
Ed. 180. K jó rn arik rá

konungsrikisins íslands.

(Afgreidd frá Ed. 28. febrúar).

I.

1. gr.
Stjórnskipulagið er þingbundin konungsstjórn.

2. gr.
Löggjafarvaldid er hjá konungi og Alþingi, báðum  sam an, framkvæmd- 

arvaldið bjá konungi og dómsvaldið bjá dóm endum .

3. gr.
Skipun konungserfða er sú, er segir i 1. og 2. gr. konungserfðalaga

frá 31. júlí 1853. Konungserfðum má ekki brevta, nem a með samþykki Alþingis.

4. gr. •
Ákvæði þau, er giltu 1. des. 1918 i Danm örku um  trúarbrögð konungs

og lögræði, svo og um  meðferð konungsvalds, þegar konungur er sjúkur, ólög-
ráða eða staddur utan beggja rikjanna, skulu einnig gilda á íslandi.

5. gr.
K onungur getur ekki verið þjóðböfðingi i öðrum  löndum  án sam- 

þykkis Alþingis.

6. gr.
Konungur vinnur eið að stjórnarskránni, er hann kem ur til rikis, enda 

hafi hann ekki unnið þann eið meðan hann var ríkisarfi. Af eiðstaf þessum 
skal gera tvö samhljóða frum rit. Geymir Alþingi annað, en þjóðskjala- 
safnið hitt.

7. gr.
Ríkisarfi er lögráða, er hann er orðinn fullra 18 ára að aldri.

8. gr.
Ákveða skal með lögum greiðslu af ríkisfje til konungs og konungsættar.

9. gr.
Konungur hefir hjð æðsta vald i öllum málefnum rikisins, með þeim



takm örkunum , sem settar eru í stjórnarskrá þessari, og lætur hann ráðherra 
framkvæm a það. Ráðuneytið hefir aðsetur i Reykjavik.

10. gr.
Konungur er ábyrgðarlaus og friðhelgur. Ráðherrar bera ábyrgð á 

stjórnarfram kvæm dum  öllum. Ráðherraábyrgð er ákveðin með lögum. Alþingi 
getur kært þá fyrir em bættisrekstur þeirra. Landsdóm ur dæm ir þau mál.

11. gr.
Konungur skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu 

þeirra og skiftir störfum með þeim.

12. gr.
Lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skulu bornar upp fyrir konungi 

i ríkisráði. Ráðherrar skipa ríkisráð, og á ríkisarfi sæti í því, þegar hann er lög- 
ráða. Konungur er forseti rikisráðsins. Ríkisráðsfund getur konungur haldið 
með einum ráðherra utan Islands.

13. gr.
Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um  mikilvæg stjórn- 

armálefni. Svo skal og halda ráðherrafund, er einhver ráðherranna óskar að 
bera þar upp mál. Fundunum  stjórnar sá ráðherra, er konungur hefir kvatt 
til forsætis. Sá ráðherra, er forsæti skipar, nefnist íorsætisráðherra.

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

að jafnaði málin upp fyrir konungi, einnig fyrir hönd hinna ráðherranna, ef 
þeir eru ekki viðstaddir. Þá er ráðherra ber upp fyrir konungi mál, sem annar 
ráðherra hefir undirritað, ber hann ábyrgð á því, að málið sje rjett flutt, en 
annars ekki sjerstaka ábyrgð vegna flutningsins, nema hann á annan hátt hafi 
tekið stjórnskipulega ábyrgð á efni þess.

15. gr.
Undirskrift konungs undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veitir þeim 

gildi, er ráðherra ritar undir með honum.

16. gr.
Konungur veitir öll þau embætti, er hann hefir veitt hingað til. Breyta 

má þessu með lögum. Engan m á skipa embættism ann, nema hann hafi ís- 
lenskan rikisborgararjett. Em bættism aður hver skal vinna eið eða drengskapar- 
heit að stjórnarskránni.

Konungur getur vikið þeim frá embætti, er hann hefir veitt það.
K onungur getur flutt em bættism enn úr einu embætti í annað, þó svo, 

að þeir missi einskis í af embættistekjum, og að þeim sje gefinn kostur á að 
kjósa um, hvort þeir vilji heldur embættaskiftin eða þá lausn frá embætti 
með lögmæltum eftirlaunum eða lögmæltum ellistyrk.



