STJÓRNARSKRÁ
konungsríkisins Íslands
Nr. 9, 18. maí 1920
uppfærð með öllum breytingum til og með desember 1942

I.
1. gr.
Stjórnskipulagið er þingbundin konungsstjórn.

2. gr.
Löggjafarvaldið er hjá konungi og Alþingi, báðum saman, framkvæmdavaldið hjá
konungi og dómsvaldið hjá dómendum.
3. gr.
Skipun konungserfða er sú, er segir í 1. og 2. gr. konungserfðalaga frá 31. júlí 1853.
Konungserfðum má ekki breyta, nema með samþykki Alþingis..
4. gr.
Ákvæði þau, er giltu 1. des. 1918 í Danmörku um trúarbrögð konungs og lögræði,
svo og um meðferð konungsvalds, þegar konungur er sjúkur, ólögráða eða staddur utan
beggja ríkjanna, skulu einnig gilda á Íslandi.
5. gr.
Konungur getur ekki verið þjóðhöfðingi æi öðrum löndum án samþykkis Alþingis.
6. gr.
Konungur vinnur eið að stjórnarskránni, er hann kemur til ríkis, enda hafi hann ekki
unnið þann eið meðan hann var ríkisarfi. Af eiðstaf þessum skal gera tvö samhljóða frumrit.
Geymir Alþingi annað, en þjóðskjalasafnið 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 hið æðsta vald í öllum málefnum ríkisins, með þeim takmörkunum,
sem settar eru í stjórnarskrá þessari, og lætur hann ráðherra framkvæma það. Ráðuneytið
hefir aðsetur í Reykjavík.
10. gr.
Konungur er ábyrgðarlaus og friðhelgur. Ráðherrar bera ábyrgð á
stjórnarframkvæmdum öllum. Ráðherraábyrgð er ákveðin með lögum. Alþingi getur kært þá
fyrir embættisrekstur þeirra. Landsdómur dæmir 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 í ríkisráði.
Ráðherrar skipa ríkisráð, og á ríkisarfi sæti í því, þegar hann er lögráða. Konungur er forseti

ríkisráðsins. Ríkisráðsfund getur konungur haldið með einum ráðherra utan Íslands.
13. gr.
Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni. Svo
skal og halda ráðherrafund, er einhver ráðherranna óskar að bera þar upp mál. Fundunum
stjórnar sá ráðherra, er konungur hefir hvatt til forsætis. Sá ráðherra, er forsæti skipar, nefnist
forsætisráðherra.
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 rétt flutt, en annars ekki sérstaka 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 má skipa embættismann, nema hann hafi íslenskan ríkisborgararjett.
Embættismaður hver skal vinna eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni.
Konungur getur vikið þeim frá embætti, er hann hefir veitt það.
Konungur getur flutt embættismann 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 embættisskiftin eða þá lausn frá embætti með lögmæltum eftirlaunum eða lögmæltum
ellistyrk.
Með lögum má undanskilja ákveðna embættismannaflokka, auk embættismanna
þeirra, er taldir eru í 57. gr.
17. gr.
Konungur gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef
þeir hafi í sjer fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi, eða ef þeir horfa til breytinga á
stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til.
18. gr.
Konungur stefnir saman Alþingi ár hvert og ákveður, hve nær því skuli slitið. Þinginu
má eigi slíta fyr en fjárlög eru samþykt. Konungur getur og hvatt Alþingi til aukafunda.
19. gr.
Konungur getur frestað fundum Alþingis um tilkekinn tíma, þó ekki lengur en 2 vikur
nema Alþingi samþykki, og ekki nema einu sinni á ári.
20. gr.
Konungur getur rofið Alþingi, og skal þá stofna til nýrra kosninga áður 2 mánuðir
sjeu liðnir frá því, er það var rofið, en Alþingi stefnt saman eigi síðar en 8 mánuðum eftir að
það var rofið.
21. gr.
Konungur getur látið leggja fyrir Alþingi frumvörp til laga og tillögur til annara
samþykkta.
22. gr.

