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Tillaga að endurskoðaðri 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Ágúst Þór Árnason og Skúli Magnússon
1
 

30. ágúst 2012 

(Breytingar frá núgildandi stjórnarskrá í hornklofum) 

  

I. [Undirstöður]
2
  

1. gr. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. 

2. gr. Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld 

samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara 

með dómsvaldið. 

[3. gr. Íslenskt landsvæði er eitt og óskipt. Mörk íslenskrar landhelgi, lofthelgi og efnahagslögsögu 

skulu ákveðin með lögum.]
3
  

[4. gr. Auðlindir náttúru Íslands eru þjóðareign sem ber að nýta á sjálfbæran hátt til hagsbóta 

landsmönnum öllum. Ríkið hefur eftirlit með meðferð og nýtingu auðlinda í umboði þjóðarinnar og 

getur heimt gjald fyrir heimildir sem veittar eru til hagnýtingar. Heimildir til að nýta náttúruauðlindir, 

sem ekki eru háðar einkaeignarétti, skulu  aldrei leiða til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis 

einkaaðila yfr þeim.]
4
  

                                                           
1
 Sú tillaga að nýrri stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sem hér er sett fram, byggir á atriðum sem telja má að nokkuð almenn 

samstaða ríki um að rétt sé að breyta í gildandi stjórnarskrá. Jafnframt er hér í flestum tilvikum um að ræða atriði sem hafa 
hlotið nokkuð rækilega athugun og umræðu á undanförnum árum og áratugum. Tillagan byggist að verulegu leyti á vinnu 
og hugmyndum stjórnlaganefndar (sbr. skýrslu stjórnlaganefndar 2011) þar sem gögnum um þessi efni var safnað saman og 
lagðar fram hugmyndir um breytingar, þó þannig að leitast er við að sneiða hjá þeim efnum sem ullu hvað mestum 
ágreiningi í nefndinni. Tillagan er sett fram sem framlag til umræðu um stjórnarskrármál við þá heildarendurskoðun íslensku 
stjórnarskrárinnar sem nú stendur yfir. Tillagan er alfarið á ábyrgð Ágústs Þórs Árnasonar og Skúla Magnússonar og 
óviðkomandi þeim stofnunum sem þeir starfa eða hafa starfað fyrir. Nánari umfjöllun um tillöguna má nálgast á 
stjornskipun.is. 
2
 Skýring: Gert er ráð fyrir því að köflum verði gefin heiti í þeim tilgangi að stjórnarskráin verði aðgengilegri almennum 

lesanda. 
3
 Skýring: „Hér er lagt til það nýmæli að lýsa afmörkun íslensks yfirráðasvæðis þótt ljóst sé hver mörk Íslands eru, þar sem 

landið er umlukið hafi og er ásamt nærliggjandi eyjum langt frá öðrum löndum. Þó þykir rétt að mæla svo fyrir í stjórnarskrá 
að landið sé eitt og óskipt. Í því felst að því verður ekki skipt í fleiri ríki eða hluti þess skilinn frá íslenska ríkinu nema með 
stjórnarskrárbreytingu.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
4
 Skýring: „Hugtakið „náttúruauðlind“ er hér notað í rúmri merkingu og látið ná til hvers kyns gæða sem felast í jörð, lífríki, 

vatni, lofti, sólarljósi, o.s.frv. Gildir þá einu hvort þau hafa eða kunna að hafa fjárhagslega þýðingu eða fela í sér önnur 
verðmæti, t.d. fagurfræðileg. Með „þjóðareign“ er hvorki vísað til ríkiseignar né sérstaks eignarforms heldur til þeirrar 
hugmyndar að náttúruauðlindir Íslands eru gæði sem þjóðin öll hefur ríkulega hagsmuni af og eru því sameign Íslendinga 
eða eign þjóðarinnar. Auðlindir í þjóðareign geta verið háðar eignarrétti einkaaðila, eign ríkisins eða eigendalausar. 
Þjóðareignin sjálf er hins vegar óframseljanleg og óskiptanleg hvað sem líður réttindum einkaaðila sem þegar eru fyrir hendi 
eða stofnað er til á grundvelli laga. Einkaeignarréttur að auðlind haggar ekki hagsmunum þjóðarinnar af því að með hana 
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[5. gr. Íslenska er þjóðtunga á Íslandi og skal ríkisvaldið styðja hana og vernda.]
5
  

[II. Mannréttindi]
6
  

[6]. gr. Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

 Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 

 

[7]. gr. Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti. Með lögum má þó ákveða að maður missi þann 

rétt ef hann öðlast með samþykki sínu ríkisfang í öðru ríki. Útlendingi verður aðeins veittur íslenskur 

ríkisborgararéttur samkvæmt lögum. 

 Íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né verður honum vísað úr landi. 

Með lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hverjar 

sakir sé hægt að vísa þeim úr landi. 

 Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómara. Stöðva má þó brottför manns 

úr landi með lögmætri handtöku.Allir, sem dveljast löglega í landinu, skulu ráða búsetu sinni og vera 

frjálsir ferða sinna með þeim takmörkunum sem eru settar með lögum. 

 

[8]. gr. Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum. 

 Hver sá sem hefur verið sviptur frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust um ástæður þess. 

 Hvern þann sem er handtekinn vegna gruns um refsiverða háttsemi skal án undandráttar leiða fyrir 

dómara. Sé hann ekki jafnskjótt látinn laus skal dómari, áður en sólarhringur er liðinn, ákveða með 

rökstuddum úrskurði hvort hann skuli sæta gæsluvarðhaldi. Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fyrir sök 

sem þyngri refsing liggur við en fésekt eða varðhald. Með lögum skal tryggja rétt þess sem sætir 

gæsluvarðhaldi til að skjóta úrskurði um það til æðra dóms. Maður skal aldrei sæta gæsluvarðhaldi 

lengur en nauðsyn krefur, en telji dómari fært að láta hann lausan gegn tryggingu skal ákveða í 

dómsúrskurði hver hún eigi að vera. 