Með lögum má undanskilja ákveðna embættismannaflokka, auk em- 
bættismanna þeirra, er taldir eru í 57. gr.

17. gr.
Konungur gerir samninga við önnur riki. Þó getur hann enga slíka 

samninga gert, ef þeir hafa í sjer fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi, 
eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum  ríkisins, nema samþykki Al- 
þingis komi til.

18. gr.
Konungur stefnir sam an Alþingi ár hvert og ákveður, hve nær þvi

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

19. gr.
Konungur getur frestað fundum  Alþingis um tiltekinn tima, þó ekki

lengur en 2 vikur, nem a Alþingi samþykki, og ekki nema einu sinni á ári.

20. gr.
Konungur getur rofið Alþingi, og skal þá stofnað til njTrra kosninga 

áður en 2 m ánuðir sjeu liðnir frá þvi, er það var rofið, en Alþingi stefnt 
sam an eigi síðar en 8 m ánuðum  eftir að það var rofið.

21. gr.
Konungur getur látið leggja fyrir Alþingi frum vörp til laga og tillögur 

til annara samþykta.

22. gr.
Staðfesting konungs þarf til þess, að nokkur samþykt Alþingis fái laga- 

gildi. Konungur annast birting laga og framkvæmd.
Nú hefir konungur eigi staðfest lagafrumvarp, sem Alþingi hefir samþykt, 

áður en næsta reglulegt Alþingi kem ur sam an, og er þá frum varpið niður fallið.

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

milli þinga. Ekki mega þau þó ríða í bág við stjórnarskrána. Æ tíð skulu þau 
lögð fyrir næsta Alþingi á eftir.

Nú sam þykkir Alþingi ekki bráðabirgðalög, og falla þau þá úr gildi.
Bráðabirgðafjárlög má eigi gefa út, ef fjárlög fyrir fjárhagstimabilið eru 

samþykt af Alþingi.

24. gr.
Konungur getur ákveðið, að saksókn fyrir afbrot skuli niður falla, ef 

ríkar ástæður eru til. Hann náðar menn og veitir alm enna uppgjöf saka. Ráð- 
herra getur hann þó eigi leyst undan saksókn nje hegningu, sem landsdóm ur 
hefir í dæmt, nema með samþykki Alþingis.



25. gr.
Konungur veitir annaðhvort sjálfur, eða með því að fela það stjórnar- 

völdum í hendur, leyfi og undanþágur frá lögum, samkvæmt reglum, sem 
farið hefir verið eftir hingað til.

II.

26. gr.
Á Alþingi eiga sæti 40 þjóðkjörnir þingmenn. Tölu þeirra m á breyta 

með lögum.
Alþingi skiftist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. í  neðri 

deild eiga sæti 26 þingm enn, en 14 í efri deild. Tölum  þessum má breyta 
með lögum.

Ó hlutbundnum  kosningum i sjerstökum kjördæm um  skulu kosnir 34 
þingmenn, en 6 hlutbundnum  kosningum um land alt i einu lagi.

Með lögum m á ákveða, að þingmenn Reykjavíkurkaupstaðar skuli 
kosnir hlutbundnum  kosningum, og gilda þá um  kjörgengi og kosningarrjett 
sömu reglur sem við óhlutbundnar kosningar.

Þeir þingm enn eiga allir sæti i efri deild, sem kosnir eru hlutbundn- 
um kosningum um land alt, og auk þeirra 8 þingmenn, er sameinað Alþingi 
kýs úr flokki þingm anna, sem kosnir eru i sjerstökum kjördæm um . Hinir 
eiga sæti i neðri deild.

27. gr.
Þingmenn kosnir i sjerstökum  kjördæm um  skulu kosnir til 4 ára, en 

þingmenn kosnir hlutbundnum  kosningum um  land alt til 8 ára, og fer 
helmingur þeirra frá Qórða hvert ár. Þingrof næ r ekki til þingm anna þeirra, 
sem kosnir eru hlutbundnum  kosningum um land alt.