Staðfesting konungs þarf til þess, að nokkur samþykkt Alþingis fái lagagildi.
Konungur annast birtingu laga og framkvæmd.
Nú hefur konungur eigi staðfest lagafrumvarp, sem Alþingi hefir samþykt, áður en
næsta reglulegt Alþingi kemur saman, og er þá frumvarpið niður fallið.
23. gr.
Þegar brýna nauðsyn ber til, getur konungur gefið út bráðabirgðalög milli þinga. Ekki
mega þau þó ríða í bág við stjórnarskrána. Ætíð skulu þau lögð fyrir næsta Alþingi á eptir.
Nú samþykkir Alþingi ekki bráðabirgðalög, og falla þau þá úr gildi.
Bráðabirgðafjárlög má eigi gefa út, ef fjárlög fyrir fjárhagstímabilið eru samþykt af
Alþingi.
24. gr.
Konungur getur ákveðið að samsókn fyrir afbrot skuli niður falla, ef ríkar ástæður eru
til. Hann náðar menn og veitir almenna uppgjöf saka. Ráðherra getur hann þó eigi leyst undan
saksókn nje hegningu, sem landsdómur hefir í dæmt, nema með samþykki Alþingis.
25. gr.
Konungur veitir annaðhvort sjálfur, eða með því að fela það stjórnvöldum í hendur,
leyfi og undanþágur frá lögum, samkvæmt reglum, sem farið hefur verið eftir hingað til.
II.
26. gr.
Alþingi eiga sæti allt að 52 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegum kosningum, þar af
a. 8 þingmenn í Reykjavík. Kosning þeirra er hlutbundin. Jafnmargir varamenn skulu
kosnir samtímis og á sama hátt.
b. 6 þingmenn í þessum kaupstöðum, einn fyrir hvern kaupstað: Hafnarfirði, Ísafirði,
Siglufirði, Akureyri, Seyðisfirði og Vestmannaeyjum.
c. 27 þingmenn í þeim einmennings- og tvímenningskjördæmum, sem nú eru, öðrum
en kaupstöðum. Skal kosning vera hlutbundin í tvímenningskjördæmum og jafnmargir
varamenn kosnir samtímis og á sama hátt.
Deyi þingmaður, kosinn í einmenningskjördæmi, eða fari frá á kjörtímanum, þá skal
kjósa þingmann í hans stað fyrir það, sem eftir er kjörtímans.
d. Allt að 11 þingmenn til jöfnunar milli þingflokka, svo að hver þeirra hafi þingsæti í sem
fyllstu samræmi við atkvæðatölu sína við almennar kosningar. Heimilt er flokkum að hafa
landslista í kjöri við almennar kosningar, enda greiði þá kjósendur annaðhvort frambjóðanda í
kjördæmi eða landslista. Frambjóðendur þess flokks, sem landslista hefur í kjöri og nær
jöfnunarþingsæti, taka sæti eftir þeirri röð, sem þeir eru í á listanum að lokinni kosningu. Skal
að minnsta kosti annað hvert sæti tíu efstu manna á landslista skipað frambjóðendum
flokksins í kjördæmum utan Reykjavíkur. Að öðru leyti fer um skipun jöfnunarþingsæta eftir
kosningalögum. Jafnmargir varamenn skulu kosnir jöfnunarþingsætum, samtímis og á sama
hátt.
Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.
27. gr.
Alþingi skiptist í tvær deildir, efri þingdeild og neðri þingdeild. Á þriðjungur
þingmanna sæti í efri deild, en tveir þriðju hlutar í neðri deild. Verði tala þingmanna þannig,
að ekki sé unnt að skipta til þriðjunga í deildirnar, eiga þeir þingmenn, einn eða tveir, sem
umfram eru, sæti í neðri deild.
28. gr.
Kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa allir, karlar sem konur, sem eru 21 árs