 Hver sá sem er af öðrum ástæðum sviptur frelsi á rétt á að dómstóll kveði á um lögmæti þess svo 

fljótt sem verða má. Reynist frelsissvipting ólögmæt skal hann þegar látinn laus. 

 Hafi maður verið sviptur frelsi að ósekju skal hann eiga rétt til skaðabóta. 

                                                                                                                                                                                     
sé farið þannig að þjónað sé hagsmunum þjóðarinnar í heild. Ákvæðið gefur því vísbendingu um ýmsar almennar 
takmarkanir við hagnýtingu auðlinda í einkaeigu t.d. kröfur um leyfi, opinbert eftirlit, o.s.frv. Þjóðareign á náttúruauðlindum 
útilokar hins vegar ekki að stofnað sé til réttinda einstaklinga t.d. sérréttinda til nýtingar og ráðstöfunar. Ákvæðið felur þó 
ætíð í sér að auðlindanýting eigi ávallt að grundvallast á sameiginlegum hagsmunum þjóðarinnar en ekki þröngum 
sérhagsmunum einstaklinga og hópa. Í 2. málslið greinarinnar er áréttað að ríkið fari með almennar valdheimildir 
(fullveldisrétt) yfir auðlindum og beri þannig ábyrgð á meðferð og nýtingu þeirra. Jafnframt er áréttað að ríkið geti ákveðið 
að heimta gjald fyrir hagnýtingarheimildir sem veittar eru á grundvelli laga. Slík gjaldtaka verður að samrýmast 
jafnræðisreglu, atvinnufrelsi og eignarréttarvernd ef gert er ráð fyrir óbreyttri stjórnskipun að því leyti. Síðasti málsliður 
greinarinnar á sér nokkra fyrirmynd í 3. málslið 1. gr. fiskveiðistjórnarlaga. Hann tekur til hagnýtingarheimilda sem „veittar 
eru“ einkaaðilum. Slíkar heimildir eru venjulega byggðar á grundvelli laga þótt ekki sé hægt að útiloka að veittar séu 
heimildir án heimildar í lögum. Ákvæðið tekur ekki til nýtingar gæða sem háð eru eignarrétti í einkaréttarlegum skilningi 
(þar er ekki um að ræða „veitingu hagnýtingarheimildar“). Réttaráhrif reglunnar eru fyrst og fremst að slá á eða koma í veg 
fyrir væntingar um eignarréttarvernd réttinda sem veitt eru með opinberu leyfi, hvort sem það er tímabundið eða ekki. Hafa 
ber þó í huga að reglan getur ekki að fullu komið í veg fyrir eignarréttarvernd þeirra hagsmuna sem tengdir eru 
atvinnurekstri. Með ákvæðinu er svigrúm löggjafans hins vegar aukið eins og mögulegt er gagnvart eignarréttarákvæði 
stjórnarskrár án þess þó að undantaka vernd eignarréttarins á þessu sviði. (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
5
 Skýring: „Þar sem íslensk tunga er eitt af þjóðareinkennum Íslendinga er lagt til að stjórnarskráin skuli kveða á um að hún 

sé þjóðtunga á Íslandi og ákvæðið komi fram sem lokaákvæði I. kafla. Tillagan ber með sér að íslenskt tunga feli í sér 
verðmæti fyrir Íslendinga sem beri að vernda og efla. Af þessum ástæðum telur nefndin rétt að stjórnarskrá endurspegli 
mikilvægi íslenskrar tungu og kveði á um almenna skyldu til að vernda hana og efla.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
6
 Gert er ráð fyrir því að VII. kafli verði fluttur fram, efnislega óbreyttur, og verði þar með fyrsti efniskafli stjskr. Jafnframt 

verði núgilandi 63. gr. (trúfélög) og 64. gr.(trúfrelsi)  færðar yfir í þann kafla. Ákvæði um þjóðkirkju flytjist hins vegar óbreytt 
í lokakafla. Tillaga um efnislega óbreyttan mannréttindakafla byggir á þeim rökum að tiltölulega stutt sé síðan 
heildarendurskoðun fór fram á mannréttindaákvæðum (sbr. stjórnarskipunarlög nr. 97/1995), en hér sé um að ræða flókin 
ákvæði með víðtæk áhrif á réttarskipunina. Ef talin sé ástæða til að endurskoða þennan kafla eða auka við hann ákvæðum 
sé æskilegt að gera það sjálfstætt og þá á grundvelli  vandaðrar undirbúningsvinnu og umræðu. Þessar forsendur liggja ekki 
fyrir að svo stöddu. 
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[9]. gr. Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 

refsingu. Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi. 

[10]. gr. Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var 

refsiverð samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til slíkrar 

háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en heimiluð voru í lögum þá er háttsemin átti sér stað. 

 Í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu. 

 

[11]. gr. Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um 

refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum 

dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði nema dómari ákveði annað lögum samkvæmt til að gæta 

velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna málsaðila. 

 Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans hefur verið 

sönnuð. 

 

[12]. gr. Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 

 Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 

samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og 

póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á einkalífi 

manns. 

 Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt friðhelgi einkalífs, 

heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. 

 

[13]. gr. Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. 

 Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki 

hér á landi. 

 

[14]. gr. Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 

 Hver maður á rétt á að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann þær fyrir dómi. Ritskoðun 

og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. 

 Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til 

verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær 

nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

 

[15]. gr. Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin 

stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa upp með 

ráðstöfun stjórnvalds. Banna má þó um sinn starfsemi félags sem er talið hafa ólöglegan tilgang, en 

höfða verður þá án ástæðulausrar tafar mál gegn því til að fá því slitið með dómi. 

 Engan má skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á um slíka skyldu ef það er 

nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. 

 Rétt eiga menn á að safnast saman vopnlausir. Lögreglunni er heimilt að vera við almennar 

samkomur. Banna má mannfundi undir berum himni ef uggvænt þykir að af þeim leiði óspektir. 

 

[16]. gr. Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með 

lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. 

 Í lögum skal kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu. 

 

[17]. gr. Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, 

elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. 

 Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 

 Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

 

[18]. gr. Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja 

skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. 
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 Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu 

sem ráða skattskyldu. 

[19]. gr. Allir eiga rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við sannfæringu hvers og eins. 

