
Sd. 504. Breytingartillögiw

við frumvarp til stjórnarskrár konnngsríkisins íslands.

Frá samvinnnnefnd í stjórnarskrármálinn.

v 1.] Við 6. gr.
Á undan orðinu »haB« komi: 
enda.

2. Við 12. gr.
Annar málsliður orðist svo:
Ráðherrar skipa ríkisráð, og á lögráður rikisarfi sæti í þvi.

3." Við 13. gr. •
Orðin »Á fundum þessum ræður afl atkvæða« falli burt.

4.* Við 14. gr.
í stað »nafnsett« komi:
undirritað. '

5. Við 14. gr.
Orðin »svo sem með því að undirrita« til enda greinarinnar falli burt.

6. Við 15. gr.
Orðin »Hver ráðherra« til enda greinarinnar falli burt.

7 4 V ið  16. gr.
a. Eftir orðinu »eið« komi: 

drengskaparheit.
b. Á eftir 16. gr. komi ný (17.) grein, svo hljóðandi:

Konungur gerir samninga við önnur riki. Þó getur hann enga slika 
samninga gert, ef þeir hafa i sjer fólgið afsal eða kvaðir á landi eða 
landhelgi, eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, 
nema samþykki Alþingis komi til.

3 . Við 17. gr.
Greinin orðist svo:
Konungur stefnir saman Alþingi ár hvert og ákveður, hve nær þvi skuli 

slitið. Þinginu má eigi slita fyrr en fjárlög eru samþykt. Konungur getur og 
kvatt Alþingi til aukafunda.

9. Við 18. gr.
Greinin falli burt. Greinatalan breytist samkvæmt þessu.

10. Við 19. gr.
a. Orðin »hins reglulega« falli burt.
b. Fyrir »4« komi:

2.
11. Við 20. gr.

í stað »12« komi:
8.



12. Við 24. gr.
a. Á eftir orðunum wniður falla« komi: 

ef rikar ástæður eru til.
b. Á eftir orðinu »undan« komi: 

saksókn nje.
13. Við 25. gr.

Greinin orðist svo:
Konungur veitir annaðhvort sjálfur, eða með því að fela það stjórnarvöld- 

um i hendur, leyfí og undanþágur frá lögum, samkvæmt reglum, sem farið 
hefir verið eftir hingað til.

14. Við 26. gr.
Á eftir 3. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Með iögum má ákveða, að þingmenn Reykjavíkurkaupstaðar skuli kosnir 

hlutbundnum kosningum, og gilda þá um kjörgengi og kosningarrjett sömu 
reglur sem við óhlutbundnar kosningar.

15. Við 26. gr.
a. Á eftir orðunum í 4. málsgrein »hlutbundnum kosningum« komi:

' um land alt.
b. Fyrir orðin »óhlutbundnum kosningum« í sömu málsgrein komi: 

í sjerstökum kjördæmum.
16. Við 27. gr.

Fyrir orðin nóhlutbundnum kosningum« komi: 
í sjerstökum kjördæmum.

17. Við 27. gr.
Á eftir orðunum nhlutbundnum kosningum« komi: 
um land alt.

18. Við 28. gr.
a. Fyrir orðin wóhlutbundinni kosningu« komi: 

i sjerstöku kjördæmi.
b. Á eftir orðunum whlutbundinni kosningu« á tveim stöðum komi: 

um land alt.
Og á eflir nhlutbundnum kosningum« komi: 
um land alt.

19. Við 29. gr.
Fyrir orðin í upphafi greinarinnar »Kosningarijett við óhlutbundnar kosn- 

ingar« komi:
Kosningarrjett við kosningar i sjerstökum kjördæmum.

20. Við 29. gr.
Á eftir orðunum »hjer á landi« komi:
og verið búsettir í landinu síðustu fimm árin áður en kosningar fara fram. 

Ekki slítur það heimilisfestu manns, þótt hann dveljist erlendis af þvi aö 
hann er sendimaður ríkisins, við nám eða til lækninga.

21. Við 29. gr.
Á eftir orðunum whlutbundinna kosninga« komi: 
um land alt.



22. Við 30. gr.
Fyrir orðin »óhlutbundnar kosningar« komi: ,
kosningar i sjerstökum kjördæmum.

23. Við 30. gr.
Á eftir orðunum »hlutbundnum kosningum« komi: .
um land alt.

24. Við 30. gr.
Síðasti málsliður fyrri málsgreinar »Heimilisfesta innanlands . . . óhlut-. 

bundnar kosningar« falli burt.
25. Við 34. gr.

Greinin orðist svo:
Hvor deild á rjett á að bera fram frumvörp til laga og annara samþykta 

og samþykkja þau fyrir sitt leyti. Einnig má hvor þingdeild, eða sameinað 
Alþingi, senda konungi ávörp. ,

26. Við 36. gr.
1 stað orðanna »neina af jarðeignum« til enda greinarinnar komi: 
neina af fasteignum landsins nje afnotarjett þeirra, nema samkvæmt laga- 

heimild.
27. Við 38. gr.

