fyrir sku ld ir án  sam þykkis þ e irra r deildar, e r h an n  s itu r í, n je he ldu r setja 
hann  i varðhald  eða höfða m ál á m óti honum , nem a h an n  sje staðinn 
að glæp.

Enginn alþ ingism aður verður k rafinn  til reikningsskapar utan þings 
fyrir það, sem  hann  hefir talað á þinginu, nem a þingdeildin, sem  i h lu t á, leyfi.

46. gr.
Nú glalar alþingism aður kjörgengi og m issir hann  þá rjelt þann, er 

þingkosningin hajð i veitt honum .



47. gr.
R áðherra r eiga sam kvæ m t em bæ ttisstöðu sinni sæti á Alþingi, og eiga 

þeir  rjett á að taka þátt í um ræ ðunum  eins oft og þeir vilja, en gæta verða 
þeir þingskapa. A tkvæðisrjett eiga þeir  þó þvi að eins, að þeir  sjeu jafn fram t 
alþingism enn.

48. gr.
H vor þingdeildin um  sig og hið sam einaða Alþingi kýs sjáltt forseta 

sinn og varaforseta.
49. gr.

H vorug þingdeildin m á gera ályktun  um  neitt, nem a m eira en helm - 
ingur þ ingm anna sje á fundi og greiði þ a r atkvæði.

50. gr.
Heim ilt er hverjum  alþingism anni að bera  upp  i þeirri þingdeildinni, 

sem  h an n  á sæti i, sjerhvert alm ent m ál, ef hún  Ieyfir það, og beiðast þ a r um  
skýrslu ráðherra.

51. gr.
H vorug þingdeildin m á taka við neinu  m álefni, nem a einhver þing- 

deildarm anna fly tji það.

52. gr.
Þyki þingdeildinni ekki ástæða til að gera ályktun um  eitthvert m ál- 

efni, þá getu r h ú n  visað þvi til ráðherra .

53. gr.
F u n d ir beggja þingdeildanna og hins sam einaða Alþingis skulu  haldn ir 

í hey randa hljóði. Þó getur viðkom andi forseti eða svo m argir þingm enn, sem 
tiltekið er i þ ingsköpunum , krafist, að öllum  u tanþ ingsm önnum  sje visað burt, 
og skal þá þing það, er h lu t á að m áli, skera úr, hvort ræða skuli m álið i 
heyranda hljóði eða fy r ir  lokuðum  dyrum .

54. gr.
Þingsköpin handa hinu sam einaða Alþingi og báðum  deildum  þess 

skulu  sett m eð lögum.

IV.

55. gr.
Skipun dóm svaldsins verðu r eigi ákveðin nem a m eð lögum.

56. gr.
D óm endur eiga rjett á að skera ú r  ö llum  ágreiningi um  em bæ ttistak- 

m örk  y íirvaldanna. Þó getur sá, sem  þar um  leitar ú rsku rðar, ekki kom ið 
sjer hjá að hlýða yfirvaldsboðinu i b ráð  m eð þvi að skjóta m álinu  til dóm s.



57. gr.
D óm endur skulu  í em bæ ttisverkum  sínum  fara einungis eftir lögunum . 

Þeim  dóm endum , sem  ekki hafa að auk  um boðsstörf á hendi, verður ekki 
vikið ú r  em bæ tti nem a m eð dóm i, og ekki verða þeir he ldu r fluttir i annað  
em bæ tti á m óti vilja þeirra, nem a þegar svo stendu r á, að verið er að kom a 
ný rri sk ipun  á dóm stólana. Þó m á veita þeim  dóm ara, sem  orð inn  er fullra 
65 ára  gam all, lausn  frá em bæ tti, en eigi skal hann  m issa neins i a f  launum  
sínum .

V.

58. gr.
H in evangeliska lú terska kirk ja skal vera þjóðkirkja á íslandi, og skal 

ríkisvaldid  að þvi leyti styðja hana  og vernda.
Breyta m á þessu m eð lögum .