Þó má ekki kenna eða fremja neitt sem er gagnstætt góðusiðferði eða allsherjarreglu. 

[20]. gr. Enginn má neins í missa af borgaralegum og þjóðlegum réttindum fyrir sakir trúarbragða 

sinna, né heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri þegnskyldu. 

 Öllum er frjálst að standa utan trúfélaga. Enginn er skyldur til að inna af hendi persónuleg gjöld til 

trúfélags sem hann á ekki aðild að. 

 Nú er maður utan trúfélaga og greiðir hann þá til Háskóla Íslands gjöld þau sem honum hefði ella 

borið að greiða til trúfélags síns. Breyta má þessu með lögum. 

III. [Forseti Íslands, ráðherrar og framkvæmdavald]
7
  

[21]. gr. Forseti Íslands skal vera þjóðkjörinn. 

[22]. gr. Kjörgengur til forseta er hver 35 ára gamall maður, sem fullnægir skilyrðum 

kosningarréttar til Alþingis, að fráskildu búsetuskilyrðinu. 

[23]. gr. Forseti skal kjörinn beinum, leynilegum kosningum af þeim, er kosningarrétt hafa til 

Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst 1500 kosningarbærra manna og mest 3000. Sá, sem 

flest fær atkvæði, ef fleiri en einn eru í kjöri, er rétt kjörinn forseti. Ef aðeins einn maður er í kjöri, þá 

er hann rétt kjörinn án atkvæðagreiðslu. 

 Að öðru leyti skal ákveða með lögum um framboð og kjör forseta, og má þar ákveða, að tiltekin tala 

meðmælenda skuli vera úr landsfjórðungi hverjum í hlutfalli við kjósendatölu þar. 

[24]. gr. Kjörtímabil forseta hefst 1. [september] og endar 31. [ágúst] að 4 árum liðnum. Forsetakjör 

fer fram í [maí], júní- eða júlímánuði það ár, er kjörtímabil endar.
8
  

[25]. gr. Nú deyr forseti eða lætur af störfum, áður en kjörtíma hans er lokið, og skal þá kjósa nýjan 

forseta til 31. [ágúst] á fjórða ári frá kosningu. 

[26]. gr. Nú verður sæti forseta [Íslands] laust eða hann getur ekki gegnt störfum um sinn vegna 

dvalar erlendis, sjúkleika eða af öðrum ástæðum, og skulu þá forsætisráðherra, forseti
 
Alþingis og 

forseti [H]æstaréttar fara með forsetavald. Forseti  Alþingis stýrir fundum þeirra. Ef ágreiningur er 

þeirra í milli, ræður meiri hluti. 

[27]. gr. Forseti [Íslands] má ekki vera alþingismaður né hafa með höndum launuð störf í þágu 

opinberra stofnana eða einkaatvinnufyrirtækja. 

                                                           
7
 Skýring: Í stjórnarsögulegu samhengi er forsetaembættið enn nokkuð ungt og í mótun, líkt og almennar umræður um 

hlutverk og tilteknar ákvarðanir forseta bera með sér. Ekki verður þó litið fram hjá því að bæði tilkoma forsetaembættisins 
(þ.e. þjóðkjör forseta) og nánara hlutverk hans hefur frá upphafi verið háð ágreiningi. Ólíkar hugmyndir um hlutverk 
forsetaembættisins koma t.d. fram þegar borin eru saman dæmi A og B í hugmyndum stjórnlaganefndar. Í tillögunni er 
gengið út frá því að þessi ágreiningur verði ekki leiddur til lykta sem einn þáttur í yfirstandandi heildarendurskoðun 
stjórnarskrá. Eðlilegra þykir að þetta atriði sé tekið sérstakrar skoðunar, umræðu og eftir atvikum þjóðaratkvæðagreiðslu. Í 
tillögunni eru því aðeins lagðar til breytingar á ákvæðum sem þykja bersýnilega ófullnægjandi með hliðsjón af þeim 
hugmyndum sem liggja til grundvallar stjórnarskrám og grunnreglum íslenskrar réttarskipunar. Hér er einkum um að ræða 
ábyrgðarleysi forseta skv. núgildandi 11. gr. stjskr. Einnig er lagt til að núgildandi 30. gr. stjskr. (undanþágur frá lögum) falli 
niður af ástæðum sem ekki þykir þörf á að rekja sérstaklega. Þá er embættisheiti forseta samræmt undir heitinu „forseti 
Íslands“. 
8
 Skýring: Gerð er tillaga um lítillega breyttar dagsetningar, en sú skoðun er útbreidd að júní, júlí og ágúst séu óhentugir til 

kosninga og til að setja forseta í embætti sitt. 
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 Ákveða skal með lögum greiðslur af ríkisfé til forseta og þeirra, sem fara með forsetavald. Óheimilt 

skal að lækka greiðslur þessar til forseta kjörtímabil hans. 

[28]. gr. Forsetinn vinnur eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni, er hann tekur við störfum. Af 

eiðstaf þessum eða heiti skal gera tvö samhljóða frumrit. Geymir Alþingi annað, en þjóðskjalasafnið 

hitt. 

[29. gr. Forseti [Íslands] er ábyrgðarlaus á þeim stjórnarathöfnum sem hann framkvæmir að tillögu 

ráðherra. Svo er og um þá, er störfum hans gegna. 

 Fari forseti með athöfnum sínum í bága við stjórnarskrá eða landslög, eða stofni hann hagsmunum 

ríkisins í fyrirsjáanlega hættu, getur  Alþingi krafist þess með einföldum meirihluita að  hann sé 

sviptur embætti sínu með dómi Hæstaréttar Íslands. Hæstiréttur getur vikið forseta úr embætti 

tímabundið þar til skorið hefur verið úr kröfu Alþingis með endanlegum dómi. 

 Með samþykki Alþingis verður forseti sóttur til refsingar fyrir almennum dómstólum.]
9
  

 

[30]. gr. Forseti verður leystur frá embætti, áður en kjörtíma hans er lokið, ef það er samþykkt með 

meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu, sem til er stofnað að kröfu Alþingis, enda hafi hún 

hlotið fylgi 
3
/4 hluta þingmanna. Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja mánaða, frá 

því að krafan um hana var samþykkt á Alþingi, og gegnir forseti eigi störfum, frá því að Alþingi gerir 

samþykkt sína, þar til úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru kunn. 