eða eldri, þegar kosning fer fram, hafa ríkisborgararétt hér á landi og hafa verið búsettir í
landinu síðustu fimm árin áður en kosning fer fram. Þó getur enginn átt kosningarétt, nema
hann hafi óflekkað mannorð og sé fjárráður.
Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún eigi óskilið fjárlag með manni sínum.
Kosningalög setja að öðru leyti nánari reglur um alþingiskosningar.
29. gr.
Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver ríkisborgari, sem kosningarétt á til
þeirra.
Þeir dómendur, er ekki hafa umboðsstörf á hendi, eru þó ekki kjörgengir.
III.
30. gr.
Reglulegt Alþingi skal saman koma ár hvert hinn 15. dag febrúarmánaðar, eða næsta
virka dag, ef helgidagur er, hafi konungur ekki tiltekið annan samkomudag fyr á árinu.
Breyta má þessu með lögum.
31. gr.
Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess nje frelsi.
32. gr.
Samkomustaður Alþingis er jafnaðarlega í Reykjavík. Þegar sjerstaklega er ástatt,
getur konungur skipað fyrir um, að Alþingi skuli koma saman á öðrum stað á Íslandi.
33. gr.
Hvor deild hefur rjett til að bera fram og samþykkja fyrir sitt leyti frumvörp til laga
og annara samþykta. Einnig má hvor þingdeild, eða sameinað Alþingi, senda konungi ávörp.
34. gr.
Hvor þingdeild getur skipað nefndir innandeildarþingmönnum til að rannsaka
mikilvæg mál, er almenning varða. Þingdeildin getur veitt nefndum þessum rjett til að heimta
skýrslur, munnlegar og brjeflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum.
35. gr.
Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje af taka, nema með lögum; eigi má heldur
taka lán, er skuldbindi ríkið, nje selja eða með öðru móti láta af hendi neina af fasteignum
landsins nje afnotarjett þeirra, nema samkvæmt lagaheimild.
36. gr.
Ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sje til þess í fjárlögum eða
fjáraukalögum.
37. gr.
Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar og það er saman komið, leggja frumvarp til
fjárlaga fyrir það fjárhagsár, sem í hönd fer og skal í frumvarpinu fólgin greinargerð um
tekjur ríkisins og gjöld.
Frumvarp til fjárlaga og fjáraukalaga skal leggja fyrir sameinað þing og afgreiða þar við 3
umræður.
38. gr.
Sameinað Alþingi kýs 3 yfirskoðunarmenn, og skulu þeim veitt laun 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 þessum
reikningum fyrir hvert fjárhagstímabil í einn reikning og leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga
um samþykt á honum og athugasemdir yfirskoðunarmanna.
Rjett er yfirskoðunarmönnum, einum eða fleirum, að fá að sjá reikninga og bækur
ríkisfjehirðis, og sömuleiðis stjórnarráðsins, fyrir ár það, sem er að líða eða liðið er. Þyki
þeim nokkuð athugavert, skulu þeir gera eftirmönnum sínum vísbendingu um það skriflega.
39. gr.
Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hefur verið rætt þrisvar
sinnum í hvorri þingdeild.
40. gr.
Þegar lagafrumvarp er samþykt í annarihvorri þingdeild, skal það lagt fyrir hina
deildina svo sem það var samþykt. Ef þar verða breytingar á gerðar, fer frumvarpið aftur til
fyrri þingdeilar. Ef hjer verða aftur gerðar breytingar, fer það að nýju til hinnar deilarinnar.
Nú gengur enn eigi saman, og ganga báðar deildirnar saman í eina málstofu, og er þá
málinu lokið með einni umræðu í sameinuðu Alþingi.
Þegar Alþingi skipar eina málstofu, þarf meira en helmingur þingmanna úr hvorri
þingdeild að vera á fundi og eiga þátt í atkvæðagreiðslu til þess að fullnaðarsamþykt verði
lögð á mál, ræður þá atkvæðafjöldi úrslitum um einstök málsatriði. En eigi ná þó
lagafrumvarp, önnur en frumvörp til fjárlaga og fjáraukalaga, fullnaðarsamþykki, nema tveir
þriðjungar atkvæða þeirra, sem greidd eru, sjeu með þeim.
41. gr.
Alþingi sker sjálft úr, hvort þingmenn þess sjeu löglega kosnir, svo og úr því hvort
þingmaður hafi mist kjörgengi.
42. gr.
Sjerhver nýr þingmaður skal vinna eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni, þegar
er kosning hans hefir verið tekin gild.
43. gr.
Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína, og eigi við neinar reglur
frá kjósendum sínum.
Embættismenn þeir, er kosnir verða til Alþingis, þurfa ekki leyfi stjórnarinnar til þess
að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til, án kostnaðar fyrir ríkissjóð, að annast um, að
embættisstörfum þeirra verði gegnt á þann hátt, sem stjórnin telur nægja.
44. gr.
Meðan Alþingi stendur yfir má ekki taka neinn alþingismann fastan fyrir skuldir án
samþykkis þeirrar deildar, er hann situr í, nje heldur setja hann í varðhald eða höfða mál á
móti honum, nema hann sje staðinn að glæp.
Enginn alþingismaður verður krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það, sem hann
hefir sagt í þinginu, nema þingdeildin, sem í hlut á, leyfi.
45. gr.
Nú glatar alþingismaður kjörgengi, og missir hann þá rjett þann, er þingkosningin
hafði veitt honum.
46. gr.
Ráðherra Íslands eiga samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á Alþingi, og eiga þeir
rjett á að taka þátt í umræðunum eins oft og þeir vilja, en gæta verða þeir þingskapa.
Atkvæðisrjett eiga þeir þó því að eins, að þeir séu jafnframt alþingismenn.