28. gr.
Deyi þingm aður, kosinn í sjerstöku kjördæmi, á kjörtim anum , eða 

fari frá, þá skal kjósa þingm ann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtím- 
ans. Verði á sama hátt autt sæti þingm anns, kosins hlutbundinni kosningu 
um land alt, tekur sæti hans varam aður sá, er i hlut á, en varam enn skulu 
vera jafnm argir og þingmenn, kosnir hlutbundnum  kosningum um  land alt, 
enda kosnir á sam a hátt og samtimis. Sama er og, ef þingmaður, kosinn 
hlutbundinni kosningu um land alt, forfallast svo, að hann getur ekki setið 
á einhverju þingi, hvort er reglulegt þing eða aukaþing, eða það sem eftir 
er af því þingi.

29. gr.
Kosningarrjett við kosningar til Alþingis i sjerstökum kjördæm um 

hafa allir, karlar og konur, sem eru 25 ára eða eldri, er kosning fer fram, 
og hafa rikisborgararjett hjer á landi og verið búsettir í landinu síðustuTimm 
árin áður en kosningar fara fram. Þó getur enginn átt kosningarrjett, nema



hann hafi óflekkað m annorð, hafi verið heimilisfastur i kjördæm inu 1 ár og 
sje fjár síns ráðandi, enda ekki í skuld fyrir þeginn sveitarstyrk.

Gift kona telst tjár sins ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með 
m anni sinum.

Með sömu skilyrðum hafa karlar og konur, sem eru 35 ára eða eldri,
kosningarrjett til h lutbundinna kosninga um land alt. Að öðru leyti setja
kosningalög nánari reglur um kosningar og um það, í hverri röð varam enn
skuli koma i stað aðalm anna í efri deild.

30. gr.
Kjörgengur við kosningar í sjerstökum  kjördæm um  er hver ríkisborg- 

ari, sem kosningarrjett á til þeirra. Kjósa má sam t þann m ann, sem á heima 
utan kjördæmis, eða hefir átt heim a í kjördæm inu skem ur en 1 ár. Með 
sömu skilyrðum hefir m aður, karl eða kona, 35 ára eða eldri, kjörgengi við 
h lutbundnar kosningar um land alt.

Þeir dóm endur, er ekki hafa umboðsstörf á hendi, eru þó ekki kjörgengir.

III.

31. gr.
Reglulegt Alþingi skal sam an kom a ár hvert hinn 15. dag febrúarm án- 

aðar, eða næsta virkan dag, ef helgidagur er, hafi konungur ekki tiltekið ann- 
an samkom udag fyr á árinu.

Breyta má þessu með lögum.

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

33. gr.
Samkom ustaður Alþingis er jafnaðarlega í Reykjavík. Þegar sjerstak- 

lega er ástatt, getur konungur skipað fyrir um, að Alþingi skuli kom a saman 
á öðrum stað á íslandi.

34. gr.
Hvor deild hefir rjett til að bera fram og samþykkja fyrir sitt levti 

frumvörp til laga og annara samþykta. Einnig m á hvor þingdeild, eða sam- 
einað Alþingi, senda konungi ávörp.

35. gr.
Hvor þingdeild getur skipað nefndir innandeildarþingm önnum , til 

að rannsaka mikilvæg mál, er almenning varða. Þingdeildin getur veitt nefnd- 
um  þessum rjett til að heimta skýrslur, m unnlegar og brjeflegar, bæði af 
em bættismönnum og einstökum mönnum .

36. gr.
Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje af taka, nem a með lögum; ekki



má heldur taka lán, er skuldbindi rikið, nje selja eða með öðru ihóti láta af 
hendi neina af fasteignum landsins nje afnotarjett þeirra, nem a samkvæmt 
lagaheimild.

37. gr.
Ekkert gjald má greiða af hendi, nem a heimild sje til þess í fjárlög- 

um  eða Qáraukalögum.

38. gr.
Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar er það er sam an komið, 

leggja frum varp til fjárlaga fyrir það fjárhagsár, sem í hönd fer, og skal í 
frum varpinu fólgin greinargerð um tekjur ríkisins og gjöld.