 Nú hlýtur krafa Alþingis eigi samþykki við þjóðaratkvæðagreiðsluna, og skal þá Alþingi þegar í 

stað rofið og efnt til nýrra kosninga.
10

  

[31]. gr. Forseti [Íslands] hefur aðsetur í Reykjavík eða nágrenni. 

[32]. gr. Forsetinn lætur ráðherra framkvæma vald sitt. 

Ráðuneytið hefur aðsetur í Reykjavík. 

 [33. gr. Ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum að undanskildum þeim sem forseti 

Íslands annast án atbeina þeirra. Ráðherraábyrgð er ákveðin með lögum. Alþingi getur kært ráðherra 

fyrir embættisrekstur þeirra. Hæstiréttur Íslands dæmir þau mál.]
11

  

[34]. gr. Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum 

með þeim. [Ríkisstjórn svo og einstakir ráðherrar skulu njóta stuðnings meirihluta Alþingis eða 

hlutleysis.]
12

  

                                                           
9
 Skýring: „Með ákvæðinu er afnumið ábyrgðarleysi forseta á þeim athöfnum sem hann tekur ákvörðun um persónulega. 

Lagaleg ábyrgð kemur í fyrsta lagi fram í möguleikum þingsins til að fá forseta sviptan embætti sínu ef það telur forseta 
hafa brotið gegn stjórnarskrá, landslögum eða stofnað hagsmunum ríkisins í hættu. Hér er því um að ræða aðrar ástæður 
en almennt lægju til grundvallar ákvörðun Alþingis um að krefjast brottvikningar forseta með þjóðaratkvæðagreiðslu. Gert 
er ráð fyrir að Hæstiréttur fari með það mál á einu dómstigi líkt og gerð er tillaga um að gildi um mál sem Alþingi höfðar 
gegn ráðherrum á grundvelli laga um ráðherraábyrgð. Í annan stað ber forseti refsiábyrgð. Með því að ábyrgðarleysi forseta 
af stjórnarathöfnum er afnumið, nýtur hann því engrar formlegrar friðhelgi gagnvart refsilögum og gildir því aðeins um 
refsiábyrgð sú sérregla að hann verður ekki saksóttur nema með samþykki Alþingis. Um forseta gilda því ákvæði 
hegningarlaga um landráð, brot gegn stjórnskipan ríkisins og ákvæði sem svara til reglna alþjóðlegs refsiréttar svo dæmi séu 
tekin. Með hliðsjón af þessu þykir ekki nauðsynlegt að mæla fyrir um undanþágur frá friðhelgi forseta vegna sérstakra brota 
svo sem glæpum gegn mannkyni eða þess háttar.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011, sbr. dæmi B). 
10

 Óbreytt frá 3. mgr. 11. gr. stjskr., en ákvæðum skipað í sérstaka grein þar sem þau lúta ekki að „lagalegri ábyrgð“ forseta 

skv. 29. gr. tillögu. 
11

 Skýring: Lagfæring á orðalagi með hliðsjón af ákvæði um ábyrgð forseta, sbr. 29. gr. tillögu. Gert er ráð fyrir því að 

Landsdómur verði lagður niður, en Alþingi fari áfram með ákvörðunarvald um ákæru. Með þessu væri komið til móts við 
gagnrýni á núverandi fyrirkomulag án þess að þessi þáttur í eftirlitsvaldi Alþingis gagnvart ráðherrum væri afnuminn. Í 
almennum lögum yrði kveðið á um málsmeðferð Hæstaréttar, m.a. um fjölda dómara í ráðherraábyrgðarmálum svo og 
málum vegna frávikningar forseta Íslands, sbr. 29. gr. tillögu. 
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[35]. gr. Forseti [Íslands] og ráðherrar skipa ríkisráð, og hefur forseti þar forsæti. 

 Lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skal bera upp fyrir forseta í ríkisráði. 

[36. gr. Ríkisstjórnarfundi skal halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni. Svo skal 

og ríkisstjórnarfund halda, ef einhver ráðherra óskar að bera þar upp mál. Fundunum stjórnar sá 

ráðherra, er forseti Íslands hefur kvatt til forsætis, nefnist hann forsætisráðherra og hefur hann umsjón 

með störfum ráðherra.]
13

  

[37]. gr. Sá ráðherra, sem mál hefur undirritað, ber það að jafnaði upp fyrir forseta. 

[38]. gr. Undirskrift forseta [Íslands] undir löggjafarmál eða stjórnarerindi veitir þeim gildi, er 

ráðherra ritar undir þau með honum. 

[39. gr. Forseti Íslands, ráðherrar og önnur stjórnvöld, veita þau embætti, er lög mæla. Í lögum má 

kveða á um að í embætti  skuli einungis skipa íslenska ríkisborgara. Krefja má  embættismann um eið 

eða drengskaparheit við stjórnarskrána. Með lögum skal koma á skipan sem tryggir að hæfni og 

málefnaleg sjónarmið ráði við skipun manna í embætti. Forseti getur flutt menn eða vikið þeim frá 

embætti, er hann hefur veitt það, enda missi þeir einskis í embættistekjum sínum.]
14

  

[40.] gr. Forseti [Íslands] gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef 

þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga 

á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til.  