59. gr.
L andsm enn  eiga rje tt á að stofna fjelög til að þjóna guði m eð þeim  

hætti, sem  best á við sannfæ ringu hvers e ins; þó m á ekki kenna eða frem ja 
neitt, sem  er gagnstæ tt góðu siðferði og allsherjarreglu.

60. gr.
E nginn m á neins i m issa af borgarálegum  og þjóðlegum  ije ttindum  

fyrir sak ir trúarbragða sinna, nje he ldu r m á n okku r fyrir þá  sök skorast 
undan  alm ennri fjelagsskyldu.

E nginn er sky ldur til að inna  af hendi persónuleg gjöld til n e innar 
an n a ra r guðsdýrkunar en þeirrar, e r hann  sjálfur aðhyllist.

Nú e r m að u r utan þ jóðk irk junnar, og geldur bann  þá til H áskóla 
íslands, eða einhvers styrktarsjóðs við þann  skóla, eftir því sem  á verður 
kveðið, gjöld þau, er honum  ella hefði borið  að greiða til þ jóðkirk junnar, 
enda heyri hann  ekki til öðrum  trúarbragðaflokki, e r  v iðu rkendu r sje i landinu .

Breyta m á þessu með lögum.

VI.

61. gr.
H vern þann sem tekinn er fastur, skal án u n d an d rá tta r  leiða fyrir 

dóm ara. Sje han n  eigi jafnsk jó tt lá tinn  laus, skal dóm ari, áðu r só larh ringur 
sje liðinn, leggja rökstuddan  ú rskurð  á, hvort hann  skuli se ttu r í varðhald. 
Megi láta  hann  lausan  gegn veði, þá skal ákveða i ú rskurð i, hvert og hversu 
m ikið það skuli vera.

Ú rskurði dóm ara  m á þegar skjóta til æ ðra dóm s, og fer um  birting 
og áfrýjum  sliks ú rsk u rð a r sem  um  birting  og áfrýjun dóm s i sakam álum .

Engan m á setja i gæ sluvarðhald fyrir sök, e r að eins varðar fjesekt 
eða einföldu fangelsi.



62. gr.
Heim ilið er friðheilagt. Ekki m á gera húsleit, n je kyrrsetja brjef og 

ö n n u r skjöl og rannsaka  þau, nem a eftir dóm súrskurð i, ef lögin ekki gera 
sjerlega undantekning.

63. gr.
E ignarrje ttu rinn  er friðhelgur. Engan m á skylda til að láta af hendi 

eign sína, nem a alm enningsþörf krefji; þ arf til þess lagafyrirm œ li og kom i 
fult verð fyrir.

64. gr.
E nginn úilendingur getur fengið ríkisborgararjett nema með lögum.
Um rjett útlendinga til að eiga fasteign hjer á landi skal farið eftir 

því, sem lög ákveða.

65. gr.
ÖU bönd  þau , er ham la frelsi i atv innuvegum  og jafn rje tti m anna  til 

a tv innu , og eigi eru  bygð á alm enningsheill, skal a f taka  m eð lögum .

66. gr.
Sá, sem  ekki getur sjeð fyrir sjer og sínum , og sje han n  ekki skyldu- 

óm agi annars  m anns, skal eiga rjett á að fá styrk  ú r  a lm ennum  sjóði, en þá 
skal han n  h áðu r vera skyldum  þeim , er lögin áskilja.

67. gr. .
Hafi fo reld rar eigi efni á að fræða sjálf bö rn  sín, eður sjeu börn in

m unaðarlaus og öreigar, e r skylt að sjá þeim  fyrir uppfræ ðingu og fram færi 
a f almannafje.

68. gr.
H ver m aður á rjett á að láta í ljósi hugsanir sínar á p ren ti; þó verður 

hann  að ábyrgjast þæ r fyrir dóm i. R itskoðun og að ra r tá lm an ir fyrir p ren t- 
frelsi m á aldrei í lög leiða.