í stað orðanna wgreinileg skýrsla« komi: 
greinargerð.

28. Við 38. gr.
Síðari málsgrein orðist svo:
Frumvarp til fjárlaga og frumvörp til fjáraukalaga skal ætíð leggja fyrst 

fyrir neðri deild Alþingis.
29. Við 39. gr.

Fyrir orðin í síðasta málslið fyrri málsgreinar »fyrir Alþingi« og út máls- 
greinina komi:

fyrir Alþingi í frumvarpsformi, ásamt athugasemdum yfirskoðunarmanna, 
og sætir þvi næst sömu meðferð sem önnur lagafrumvörp.

30. Við 40. gr.
í stað orðanna í niðurlagi greinarinnar »þingdeildinni um sig« komi: 
þingdeild.

31. Við 41. gr.
í stað orðanna i upphafi greinarinnar »Þegar lagafrumvarp . . . til hinn- 

ár deildarinnar« komi:
Pegar lagafrumvarp er samþykt i annarihvorri þingdeild, skal það lagt 

fyrir hina deildina svo sem það var samþykt. Ef þar verða breytingar á 
gerðar, fer frumvarpið aftur til fyrri þingdeildar. Ef hjer verða aftur gerðar 
breytingar, fer það af nýju til hinnar deildarinnar.

32. Við 41. gr.
í stað orðanna »Pegar Alþingi« til enda jgreinarinnar komi:
Pegar Alþingi skipar eina málstofu, þarf meira en helmingur þingmanna 

úr hvorri þingdeild að vera á fundi og eiga þátt i atkvæðagreiðslu til þess, 
að fullnaðarsamþykt verði lögð á mál; ræður þá atkvæðafjöldi úrslitum um 
eiustök málsatriði. En eigi nær lagafrumvarp í heild sinni — að undanskifd-



mn frumvörpum til fjárlaga og fjárankalaga — þó samþykki, nema tveir 
þriðjungar atkvæða þeirra, sem greidd eru, sje með þvi.

33. Við 43. gr.
Eftir orðið »eið« komi: .
eða drengskaparheit.

34. Við 44. gr.
í stað »landssjóðinn« komi: 
rikissjóð.

35. Við 45. gr.
1 stað »talað« komi: 
sagt.

36. Við 48. gr.
Greinin orðist svo:
Hvor þingdeild og sameinað Alþingi kýs sjálft forseta sinn.

37. Við 49 gr.
Greinin orðist svo:
Hvorug þingdeildin getur gert samþykt um nokkurt mál, nema meira en 

helmingur þingdeildarmanna sje á fundi og greiði þar atkvæði.
38. Við 52. gr.

Greinin orðist svo:
Nú þykir þingdeild ekki ástæða til að gera aðra ályktun um eitthvert mál- 

efni, og getur hún þá vísað því til ráðherra.
39. Við 53. gr.

Greinin orðist svo:
Fundir beggja þingdeilda og sameinaðs Alþingis skulu haldnir í heyranda 

hljóði. Þó getur forseti, eða svo margir þingmenn, sem til er tekið í þing- 
sköpum, krafist, að öllum utanþingsmönnum sje vísað burt, og sker þá þing- 
fundur úr, hvort ræða skuli málið í heyranda hljóði eða fyrir lnktum 
dyrum.

40. Við 54. gr.
Greinin orðist svo:
Þingsköp handa sameinuðu Alþingi og báðum deildum þess skulu sett 

með lögum.
41. Við 56. gr.

Greinin orðist svo:
Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Þó 

getur sá, sem þar um leitar úrskurðar, ekki komið sjer hjá að hlýða yfir- 
valdsboði í bráð með því að skjóta málinu til dóms.

42. Við 62. gr.
í stað orðanna »ef lögin ekki gera sjerstaka undantekning« komi: 
eftir dómsúrskurði eða sjerstakri lagaheimild.

43. Við 64. gr/
Síðari málsgrein orðist svo:
Um heimild útlendinga til þess að eiga fasteignarjettindi hjer á landi skal 

skipað með lögum.
44. Við 65. gr.

Greinin orðist svo:



Atvinnurjetti manna skal skipað með lögum, og þau ein bönd á leggja, 
sem almenningsheill krefur.

45. Við 66. gr.
Greinin orðist svo:
Sá skal eiga rjett á styrk úr almennum sjóði, sem eigi fær sjeð fyrir sjer 

og sinum, og sje eigi öðrum skylt að framfæra hann, en þá skal hann vera 
skyldum þeim háður, er lög áskilja.

46. Við 76. gr.
í stað orðanna í annari málsgrein »breytinguna á sambandinu milli« komi:
breytingu á sambandslögum.