 [Í þágu friðar og alþjóðlegrar samvinnu er heimilt að gera þjóðréttarsamning sem felur í sér framsal 

á ríkisvaldi á afmörku sviði. Um fullgildingu slíks samnings fer samkvæmt þeim reglum sem greinir í 

89. gr. tillögu um breytingu og viðauka við stjórnarskrá þessa.]
15

  

[41. gr. Forseti Íslands stefnir saman Alþingi að loknum alþingiskosningum og setur reglulegt 

Alþingi ár hvert. Forseti skal einnig stefna saman og setja Alþingi að tillögu forseta þess eða 

meirihluta þingmanna.]
16

  

                                                                                                                                                                                     
12

 Skýring: 2. mgr. er ný og felur í sér að þingræðisreglan er fest í stjórnarskrá sbr. hugmyndir stjórnlaganefndar og efnislega 

einnig tillögu stjórnlagaráðs. Það athugast þó að þingræðisreglan hefur verið talin sækja ákveðna stoð til 1. gr. stjskr. sem 
gert er ráð fyrir að verði óbreytt. Gengið er út frá því að við myndun nýrrar ríkisstjórnar gangi forseti úr skugga um það, eftir 
því sem ástæða er til hverju sinni, að fyrir hendi sé stuðningur Alþingis eða hlutleysi. Hins vegar er ekki kveðið sérstaklega á 
um hvernig forseti standi að þessari könnun eða með hvaða hætti forsætisráðherraefni færi sönnur á umboð sitt. 
13

 Skýring: Lagt er til að hlutverk forsætisráðherra gagnvart öðrum ráðherrum verði skilgreint sérstaklega og einnig að rætt 

sé um „ríkisstjórnarfundi“ í stað ráðherrafunda. Þá kemur fram að hlutverk forsætisráðherra sé að hafa umsjón með störfum 
ráðherra. Með þessu er vísað til ábyrgðar forsætisráðherra sem yfirmanns stjórnarráðsins á samhæfingu starfa ráðherra og 
ráðuneyta, líkt og þegar kemur fram í gildandi reglum (sbr. einkum 8. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands. Með 
ákvæðinu er þessu umsjónarhlutverki forsætisráðherra veitt stjórnskipuleg stoð, án þess að dregið sé úr lagalegu sjálfstæði 
og ábyrgð einstakra ráðherra á ráðuneytum sínum og þeim málefnum sem undir þau falla. Frekari skilgreining á hlutverki og 
skyldum forsætisráðherra á hins vegar heima í lögum og reglugerð um Stjórnarráð Íslands. Sjá til hliðsjónar hugmyndir 
stjórnlaganefndar, einkum dæmi B. 
14

 Skýring:„Ýmsar breytingar eru lagðar til frá núverandi 20. gr. stjórnarskrárinnar m.a. til að færa ákvæðið til samræmis við 

þróun sem orðið hefur á lögum um embættismenn ríkisins. Tekið er fram að ráðherrar og önnur stjórnvöld kunni einnig að 
skipa embættismenn sem er reyndar aðalreglan samkvæmt núgildandi löggjöf. Heimilt er að krefja embættismann um eið 
eða drengskaparheit en það er ekki skylt. Bætt er við ákvæði í 3. mgr. um að koma skuli á skipan sem tryggir að hæfni og 
málefnaleg sjónarmið ráði við skipun embættismanna.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011) 
15

 Skýring: „Ákvæðið felur í sér að sömu reglur gilda um fullgildingu þjóðréttarsamninga sem fela í sér framsal ríkisvalds og 

stjórnarskrárbreytingar. [...]Framsal ríkisvalds er eingöngu heimilt á afmörkuðu sviði í þágu friðar og alþjóðlegrar samvinnu. 
Eru það efnislega sömu fyrirvarar og gerðir eru í 1. mgr. 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar. Gengið er út frá því að aðild 
Íslands að Evrópusambandinu fæli í sér framsal ríkisvalds sem væri umfram „framsal á afmörkuðu sviði“. Ákvæðinu er því 
ekki ætlað að vera stjórnskipuleg heimild fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011, sbr. 
dæmi B) Síðastgreinda atriðið er í samræmi við þá almennu stefnu tillögunnar að leitast ekki við að ráða fleiri stórum 
ágreiningsmálum meðal þjóðarinnar til lykta í einu lagi með nýrri stjórnarskrár. 
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[42]. gr. Forseti [Íslands] getur rofið Alþingi [að tillögu þess], og skal þá stofnað til nýrra kosninga, 

[áður en 45 dagar eru liðnir frá því er gert var kunnugt um þingrofið], enda komi Alþingi saman eigi 

síðar en tíu vikum eftir, að það var rofið. [Alþingismenn skulu halda umboði sínu til kjördags.]
17

  

[43]. gr. Forseti [Íslands] getur látið leggja fyrir Alþingi frumvörp til laga og annarra samþykkta. 

[44]. gr. Ef Alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal það lagt fyrir forseta [Íslands] til 

staðfestingar eigi síðar en tveim vikum eftir að það var samþykkt, og veitir staðfestingin því lagagildi. 

Nú synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það þó engu að síður lagagildi, en leggja skal það 

þá svo fljótt sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða 

synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin falla úr gildi, ef samþykkis er synjað, en ella halda 

þau gildi sínu.   

 [Forseta er skylt að synja lagafrumvarpi Alþingis staðfestingar og skjóta máli til atkvæðis 

þjóðarinnar ef 15 af hundraði kjósenda á kjörskrá krefst þess. Forseti skal þó aldrei synja lögum 

staðfestingar sem nauðsynleg eru til að fullnægja skyldum ríkisins að þjóðarrétti. 

 Forseti skal taka afstöðu til lagafrumvarps Alþingis innan viku frá því að þau hafa verið lögð fyrir 

hann til staðfestingar. Felli Alþingi samþykkt sína úr gildi er forseta heimilt að afturkalla synjun 

sína.]
18

  

[45]. gr. Birta skal lög. Um birtingarháttu og framkvæmd laga fer að landslögum. 

[46]. gr. Þegar brýna nauðsyn ber til, getur forsetinn gefið út bráðabirgðalög [þegar] Alþingi er ekki 

að störfum. Ekki mega þau þó ríða í bág við stjórnarskrána. Ætíð skulu þau lögð fyrir Alþingi þegar er 

það er saman komið á ný. 

 Samþykki Alþingi ekki bráðabirgðalög, eða ljúki ekki afgreiðslu þeirra innan sex vikna frá því að 

þingið kom saman, falla þau úr gildi. 

 Bráðabirgðafjárlög má ekki gefa út, ef Alþingi hefur samþykkt fjárlög fyrir fjárhagstímabilið. 