69. gr.
Rjett eiga m enn á að stofna Qelög i sjerhverjum  löglegum tilgangi, án  

þess að leyfi þurfi að sækja til þess. E kkert fjelag m á leysa upp  m eð stjó rn- , 
arráðstöfun. Þó m á banná  fjelag um  sinn, en þá verður þegar að höfða m ál 
gegn fjelaginu, til þess það verði leyst upp.

70. gr.
Rjett eiga m enn á að safnast sam an vopnlausir. Lögreglustjórninni er 

heim ilt að vera við a lm ennar sam kom ur. B anna m á m annfundi und ir berum  
him ni, þegar uggvænt þykir. að af þeim  leiði óspektir.

71. gr.
S jerhver vopnfæ r m að u r er sky ldur að taka sjálfur þátt i vörn lands- 

ins eftir þvi, sem nákvæ m ar k an n  að verða fyrir m æ lt þar um  m eð Jögum.



72. gr.
Rjetti sveitarljelaganna til að ráða sjálf m álefnum  sínum  m eð um sjón 

stjó rnarinnar skal skipað m eð lögum .

73. gr.
Skattam ó/um  skal skipa  m eð lögum.

74. gr.
Sjerrjettindi, er bund in  sjeu við aðal, nafnbæ tu r og lögtign, m á eigi 

taka i lög.

75. gr.
Rjettinda þeirra, er um  getur í 16., 29. og 30. gr., og bundin eru við  

islenzkan ríkisborgararjeil, njóta einnig danskir rikisborgarar, að öðru jö fnu, 
sam kvœ m t dansk-islenskum  sam bandslögum .

76. gr.
Tillögur, hvort sem  eru  til breytinga eða v iðauka á stjó rnarsk rá  þessari, 

má bera  upp bæði á reglulegu Álþingi og auka-A lþingi. Nái tillagan sam þykki 
beggja þingdeildanna, skal rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til a lm ennra  
kosninga af nýju. Sam þykki báðar deildir þingsins ályk tun ina óbreytta, og 
nái hún  staðfestingu konungs, þá hefir hún  gildi sem stjórnskipunarlög.

Nú sam þykkir Alþingi breytinguna á sam band inu  milli Islands og 
D anm erkur, og skal þá leggja það m ál undir atkvæði allra kosningarbæ rra 
m anna i landinu  til sam þyk tar eða svnjunar, og skal atkvæ ðagreiðslan vera 
leynileg.

78. gr.
Stjórnarskrá þessi öðlast gildi 1. ja n ú a r  1921. Sam tím is falla úr gildi 

stjórnarskrá um  hin sjerstöku m álefni íslands 5. janúar i87k og stjórnskipunar- 
lög 3. oktbr. Í903 og 19. jún í Í915 um  breyting á henni.

Á kvœ ði um  stundarsakir.
1. Kosningarrjetti og kjörgengi við alþingiskosningar halda, að öðru jö fnu , þeir  

menn, er þann rjett hafa fengið áður en stjórnarskrá þessi gengur i gildi, 
þótt ekki sjeu þeir íslenskir rikisborgarar, eða hafi söm u rjettindi sam kvœ m t 
75. gr.

2. Umboð þeirra landskjörinna þ ingm anna , sem ekki eiga að fara  frá  árið  
1922 efiir hlutkesti A lþingis 1917, falla n iður árið 1926.

3. Alm ennar, reglulegar óhlulbundnar alþingiskosningar skulu  fram  fara  árið  
1923. E k k i mega þœ r þó fra m  fara fy r  en að loknu  reglulegu Alþingi 
það ár.



A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :

Með þvi að ísland er nú viðurkent fullvalda konungsriki, þá verður að 
breyta stjórnarskipunarlögum  landsins, svo að þau sjeu í fullu samræmi við 
viðurkenda stöðu þess.

Stjórnarskráin frá 5. janúar 1874 um hin »sjerstaklegu« málefni íslands 
var bygð á lögunum frá 2. janúar 1871 um hina stjórnarlegu stöðu íslands í 
ríkinu, en þar er ísland talið hluti úr hinu danska ríki, og greind frá tiltekin 
mál, sem ísland stjórni sjálft, hin »sjerstaklegu málefni« landsins, en hinum  mál- 
unum  ræður danska ríkisvaldið. Þessi tviskifting m álanna kem ur Ijóslega fram í 
stjórnarskránni frá 1874, en hennar gætir að visu minna í hinum  síðari stjórn- 
skipunarlögum, frá 1903, og 1915.