Frum varp til ljárlaga og frum vörp til fjáraukalaga skal ætíð leggja 
fyrst fyrir neðri deild Alþingis.

39. gr.
Sameinað Alþingi kýs 3 yfirskoðunarm enn, og skulu þeim veitt Jaun 

fyrir starfa sinn. Þeir skulu kosnir með hlutfallskosningu. Yfirskoðunarmenn 
þessir eiga að gagnskoða árlega reikninga um  tekjur og gjöld landsins og gæta 
þess, hvort tekjur landsins sjeu þar allar taldar og hvort nokkuð hafi verið 
af hendi greitt án heimildar. Þeir geta, hver um sig, tveir eða allir, krafist að 
fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir þurfa. Síðan skal safna þess- 
um reikningum fyrir hvert fjárhagstimabil í einn reikning og leggja fyrir 
Alþingi frum varp til laga um sam þykt á honum  og athugasem dir yfirskoð- 
unarm anna.

Rjett er yfirskoðunarm önnum , einum eða fleirum, að fá að sjá reikn- 
inga og bækur rikisfjehirðis, og sömuleiðis stjórnarráðsins, fyrir ár það, sem 
er að liða eða liðið er. Þyki þeim nokkuð athugavert, skulu þeir gera eftir- 
m önnum  sinum  vísbendingu um það skriflega.

40. gr.
Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hefir ver- 

ið rætt þrisvar sinnum  í hvorri þingdeild.

41. gr.
Þegar lagafrumvarp er samþykt í annarihvorri þingdeild, skal það lagt 

fyrir hina deildina svo sem það var samþykt. Ef þar verða breytingar á gerð- 
ar, fer frum varpið aftur til fyrri þingdeildar. Ef hjer verða aftur gerðar breyt- 
ingar, fer það af nýju til hinnar deildarinnar.

Nú gengur enn eigi saman, og ganga báðar deildirnar sam an i eina 
málstofu, og er þá m álinu lokið með einni um ræðu i sam einuðu Alþingi.

Þegar Alþingi skipar eina málstofu, þarf meira en helm ingur þing- 
m anna ú r hvorri þingdeild að vera á fundi og eiga þátt i atkvæðagreiðslu til 
þess, að fullnaðarsam þykt verði lögð á m ál; ræ ður þá atkvæðafjöldi úrslitum 
um einstök málsatriði. En eigi ná þó lagafrumvörp, önnur en frumvörp til 
fjárlaga og fjáraukalaga, fullnaðarsamþykki, nema tveir þriðjungar atkvæða 
þeirra, sem greidd eru, sjeu með þeim.



Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess sjeu löglega kosnir, svo og 
úr þvi, hvort þingm aður hafi mist kjörgengi.

43. gr.
Sjerhver nýr þingm aður skal vinna eið eða drengskaparheit að stjórnar- 

skránni, þegar er kosning hans hefir verið tekin gild.

44. gr.
Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína, og eigi við 

neinar reglur frá kjósendum sinum.
Em bættism enn þeir, sem kosnir verða til Alþingis, þurfa ekki leyfi 

stjórnarinnar til þess að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til, án kostn- 
aðar fyrir ríkissjóð, að annast um, að em bættisstörfum þeirra verði gegnt á 
þann hátt, sem stjórnin telur nægja.

45. gr.
Meðan Alþingi stendur yfir má ekki taka neinn alþingismann fastan 

fyrir skuldir án sam þykkis þeirrar deildar, er hann situr í, nje heldur setja 
hann i varðhald eða höfða mál á móti honum , nem a hann sje staðinn 
að glæp.

Enginn alþingismaður verður krafinn reikningsskapar utan þings fyrir 
það, sem hann hefir sagt i þinginu, nema þingdeildin, sem i hlut á, leyfi.

46. gr.
Nú glatar alþingismaður kjörgengi, og missir hann þá rjett þann, er 

þingkosningin hafði veitt honum .

47. gr.
Ráðherrar eiga samkvæm t embættisstöðu sinni sæti á Alþingi, og eiga 

þeir rjett á að taka þátt i um ræ ðunum  eins oft og þeir vilja, en gæta verða 
þeir þingskapa. Atkvæðisrjett eiga þeir þó þvi að eins, að þeir sjeu jafnframt 
alþingismenn.