[47]. gr. Forsetinn getur ákveðið, að saksókn 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 né 

refsingu, sem landsdómur hefur dæmt, nema með samþykki Alþingis. 

IV. [Alþingiskosningar og alþingismenn]
19

  

[48]. gr. Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir leynilegri hlutbundinni kosningu til 

fjögurra ára. 

 Kjördæmi skulu vera fæst sex en flest sjö. Mörk þeirra skulu ákveðin í lögum, en þó er heimilt að 

fela landskjörstjórn að ákveða kjördæmamörk í Reykjavík og nágrenni. 

                                                                                                                                                                                     
16

 Skýring: „Greinin kemur í stað núverandi 22. gr. stjórnarskrárinnar. Gert er ráð fyrir að forseti gegni formlegu hlutverki við 

reglulega þingsetningu ár hvert en að öðru leyti skuli hann kalla þing saman eftir tillögu forseta þingsins, t.d. í þinghléum. 
Með [breytingunni] er einnig tryggt að meirihluti þingmanna geti látið kalla saman þing án tillits til vilja forseta Alþingis, t.d. 
í þeim tilgangi að greiða atkvæði um vantraust á ríkisstjórn.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011) 
17

 Skýring: „Sú breyting er gerð frá núverandi 24. gr. stjórnarskrárinnar að forseti Íslands getur aðeins rofið þing að tillögu 

Alþingis sjálfs. Þingrofsrétturinn er þá alfarið hjá Alþingi sjálfu en ekki á hendi ráðherra.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011) 
Það athugast að skýringu stjórnlaganefndar er gengið út frá því sem sjálfgefnu að forseti muni samþykkja tillögu Alþingis 
um þingrof. 
18

 Skýring: 2. mgr. er ný og felur í sér „málskot til þjóðarinnar“. Hér er sú leið farin að tengja málskotið við synjunarheimild 
forseta (sjá nánar umfjöllun í Skýrslu stjórnlaganefndar, dæmi B). Mætti þannig búast við því að sjálfstæðar synjanir forseta 
skv. 1. mgr. kæmu aðeins til greina við mjög óvenjulegar aðstæður. Ákvæði 3. mgr. er ný og er ætlað að skýra framkvæmd 
synjunar með hliðsjón af vandkvæðum sem komið hafa upp í framkvæmd. Haldið er í það fyrirkomulag að synjun leiði til 
þess að lög taki gildi þótt þetta geti gefið tilefni til vandamála í framkvæmd. 
19

 Skýring: Þessi kafli svarar nú núverandi III. kafla stjskr. Yfir í þennan kafla hafa þó verið færðar nokkrar greinar úr 
núverandi IV. (sbr. V. kafla tillögunnar) sem lúta að að kosningum og þingmönnum en ekki beint að starfsemi Alþingis. Með 
þessu er skyldum ákvæðum skipað saman í kafla. Þetta er í samræmi við hugmyndir stjórnlaganefndar. 
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 Í hverju kjördæmi skulu vera minnst sex kjördæmissæti sem úthluta skal á grundvelli 

kosningaúrslita í kjördæminu. Fjöldi þingsæta í hverju kjördæmi skal að öðru leyti ákveðinn í lögum, 

sbr. þó 5. mgr. 

 Öðrum þingsætum en kjördæmissætum skal ráðstafa í kjördæmi og úthluta þeim til jöfnunar milli 

stjórnmálasamtaka þannig að hver samtök fái þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við 

heildaratkvæðatölu sína. Þau stjórnmálasamtök koma þó ein til álita við úthlutun jöfnunarsæta sem 

hlotið hafa minnst fimm af hundraði af gildum atkvæðum á landinu öllu. 

 Ef kjósendur á kjörskrá að baki hverju þingsæti, að meðtöldum jöfnunarsætum, eru eftir 

alþingiskosningar helmingi færri í einu kjördæmi en einhverju öðru kjördæmi skal landskjörstjórn 

breyta fjölda þingsæta í kjördæmum í því skyni að draga úr þeim mun. Setja skal nánari fyrirmæli um 

þetta í lög. 

 Breytingar á kjördæmamörkum og tilhögun á úthlutun þingsæta, sem fyrir er mælt í lögum, verða 

aðeins gerðar með samþykki 2/3 atkvæða á Alþingi. 

[49]. gr. Reglulegar alþingiskosningar skulu fara fram eigi síðar en við lok kjörtímabils. Upphaf og 

lok kjörtímabils miðast við sama vikudag í mánuði, talið frá mánaðamótum.
20

  

[50]. gr. Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem kosningarrétt á til þeirra 

og hefur óflekkað mannorð. 

 Hæstaréttardómarar eru þó ekki kjörgengir. 

[51. gr. Upplýsingar um styrki til stjórnmálasamtaka og frambjóðenda sem bjóða fram í 

Alþingiskosningum skulu vera aðgengilegar almenningi.]
21

  

[52]. gr. Kosningarrétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem eru 18 ára eða eldri þegar kosning 

fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt. Lögheimili á Íslandi, þegar kosning fer fram, er einnig 

skilyrði kosningarréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar í lögum um kosningar til 

Alþingis. 

[53]. gr. Alþingi sker sjálft úr, hvort alþingismenn séu löglega kosnir, svo og úr því, hvort 

þingmaður hafi misst kjörgengi.
22

  

[54]. gr.Sérhver nýr þingmaður skal vinna drengskaparheit að stjórnarskránni þegar er kosning hans 

hefur verið tekin gild.
23

  

[55]. gr.  Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína og eigi við neinar reglur frá 

kjósendum sínum.
24

  

[56]. gr.  Þingmanni er óheimilt að taka þátt í meðferð þingmáls sem varðar sérstaka hagsmuni hans 

eða honum nákominna. Um hæfi þingmanns að öðru leyti skal mælt fyrir í lögum en brot gegn 

hæfisreglum skal þó eigi hafa áhrif á gildi settra laga. Í lögum skal einnig kveðið á um skyldu 

þingmanna til að veita upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni sína.
25

  