Nú er sjálfgefið, að gildistaka hinna dansk-íslensku sambandslaga, viður- 
kenning sú, er í þeim er fólgin frá Dana hálfu, og samningur sá milli íslands og 
Danmerkur, er þau lög staðfesta, bafa það í för með sjer, að ísland nú hlýtur 
að setja stjórnarskipun, er ber það með sjer að hún er gerð fyrir sjerstakt 
konungsríki og af fullveldi þess. Þær breytingar verður þá að gera á stjórnar- 
skipuninni, sem þurfa til þess að laga hana að þessu leyti. Svo verður og að 
gera þær breytingar á stjórnarskipuninni, sem þarf vegna ákvæða i sjálfum 
sambandslögunum.

En auk þeirra breytinga, sem gera verður eftir framansögðu, hefir þótt 
rjett að nota tækifærið til að gera nokkrar aðrar breytingar. Verður gerð grein 
fyrir aðalbreytingunum í athugasemdunum  um hinar einstöku greinir frumvarpsins.

Loks hefir þólt rjett að víkja við orðalagi á nokkrum  stöðum i stjórn- 
skipunarlögum þeim, er nú gilda, og færa búning laganna til meira samræmis.

Af tilefni því, er nú er til stjórnarskrárbrevtingar, virðist það vera sjálf- 
sagt, að setja ein stjórnskipunarlög fyrir ríkið. .

Til glöggvunar eru nýjar greinar og breytingar á þeim ákvæðum, er nú 
gilda, settar með breyttu Ietri i frum varpinu, bæði efnisbreytingar og orða.

Tilvitnanir til binna núgildandi stjórnskipunarlaga verða hjer á eftir hafðar 
þannig: stjskr. — stjórnarskráin frá 1874, stjskpl. I. =  stjórnskipunarlögin frá 
1903, stjskpl. II. =  stjórnskipunarlögin frá 1915.

Um einstakar greinar frum varpsins skal tekið fram það, er hjer fer á eftir:

Um 1.—5. gr.
Greinar þessar þurfa væntanlega ekki mikilla skýringa við. Þær eru af- 

leiðing h innar breyttu aðstöðu löggjafarvalds þess, er stjórnskipunina setur, en 
annars vegar eru tekin hjer upp viðkomandi ákvæði sambandslaganna. 3., 4. 
og 5. gr. frum varpsins svara i þessari röð til 2., 3. og 4. gr. sam bandslaganna. 
1. gr. sbr. 2. gr. frv. gerir enga efnisbreyting á þeirri skipun, sem nú er, svo 
langt sem hún nær. Hún svarar til 1. gr. i stjskr.

Um 6. gr.
Þessi grein er að efni til söm og 2. gr. stjskpl. I.



. Um 7. gr.
Sambandslögin ákveða ekki um lögráð ríkisarfa. Það þykir við eiga að 

hafa sama ákvæði um það atríði hjer, sem i hinum  dönsku grundvallarlögum.

Um 8. gr.
í 5. gr. sam bandslaganna segir, að hvort rikið, ísland og Danmörk, setji

fyrir sig ákvæði um greiðslu af ríkis^e til konungs og konungsættar. Það þykir
rjett að taka upp i stjórnarskrána ákvæði um það, að þetta skuli gert með lögum.

Um 9. gr. •
Þessi grein er samhljóða fyrra hluta 1. gr. stjskpl. I. Síðara hluta þeirrar 

greinar, eins og hann er ákveðinn i 1. gr. stjskpl. II. virðist ekki þurfa að taka 
upp i stjórnarskrá, að öðru leyti en þvi, að ráðuneytið skuli hafa aðsetur i 
Reykjavfk. — Ákvæðið um að ráðherra íslands megi ekki hafa annað ráðherra- 
embætti á hendi, á ekki við lengur. Þá virðist óþarft að taka það fram, að ráð- 
herra verði að tala og rita íslenska tungu. Enn virðist óþarft að taka það fram i 
stjórnarskrá, að rikissjóður greiði laun ráðherra og kostnað við embættisferðir 
þeirra. Um uppburð m ála fyrir konungi er síðar sett sjerstakt ákvæði i frum-
varpi þessu, sbr. að öðru leyti 12. gr.