47. gr.
Hvor þingdeild og sameinað Alþingi kýs sjálft forseta sinn.
48. gr.
Hvorug þingdeildin getur gert samþykt um mál, nema meira en helmingur þingmanna
sje á fundi og greiði þar atkvæði.
49. gr.
Heimilt er hverjum alþingismanni að bera upp sjerhvert alment mál í þeirri þingdeild,
sem hann á sæti í, ef hún leyfir það, og beiðast um það skýrslu ráðherra.
50. gr.
Hvorug þingdeildin má taka við neinu málefni, nema einhver þingdeildarmanna flytji
það.
51. gr.
Ný þykir þingdeild ekki ástæða til að gera aðra ályktun um eitthvert málefni og getur
hún þá vísað því til ráðherra.
52. gr.
Fundir beggja þingdeilda og sameinaðs Alþingis skulu haldnir í heyranda hljóði. Þó
getur forseti, eða svo margir þingmenn, sem til er tekið í þingsköpum, krafist, að öllum
utanþingsmönnum sje vísað burt, og sker þá þingfundur úr, hvort ræða skuli málið í heyranda
hljóði eða fyrir luktum dyrum.
53. gr.
Þingsköp sameinaðs Alþingis og beggja deilda þess skulu sett með lögum.
IV.
54. gr.
Skipun dómsvaldsins verður ei ákveðin nema með lögum.
55. gr.
Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvaldanna. Þó getur
enginn, sem um þau leitar úrskurðar, komið sjer hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að
skjóta málinu til dóms.
56. gr.
Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum. Þeim
dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verður ekki vikið úr embætti nema
með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað embætti á móti vilja þeirra, nema þegar
svo stendur á, að verið er að koma nýrri skipun á dómstólana. Þó má veita þeim dómara, sem
orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti, en eigi skal hann missa neins í af launum
sínum.
V.
57. gr.
Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðskirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að
því leyti styðja hana og vernda.
Breyta má þessu með lögum.
58. gr.
Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, sem bezt á

við sannfæringu hvers eins; þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er gagnstætt góðu
siðferði og allsherjar reglu.
59. gr.
Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir
trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri fjelagsskyldu.
Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til neinnar annarrar
guðsdýrkunar en þeirrar, er hann sjálfur aðhyllist.
Nú er maður utan þjóðkirkjunnar, og geldur hann þá til Háskóla Íslands, eða einhvers
styrktarsjóðs við þann skóla, eftir því sem á verður kveðið, gjöld þau, er honum hefði ella
borið að greiða til þjóðkirkjunnar, enda heyri hann ekki til öðrum trúarbragðaflokki, er
viðurkenndur sje í landinu.
Breyta má þessu með lögum.
60. gr.
Hvern þann, sem tekinn er fastur, skal án undandráttar leiða fyrir dómara. Sje hann
eigi jafnskjótt látinn laus, skal dómari, áður sólarhringur sje liðinn, leggja rökstuddan úrskurð
á, hvort hann skuli settur í varðhald. Megi láta hann lausan gegn veði, þá skal ákveða í
úrskurði, hvert og hversu mikið það skuli vera.
Úrskurði dómara má þegar skjóta til æðra dóms, og fer um birting og áfrýjun slíks
úrskurðar sem um birting og áfrýjun dóms í sakamálum.
Engan má setja í gæsluvarðhald fyrir sök, er að eins varðar fjesekt eða einföldu
fangelsi.
61. gr.
Heimilið er friðheilagt. Ekki má gera húsleit, nje kyrrsetja bréf og önnur skjöl og
rannsaka þau, nema eftir dómsúrskurði eða eftir sjerstakri lagaheimild.
62. gr.
Eignarjetturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína, nema
almenningsþörf krefji; þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.
63. gr.
Enginn útlendingur getur fengið ríkisborgararjett nema með lögum.
Um heimild útlendinga til þess að eiga fasteignarjettindi hjer á landi skal skipað með
lögum.
64. gr.
Engin bönd má leggja á atvinnufrelsi manna, nema almenningsheill krefji, enda þarf
lagaboð til.
65. gr.
Sá skal eiga rjett á styrk úr almennum sjóði, sem eigi fær sjeð fyrir sjer og sínum, og
sje eigi öðrum skylt að framfæra hann, en þá skal hann vera skyldum þeim háður, er lög
áskilja.
66. gr.
Hafi foreldrar eigi efni á að fræða sjálf börn sín, eða sjeu börnin munaðarlaus og
öreigar, er skylt að sjá þeim fyrir uppfræðingu og framfæri af almannafje.
67. gr.
Hver maður á rjett á að láta í ljós hugsanir sínar á prenti; þó verður hann að ábyrgjast
þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei í lög leiða.