                                                           
20

 Skýring: Færist á milli kafla,sbr. nú 45. gr. stjskr. 
21

 Skýring: Nýtt, sbr. skýrslu stjórnlaganefndar2011, dæmi B. 
22

 Skýring: Færist á milli kafla,sbr. nú 46. gr. stjskr. 
23

 Skýring: Færist á milli kafla,sbr. nú 47. gr. stjskr. 
24

 Skýring: Færist á milli kafla,sbr. nú 48. gr. stjskr. 
25

 Skýring: „Nýtt ákvæði sem gerir ráð fyrir að settar séu nánari reglur í lögum um sérstakt hæfi þingmanna og skyldu þeirra 

til að veita upplýsingarum fjárhagsleg tengsl sín og hagsmuni. Í samræmi við almennar reglur er þó gert ráð fyrir að 
þingmenn gæti að hæfi sínu sjálfir en Alþingi taki ákvörðun um hvort þeim beri að víkja sæti. [Síðari málsliður] gerir ráð fyrir 
að tekin séu af tvímæli um að brot gegn þessum reglum geti ekki valdið stjórnskipulegu ógildi laga. Þessi regla myndi einnig 
gera það mjög ólíklegt að menn ættu lögvarða hagsmuni af dómsmáli byggðri á málsástæðu um vanhæfi þingmanns þótt 
ákvæðið sjálft útiloki ekki slíkt mál.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar). 
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[57. gr. Ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á hendur honum án 

samþykkis þingsins nema hann sé staðinn að glæp.] Enginn alþingismaður verður krafinn 

reikningsskapar utan þings fyrir það sem hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi.
26

   

[58]. gr. Nú glatar alþingismaður kjörgengi og missir hann þá rétt þann er þingkosningin hafði veitt 

honum.
27

  

V. [Alþingi]
28

 

[59]. gr.Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess né frelsi.
29

 

[60. gr. Alþingi skal koma saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hverjar alþingiskosningar. Í 

lögum skal kveðið á um samkomudag reglulegs Alþingis og skiptingu starfstíma þess í 

löggjafarþing.]
30

  

[61]. gr. Alþingi starfar í einni málstofu.[Forseta Alþingis skal skylt að boða til þingfundar ef um 

það berst ósk frá meirihluta þingmanna.]
31

 

[62. gr. Samkomustaður Alþingis er jafnaðarlega í Reykjavík, en Alþingi getur ákveðið að koma 

saman á öðrum stað á Íslandi.]
32

  

[63]. gr. Alþingi kýs sér forseta og stýrir hann störfum þess.
33

 

[64]. gr. Eigi má Alþingi taka við neinu málefni nema einhver þingmanna eða ráðherra flytji það.
34

  

[65]. gr. Rétt til að flytja frumvörp til laga og tillögur til ályktana hafa alþingismenn og ráðherrar.
35

 

[66]. gr. Þyki Alþingi ekki ástæða til að gera aðra ályktun um eitthvert mál getur það vísað því til 

ráðherra.
36

 

[67]. gr. Eigi getur Alþingi gert samþykkt um mál nema meira en helmingur þingmanna sé á fundi 

og taki þátt í atkvæðagreiðslu.
37

  

[68]. gr. Ekkert lagafrumvarp má samþykkja fyrr en það hefur verið rætt við þrjár umræður á 

Alþingi.
38

  

                                                           
26

 Skýring: Friðhelgi ekki lengur bundin við það að „Alþingi sé að störfum“. Færist á milli kafla, sbr. nú 49. gr. stjskr. 
27

 Skýring: Færist á milli kafla,sbr. nú 50. gr. stjskr. 
28

 Skýring: Röð greina hagrætt þannig að ákvæði um skipulag þingsins, málsmeðferð, nefndir og sérmál (fjárstjórn) sé skipað 

saman. 
29

 Skýring: Nú 36. gr. stjskr. 
30

 Skýring: Nú 35. gr. stjskr. Breyting á þá leið að ekki er gert ráð fyrir því að samkomudagur reglulegs Alþingis eða upphaf 

löggjafarþings verði stjórnarskrárbundið. (sjá skýrslu stjórnlaganefndar 2011, dæmi B) 
31

 Skýring: Færist á milli kafla, sbr. nú 32. gr. stjskr. Sú breyting sem lögð er til í nýjum síðari málslið hefur það að markmiði 
að þinglegur meirihluti geti virkjað þingið hvenær sem er (sjá til hliðsjónar skýrslu stjórnlaganefndar 2011, sbr. dæmi B). 
32

 Skýring: „Breyting frá núverandi 37. gr. stjskr. felst í því að Alþingi ákveður sjálft hvort það kemur saman á öðrum stað á 

Íslandi en ekki ráðherra með atbeina forseta.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
33

 Skýring: Nú 52. gr. stjskr. 
34

 Skýring: Nú 55. gr. stjskr. 
35

 Skýring: Nú 38. gr. stjskr. Ekki þykir ástæða til að hreyfa við frumkvæðisrétti ráðherra þótt það komi til greina í ljósi þess 
að ráðherrar geta flutt stjórnarfrumvörp samkvæmt nánari reglum um slík frumvörp. Með því aðstjórnarfrumvörp ber að 
kynna í ríkisstjórn og eru auk þess lögð fram í nafni forseta, er ljóst að slík breyting fæli í sér ákveðna skerðingu á heimildum 
ráðherra í þessu efni. Með hliðsjón af almennri stefnu tillögunnar þykirþví  ekki ástæða til að leggja til breytingu á þessa leið. 
36

 Skýring: Nú 56. gr. stjskr. 
37

 Skýring: Nú 53. gr. stjskr. 
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[69.] gr. Fundir Alþingis skulu haldnir í heyranda hljóði. Þó getur forseti eða svo margir þingmenn, 

sem til er tekið í þingsköpum, krafist, að öllum utanþingsmönnum sé vísað burt, og sker þá þingfundur 

úr, hvort ræða skuli málið í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum.
39

 

[70. gr. Alþingi kýs fjárlaganefnd, eftirlits- og stjórnskipunarnefnd, utanríkismálanefnd og aðrar 

fastanefndir til þess að fjalla um þingmál. Um störf þeirra skal mælt fyrir í lögum.]
40