48. gr.
Hvor þingdeild og sameinað Alþingi kýs sjálft forseta sinn.

49. gr.
Hvorug þingdeildin getur gert sam þykt um mál, nema meira en helm- 

ingur þingdeildarm anna sje á fundi og greiði þar atkvæði.

50. gr.
Heimilt er hverjum  alþingismanni að bera upp sjerhvert alment mál 

i þeirri þingdeild, sem hann á sæti i, eí hún leyfir það, og beiðast um það 
skýrslu ráðherra.

42. gr.



51. gr.
Hvorug þiugdeildin má taka við neinu málefni, nem a einhver þing- 

deildarm anna flytji það.

52. gr.
Nú þykir þingdeild ekki ástæða til að gera aðra ályktun um  eitthvert 

málefni, og getur hún þá vísað þvi til ráðherra.

53. gr.
Fundir beggja þingdeilda og sameinaðs Alþingis skulu haldnir í heyr- 

anda hljóði. Þó getur forseti, eða svo m argir þingm enn, sem til er tekið í 
þingsköpum, krafist, að öllum utanþingsm önnum  sje vísað burt, og sker þá 
þingfundur úr, hvort ræða skuli málið í heyranda hljóði eða fyrir luktum 
dyrum .

54. gr.
Þingsköp sameinaðs Alþingis og beggja deilda þess skulu setl með

lögum.

IV.

55. gr.
Skipun dómsvaldsins verður eigi ákveðin nema með lögum.

56. gr.
D óm endur skera ú r öllum ágreiningi um em bættistakm örk yfirvalda. 

Þó getur enginn, sem um  þau leitar úrskurðar, komið sjer hjá að hlýða yfir-
valdsboði í bráð með því að skjóta málinu til dóms.

57. gr.
Dómendur skulu í embættisverkum sinum fara einungis eftir lögun- 

um. Þeim dóm endum , sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verður 
ekki vikið úr embætti nem a með dómi, og ekki verða þeir heldur flutlir í 
annað embætti á móti vilja þeirra, nem a þegar svo stendur á, að verið er að 
koma nýrri skipun á dómstólana. Þó má veita þeim dóm ara, sem orðinn er
fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti, en eigi skal hann missa neins i af
launum  sinum.

V.

58. gr.
Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á íslandi, og skal 

rikisvaldið að því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum,



59. gr.
Landsm enn eiga rjett á að stofna ijelög til að þjóna guði með þeim 

hætti, sem best á við sannfæringu hvers eins; þó má ekki kenna eða fremja
neitt, sem er gagnstætt góðu siðferði og allsherjarreglu.

60. gr.
Enginn m á neins i missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum  

fyrir sakir trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast und- 
an alm ennri fjelagsskyldu.

Enginn er skyldur til að inna aí hendi persónuleg gjöld til neinnar
annarar guðsdýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist.

Nú er m aður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til Háskóla 
íslands, eða einhvers styrktarsjóðs við þann skóla, eftir þvi sem á verður 
kveðið, gjöld þau, er honum  ella hefði borið að greiða til þjóðkirkjunnar, 
enda heyri hann ekki til öðrum  trúarbragðaflokki, er viðurkendur sje i landinu.

Breyta má þessu með lögum.

VI.

61. gr.
Hvern þann, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar leiða fyrir 

dómara. Sje hann eigi jafnskjótt látinn laus, skal dóm ari, áður sólarhringur 
sje liðinn, leggja rökstuddan úrskurð á, hvort hann skuli settur i varðhald. 
Megi láta hann lausan gegn veði, þá skal ákveða i úrskurði, hvert og hversu 
mikið það skuli vera.

Úrskurði dóm ara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um  birting 
og áfrýjun slíks úrskurðar sem um  birting og áfrýjun dóms í sakam álum .

Engan má setja í gæsluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar Qesekt 
eða einföldu fangelsi.

62. gr.
Heimilið er friðheilagt. Ekki má gera húsleit, nje kyrsetja brjef og 

önnur skjöl og rannsaka þau, nema eftir dóm súrskurði eða eftir sjerstakri 
lagaheimild.