Um 10. gr.
Þessi grein svarar til 3. gr. stjskpl. II.

Um 11. gr.
Nú er svo ákveðið i lögum nr. 1 frá 2. jan . 1917, að ráðherrar skuli 

vera þrír. Það virðist heppilegt, að tala ráðherra sje ekki alveg fastákveðin með 
lögum. Það er varla hætta á þvi, að farið verði að fjölga ráðherrum  gegn vilja 
Alþingis. En hinsvegar getur það verið heppilegt, milli þinga, að konungur geti 
falið tvenn ráðherrastörf einum ráðherra, svo að ekki sjeu t. a. m. ráðherrarnir 
nema tveir, ef einhver ráðherra deyr eða fer frá.

,Um 12. gr.
Það þykir við eiga að til sje islenskt rikisráð, og að konungur geti ráðg- 

ast við ráðherra í sameiginlegu ráði, er í þvi eigi og sæti ríkisarfinn, og að i ríkis- 
ráði sjeu lagafrumvörp, lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir borin upp fyrir kon- 
ungi. E r konungur heimsækir ísland, þá er engin fyrirstaða fyrir því, að kon- 
ungur haldi ríkisráð á venjulegan hátt. Nú verður, eflir þvi sem til hagar, vitan- 
lega venjulega að vera svo, að málin sjeu borin upp fyrir konungi i Kaupm anna- 
höfn, en þar gæti að jafnaði ekki verið þá viðstaddur nema einn ráðherranna. Þvi 
er það tekið til ráðs, að ákveða að konungur geti haldið ríkisráðsfund með 
einum ráðherra, utan íslands.

Um 13. gr.
Með því að varla er um það að ræða, að haldnir verði rikisráðsfundir 

nema örsjaldan, 2—3 á ári, og þeir venjulega ekki með nema einum ráðherra, 
virðist nauðsynlegt að fyrirskipa, að ráðherrafundir verði haldnir svo oft sem



tilefni er til, svo að lög og mikilvæg málefni verði rædd á sameiginlegum fundi 
allra ráðherra. E r gert ráð fyrir því, að þau hin sömu mái, er borin eiga að 
vera upp fyrir konungi á ríkisráðsfundi, verði jafnan áður rædd á ráðherrafundi. 
Svo er og ákveðið, að ráðherra geti borið upp á ráðherrafundi mál, er honum 
þykir svo mikilsvert, að hann óskar að ráðgast um það við hina ráðherrana, 
þótt það ekki heyri til þeim málum, sem jafnan skal ræða á ráðherrafundi. Það 
er eðlilegast, að forseti ráðuneytisins sje nefndur þvi nafni, sem nú er orðið 
algengt, og kallaður forsætisráðherra.

Um 14. gr.
Það er sjálfsagður hlutur, að hver ráðherra, sem viðstaddur er á þeim 

stað, þar er ríkisráðsfundur er haldinn, er skyldur að koma á fundinn og bera 
þar upp fyrir konungi mál sín, nema óviðráðanleg forföll banni. Hjer er gert ráð 
fyrir, að ekki geti venjulega farið nema einn ráðherra utan til að bera málin upp 
fyrir konungi, og þykir þá eðlilegt, að sá ráðherra, er skipar forsætið, verði að 
jafnaði til að fara þá för, með þvi að hann er annars sá, er mest kem ur fram 
fyrir ráðaneytisins hönd í heild. Nú getur það komið fyrir að forsætisráðherra 
eigi ekki hægt með að fara ferðina, og er þá eftir orðalagi greinarinnar, sbr. 
orðin »að jafnaði«, heimilað að annar ráðherra fari. Það þykir rjett, að hafa það 
beint lögmælt, að ráðherra sá, er utan fer tii þess að bera málin upp fyrir kon-
ungi, skuli að jafnaði bera upp einnig þau mál, er heyra undir verksvið hinna
ráðherranna, og er gert ráð fyrir að svo verði venjulega, en auðvitað þarf ekki 
til þessa að taka, þegar hinir ráðherrarn ir geta verið viðstaddir, eða að gera það 
nema fyrir þeirra hönd, er ekki geta verið við.