68. gr.
Rjett eiga menn á að stofna fjelög í sérhverjum löglegum tilgangi, án þess að sækja
þurfi um leyfi til þess. Ekkert fjelag má leysa upp með stjórnarráðstöfun. Þó má banna fjelag
um sinn, en þá verður þegar að höfða mál gegn fjelaginu, til þess að það verði leyst upp.
69. gr.
Rjett eiga menn á að safnast saman vopnlausir. Lögreglustjórninni er heimilt að vera
við almennar samkomur. Banna má mannfundi undir berum himni, þegar uggvænt þykir, að
af þeim leiði óspektir.
70. gr.
Sjerhver vopnfær maður er skyldur að taka þátt í vörn landsins, eftir því, sem
nákvæmar kann að verða fyrir mælt með lögum.
71. gr.
Rjetti sveitarfélaganna til að ráða sjálf málefnum sínum með umsjón stjórnarinnar
skal skipað með lögum.
72. gr.
Skattamálum skal skipa með lögum.
73. gr.
Sjerréttindi, er bundin sjeu við aðal, nafnbætur og lögtign, má eigi taka í lög.
74. gr.
Rjettindi þeirra, er um getur í 16., 29. og 30. gr. og bundin eru við íslenskan
ríkisborgararjett, njóta einnig danskir ríkisborgarar, að öðru jöfnu, samkvæmt danskíslenskum sambandslögum.
75. gr.
Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka í stjórnarskrá þessari, má bera upp
bæði á reglulegu Alþingi og auka-Alþingi. Nái tillagan samþykki beggja þingdeildanna, skal
rjúfa Alþingi þá þegar og stofna til almennra kosninga að nýju. Samþykki báðar deildir
þingsins ályktunina óbreytta, og nái hún staðfestingu konungs, þá hefur hún gildi sem
stjórnskipunarlög.
Nú samþykkir Alþingi breyting á sambandslögum Íslands og Danmerkur, og skal þá
leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til samþykktar eða
synjunar, og skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.
Sama skal og gilda, ef lagabreyting verður gerð á kirkjuskipaninni samkvæmt 58. gr.
Þegar Alþingi samþykkir þá breytingu á stjórnskipulagi Íslands, sem greinir í ályktunum
þess frá 17. maí 1941, hefur sú samþykkt eins þings gildi sem stjórnskipunarlög, er
meiri hluti allra kosningabærra manna í landinu hefur með leynilegri atkvæðagreiðslu
samþykkt hana. Þó er óheimilt að gera með þessum hætti nokkrar aðrar breytingar á
stjórnarskránni en þær, sem beinlínis leiðir af sambandsslitunum við Danmörku og því, að
Íslendingar taka með stofnun lýðveldis til fullnustu í sínar hendur æðsta vald í málefnum
ríkisins.
76. gr.
Stjórnarskrá þessi öðlast gildi 1. janúar 1921. Samtímis falla úr gildi stjórnarskrá um
hin sjerstöku málefni Íslands 5. janúar 1874 og stjórnskipunarlög 3. okt. 1903 og 19. júní
1915, um breyting á henni.
Ákvæði um stundarsakir.

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
íslenskir ríkisborgarar, eða hafi sömu rjettindi samkvæmt 75. gr.
2. Umboð þingmanna fellur niður, þegar stjórnskipunarlög þessi öðlast gildi, og fara þá
fram almennar kosningar til Alþingis.