63. gr.
Eignarrjetturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi 

eign sina, nem a almenningsþörf krefji; þarf til þess lagafyrirmæli og komi 
fult verð fyrir.

64. gr.
Enginn útlendingur getur fengið ríkisborgararjett nem a með lögum.
Um heimild útlendinga til þess að eiga fasteignarjettindi hjer á landi 

skal skipað með lögum.



65. gr.
Engin bönd má leggja á atvinnufrelsi m anna, nem a almenningsheill 

krefji, enda þarf lagaboð til.

66. gr.
Sá skal eiga rjett á styrk ú r alm ennum  sjóði, rsem 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.

67. gr.
Hafi foreldrar eigi efni á að fræða sjálf börn sín, eða sjeu börnin 

m unaðarlaus og öreigar, er skylt að sjá þeim fyrir uppfræðingu og framfæri 
af almannafje.

68. gr.
Hver m aður á rjett á að láta í Ijós hugsanir sínar á p ren ti; þó verður

hann að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálm anir fyrir prent-
frelsi má aldrei i lög leiða.

69. gr.
Rjett eiga m enn á að stofna fjdög í sjerhverjum löglegum tilgangi, án

þess að sækja þurfi um lej'fi til þess. Ekkert fjelag má leysa upp með stjórn-
arráðstöfun. Þó m á banna Qelag um  sinn, en þá verður þegar að höfða mál 
gegn fjelaginu, til þess að það verði leyst upp.

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

heimilt að vera við alm ennar sam kom ur. Banna má mannfundi undir berum 
himni, þegar uggvænt þykir, að af þeim leiði óspektir.

71. gr.
Sjerhver vopnfær m aður er skyldur að taka sjálfur þátt i vörn lands- 

ins, eftir þvi, sem nákvæm ar kann að verða fyrir mælt með lögum.

72. gr.
Rjetti sveitarfjelaganna til að ráða sjálf málefnum sinum með umsjón 

stjórnarinnar skal skipað með lögum.

73. gr.
Skattamálum skal skipa með lögum.

74. gr.
Sjerrjettindi, er bundin sjeu við aðal, nafnbælur og lögtign, má eigi 

taka i lög.



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

íslenskan ríkisborgararjett, njóta einnig danskir rikisborgarar, að öðru jöfnu, 
samkvæm t dansk-íslenskum sambandslögum.

76. gr.
Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þess- 

ari, má bera upp bæði á reglulegu Alþingi og auka-AIþingi. Nái tillagan sam- 
þykki beggja þingdeildanna, skal rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til alm ennra 
kosninga af nýju. Samþykki báðar deildir þingsins ályktunina óbrevtta, og nái 
bún staðfestingu konungs, þá hefír hún gildi sem stjórnskipunarlög.

Nú sam þykkir Alþingi breyting á sambandslögum íslands og Dan- 
m erkur, og skal þá leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra m anna 
í landinu til sam þyktar eða synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.

Sama skal og gilda, ef lagabreyting verður gerð á kirkjuskipuninni 
samkvæmt 58. gr.

77. gr.
Stjórnarskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 1921. Samtimis falla úr gildi 

stjórnarskrá um hin sjerstöku málefni íslands 5. jan ú ar 1874 og stjórnskipun- 
arlög 3. okt. 1903 og 19. júni 1915, um breyting á henni.

Á k v æ ð i  u m  s t u n d a r s a k i r .

1. Kosningarrjetti og kjörgengi við alþingiskosningar halda, að öðru jöfnu, 
þeir menn, er þann rjett hafa fengið áður en stjórnarskrá þessi öðlast 
gildi, þótt ekki sjeu þeir islenskir ríkisborgarar, eða hafi sömu rjettindi 
samkvæmt 75. gr.

2. Umboð þeirra landskjörinna þingm anna, sem ekki eiga að fara frá árið 
1922 eftir hlutkesti Alþingis 1917, falla niður árið 1926.

3. Almennar, reglulegar óhlutbundnar alþingiskosningar skulu fram fara árið 
1923. Ekki mega þær þó fram fara fyr en að loknu reglulegu Alþingi 
það ár.