Þegar svo er, að ráðherra er skylt að lögum að bera upp fyrir konungi 
mál fyrir annan ráðherra, þykir rjett, að hann beri eigi sjerstaklega stjórnarfars- 
lega ábyrgð á málinu vegna flutningsins eins, en hinsvegar sjálfsagt að heimta 
að hann beri ábyrgð á, að flutningurinn sje rjettur. Auðvitað getur hann borið 
stjórnarfarslega ábyrgð á efni málsins fyrir því, þótt hann ekki nafnfesti það, 
vegna afskifta sinna af þvi að öðru leyti, t. a. m. á ráðherrastefnu, eða vegna 
afskiftaleysis.

Um 15. gr.
Þessi grein svarar til 4. gr. í stjskpl. II. Sagt er með beinum orðum, að 

ráðherra beri ábyrgð á því ákvæði, er hann nafnfestir.

Um 16. gr.
Þessi grein svarar til 5. gr. í stjskpl. II., sbr. 4. gr. stjskr. Það þykir

rjett að taka hjer upp aftur ákvæði 4. gr. stjskr. um fæðingjarjett og gera þann
rjett að skilyrði fyrir því að vera embættism aður hjer á landi (stjskr. 4. gr.). Er 
tsland er orðið fullvalda ríki, og hefir sjerstaka rikisþegna, þá virðist sjálfgefið, 
að þegnarnir hali forrjettindi í ýmsum greinum hjer í landi fram yfir aðra menn, 
nema hinn sami rjettur verði veittur erlendum rikisborgurum  með samningi, svo 
sem er um danska ríkisborgara eftir sambandslögunum. Þá þykir rjett að taka 
upp aftur ákvæðið um rjett konungs til að flytja embættismenn. Þetta ákvæði 
var felt burtu úr stjórnarskránni með stjskpl. II. Ekki þykir þurfa að setja neitt 
skilyrði í stjórnarskrána um kunnáttu embættism anna í íslensku.



Um 17. gr.
Það þykir óþarfi að ákveða neitt um það, hve lengi Alþingi megi saman 

vera ár hvert. Það virðist eðlilegt, að seta þess sje bundin við þörfina eina, og 
að það eigi sæti, meðan þörf er. Annarsvegar er rjett að tryggja það, að þingið 
eigi setu þangað til fjárlögin eru samin. Grein þessi svarar til 3. gr. stjskpl. I.

Um 18. gr.
Þessi grein er samhljóða 6. gr. stjskr. •

Um 19. gr.
Þessi grein er samhljóða 7. gr. stjskr., að eins ofurlitið vikið við orða-

laginu.

Um 20. gr.
Grein þessi svarar til 8. gr. stjskr. í nefndri grein stjskr. er kveðið svo 

að orði, að stefna skuli Alþingi sam an næsta ár eftir þingrof. Ef Alþingi er rofið 
snemma á árinu, gæti þannið liðið meira en U/s ár þangað til þvi væri stefnt 
saman, en það virðist ekki mega vera meira en i hæsta lagi 12 m ánuðir.

Um 21. gr.
Samhljóða 9. gr. stjskr.; að eins vikið til orðalagi i niðurlagi greinarinnar.

Um 22. gr.
Að efni til 10. gr. stjskr.

Um 23. gr.
Að efni til 6. gr. stjskpl. II.

Um 24. gr.
Þessi grein svarar til 12. gr. stjskr.
Nýtt ákvæði er hjer tekið upp, að konungur geti ákveðið, að saksókn

fyrir afbrot falli niður. Það getur einatt verið ástæða til þess, að láta slika sak- 
sókn falla niður, og miklu heppilegra að sleppa henni, heldur en t. d. að láta 
málið ganga til dóms, sem svo máske yrði skilorðsbundinn, eða náða m ann eftir 
dóm uppkveðinn. Það þykir rjett að takm arka náðunarrjett konungs á þann 
hátt, að hann ekki megi gefa ráðherra upp hegning, er landsdóm ur hefir dæmt.

Um 25. gr.
Samhljóða 13. gr. stjórnarskrárinnar.

Um 26. gr.
Þessi grein svarar til 7. gr. i stjskpl. II.

Um 27. gr.
Þessi grein svarar til 8. gr. i stjskpl. II.
E r gert er ráð fyrir, að reglulegt Alþingi sje haldið á hverju ári, virðist



6 og 12 ára kjörtímabil óþarflega langt. Hjer er því lagt til, að kjörtím inn sje 4 
ár fyrir þingmenn kosna óhlutbundnum  kosningum og þá heimingi lengri fyrir 
hina. ■

Um 28. gr.
Þessi grein svarar til 9. gr. stjskl. II. Það hefir verið deilt um það, hvort 

heimilt sje að varam aður taki sæti þingmanns, kosins hlutbundinni kosningu, er 
þingmaður er forfallaður, án þess að fara alveg frá. Til þess að taka af allan 
efa, er sagt.m eð berum orðum í niðurlagi greinarinnar, að svo skuli vera.

Um 29. gr.
Þessi gr. svarar til 10. gr. stjskpl. II. í 17. gr. stjskr. var svo ákveðið, að

kosningarrjett h afi: »a) allir bændur, sem bafa grasnyt og gjalda nokkuð til allra
stjetta ; þó skulu þeir, sem með sjerstaklegri ákvörðun kynni að vera undanskild- 
ir einhverju þegnskyldugjaldi, ekki fyrir það missa kosningarrjett sinn; b ) kaup- 
staðarborgarar, ef þeir gjalda til sveitar að minsta kosti 8 kr. á ári; c) þurra- 
búðarm enn, ef þeir gjalda til sveitar að minsta kosti 12 kr. á á r i ; d) embættis- 
menn, hvort heldur þeir bafa konunglegt veitingarbrjef eða þeir eru skipaðir af
því yfirvaldi, sem konungur hefir veitt heimild til þessa ; e) þeir sem hafa tekið
lærdómspróf við háskólann, eða embættispróf við prestaskólann í Reykjavík, eða 
eitthvert annað þess há ttar opinbert próf, sem nú er eða kann að verða sett, þó 
ekki sjeu þeir í embættum, ef þeir eru ekki öðrum háðir. — Þar að auki getur 
enginn átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn fullra 25 ára að aldri þegar 
kosningin fer fram, hafi óflekkað m annorð, hafi verið heimilisfastur í kjördæminu 
1 ár, sje fjár sins ráðandi og honum  sje ekki lagt a f sveit, eða hafi hann þegið 
sveitarstyrk, að hann hafi þá endurgoldið hann eða honum  hafi verið gefinn 
hann upp«. — Stjskl. I breyttu þessum ákvæðum að þvi leyti, að í stað staflið- 
anna b og c er sett ákvæði um að allir karlm enn, sem ekki eru öðrum háðir sem 
hjú og greiða 4 kr. aukaútsvar á ári, skuli hafa kosningarrjett. Fella mátti burtu 
með lögum skilyrðið um aukaútsvarsgreiðslu. Að þessu leyti var rým kaður kosn- 
ingarrjetturinn. .

Stjskpl. II rým kar enn mjög kosningarrjettinn. Þá er burtu feld öll að- 
greining mill stjetta þjóðfjelagsins, og konum er einnig veittur þessi rjettur. Að 
vísu eiga konur eigi allar að fá þennan rjett þegar í stað, heldur fyrst 40 ára 
gamlar konur og svo lækkar aldursm arkið smátt og smátt, þangað til komið er 
niður í sama aldursm arkið, er gildir um karlmeun. Skilyrðinu um aukaútsvars- 
greiðslu er slept. Aftur á móti er kosningarrjetturinn þrengdur að því leyti, að 
hann er bundinn við þá menn, er fæddir eru hjer á Iandi eða hafa átt hjer lög- 
heimili siðustu 5 árin, og er með því skapaður vísir til sjerstaks íslensks borg- 
ararjettar.

í þessu frumvarpi er lagt til að kosningarrjetturinn sje enn rým kaður að 
því leyti, að hann sje alveg jafn fyrir konur sem karla. Virðist ekki þurfa að 
rökstyðja það. Aftur er kosningarrjelturinn enn þrengdur að því leyti, að hann 
er látinn vera bundinn við íslenskan ríkisborgararjett, svo sem siður er í öðr- 
ura rikjum. Hitt kemur undir hið almenna löggjafarvald að ákveða, hvað til 
þess þurfi að fá ríkisborgararjettinn.



Um 30. gr. .
Þessi grein svarar til 11. gr. stjskpl. II.
E r lagt er til, að kosningarrjettur og rjettnr til embætta sje bnndinn við 

rikisborgararjett, þá þarf ekki að leiða rök að því, að sjálfsagt sje að rikisborg- 
ararjettur sje skilyrði fyrir kjórgengi við alþingiskosningar.

Um 31. gr.
Það virðist rjett að ákveða það í stjórnarskránni sjálfri, hvenær reglulegt 

Alþingi skuli saman koma ár hvert, og er bjer baldið lögmæltum samkomudegi 
reglulegs Alþingis. E f reglulegt Alþingi kem ur sam an ár hvert, virðist óþarft að 
heimila þingmönnum að krefjast þess, að aukaþing sje haldið.

Aðrar verulegar efnisbreytingar eru ekki gerðar i stjórnarskipunarlögunum , 
að undanteknum  eftirnefndum greinum.

Um 47. gr.
Ef ráðherrar eru fleiri en einn, má búast við, að jaínan  sje að minsta 

kosti einn ráðherra viðstaddur þingfund, og geti svarað fyrir fjarverandi ráðherra, 
ef nauðsyn krefur. Þykir þvi ekki þörf á að gera rað fyrir sjerstökum umboðs- 
m anni fyrir fjarverandi ráðherra.

Um 64. gr. ,
Það þykir rjett, að taka það beint fram, að útlendingar geti ekki öðlast 

ríkisborgararjett nema með lögum.
Svo þykir það og tryggilegra, að taka það fram, að um rjett útlendinga 

til að eiga fasteignir hjer á landi megi kveða á með lögum.

Um 75. gr.
Sbr. 6. gr. sambandslaganna.

. Um ákvæði um stundarsakir.
Um 1. Þótt kosningarrjettur . og kjörgengi sje til fram búðar bundið við 

ríkisborgararjett, þá þykír ekki við eiga að svifta þá menn rjetti þessum, er eiga 
hann eftir núgildandi stjórnarskipunarlögum . Því er sett bráðabirgðaákvæði um 
það, að þeir, sem nú hafa kosningarrjett, skuli halda honum, þótt þeir eigi ekki 
islenskan rikisborgarrjett, nje njóti jam a rjettar eftir samningi.

Um 2. Til þess að kosningar á landskjörnum  þingmönnum  geti orðið i 
samræmi við ákvæði 27. gr., 1. málsgr., þá verða nmboð núverandi landskjörinna 
þingmanna, sem annars eru úti 1928, að falli niður á árinu 1926, eða kjörtími 
þeirra er styttur um 2 ár.

Um 3. Væntanlega sitja nýkosnir þingmenn, kosnir óhlutbundinni kosn- 
ingu, á aukaþingi 1920,' og þykir rjett að umboð þeirra falli burtu  að þingi af- 
loknu 1923. Þá hafa þeir sennilega verið 4 á r  þingmenn, eða þvi sem næst, nema 
þing verði rofið á þeim tima.