  

[71. gr. Alþingi getur skipað nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er almenning varða. Alþingi getur 

veitt nefndum þessum rétt til að heimta skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnum og 

einstökum mönnum. Nánari reglur um hlutverk og skipan rannsóknarnefnda skulu settar með 

lögum.]
41

 

[72. gr. Ráðherra er skylt að veita Alþingi eða þingnefnd allar upplýsingar um málefni sem undir 

hann heyra, afhenda skjöl eða vinna um þau skýrslur. Þingmenn skulu eiga rétt á upplýsingum frá 

ráðherra eftir því sem mælt er fyrir um í lögum.]
42

  

[73. gr. Eftirlits- og stjórnskipunarnefnd Alþingis kannar hvers kyns athafnir og ákvarðanir ráðherra 

eða stjórnsýslu þeirra eftir því sem hún telur tilefni til. Skylt er nefndinni að hefja slíka athugun að 

kröfu þiðjungs þingmanna.]
43

  

[74.] gr. Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum. Ekki má heldur taka lán, er 

skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta af hendi neina af fasteignum landsins né afnotarétt 

þeirra nema samkvæmt lagaheimild. 

[75]. gr. Ekkert gjald má greiða af hendi, nema heimild sé til þess í fjárlögum eða 

fjáraukalögum.[Fjármálaráðherra getur þó heimilað greiðslu til að fullnægja greiðsluskyldu ríkisins að 

lögum eða vegna aðkallandi almannahagsmuna og skal hann þá þegar í stað gera fjárlaganefnd 

Alþingis grein fyrir greiðslunni.]
44

  

[76]. gr. Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar er 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. 

                                                                                                                                                                                     
38

 Skýring: Nú 44. gr. stjskr. 
39

 Skýring: Nú 57. gr. stjskr. 
40

 Skýring: „Lagt er til að taldar séu upp helstu fastanefndir sem gegna ákveðnu hlutverki samkvæmt stjórnarskránni, þ.e. 

við meðferð fjárstjórnarvalds, eftirlit með framkvæmdarvaldinu og á sviði utanríkismála.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 
2011) 
41

 Skýring: Breyting frá núgildandi 39. gr. stjskr., sbr. hugmyndir stjórnlaganefndar, einkum að því leyti að nefndir þurfa ekki 

að vera skipaðar þingmönnum. 
42

 Skýring: „Nýmæli er í þessu ákvæði að mæla fyrir um upplýsingaskyldu ráðherra gagnvart þinginu. Að öðru leyti er um að 
ræða orðalags- og áherslubreytingu frá núverandi 54. gr. um heimild þingmanna til að óska upplýsinga eða svara frá 
ráðherra. Nánar verði ákveðið í þingskapalögum hvernig Alþingi veiti leyfi til að leita slíkra upplýsinga.“(Úr skýrslu 
stjórnlaganefndar 2011). 
43

 Skýring: „Nýtt ákvæði í samræmi við tillögu í starfshópi forsætisnefndar Alþingis. Nefndin verði ein fastanefnda þingsins 

en gegni jafnframt stjórnskipulegu hlutverki þar sem hún getur átt frumkvæði að athugun á embættisfærslu ráðherra eða 
rannsókn, þegar hún telur ástæðu til, og ber jafnframt að verða við kröfu þriðjungs þingmanna um að hefja athugun.“ (Úr 
skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
44

 Skýring: „Sbr. 41. gr. stjórnarskrárinnar. Ákvæði 2. málsliðar er nýtt og ætlað að vera tæmandi um greiðslur úr ríkissjóði 

án fjárheimilda. Af reglunni verður í fyrsta lagi gagnályktað að ef ríkinu er ekki beinlínis skylt að greiða fé úr ríkissjóði eða 
slíkt er ekki nauðsynlegt vegna aðkallandi hagsmuna, skuli leita heimildar (fyrirfram) með fjáraukalögum. Haft er í huga að 
mun einfaldara er að leita heimildar í fjáraukalögum nú en fyrr á tímum. Í öðru lagi felst í ákvæðinu sú málsmeðferðarregla 
að fjármálaráðherra verður að samþykkja allar umframgreiðslur. Þannig er tryggt að sá ráðherra sem ber þingræðislega 
ábyrgð á framkvæmd fjárlaga gagnvart Alþingi (sem og lagalega ábyrgð samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð) taki 
ákvörðun um fjárveitingar umfram fjárheimildir. Í þriðja lagi ber fjármálaráðherra að tilkynna umframgreiðslur til 
fjárlaganefndar Alþingis. Með þessu er Alþingi gert kleift að virkja ábyrgð ráðherra ef það telur skilyrði bresta fyrir samþykki 
hans. Þessi tilhögun er að verulegu leyti í samræmi við gildandi lög.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011, sbr. dæmi B). 
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[77. gr. Fjárlaganefnd Alþingis getur krafið stofnanir ríkisins, ríkisfyrirtæki og aðra sem fá framlög 

úr ríkissjóði um hvers kyns upplýsingar um fjárreiður þeirra.]
45

  

[78]. gr.Endurskoðun á fjárreiðum ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja skal fara fram á vegum 

Alþingis og í umboði þess eftir nánari fyrirmælum í lögum. 

[79]. gr. Ráðherrar eiga samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á Alþingi, og eiga þeir rétt á að taka 

þátt í umræðunum eins oft og þeir vilja, en gæta verða þeir þingskapa. Atkvæðisrétt eiga þeir þó því 

aðeins, að þeir séu jafnframt alþingismenn. 

 

[80]. gr. Þingsköp Alþingis skulu sett með lögum. 

VI. [Dómstólar]
46

  

[81. gr. Skipun dómsvaldsins, þar á meðal dómstig og fjöldi dómara, skal ákveðin með lögum.]
47

  

[82. gr. Sjálfstæði dómstóla skal í tryggt með lögum. Dómstólum verða ekki falin störf sem 

samkvæmt venju eða eðli sínu heyra undir aðra valdþætti ríkisins.]
48

  

[83. gr. Dómstólar skera endanlega úr um réttindi og skyldur að einkarétti, svo og um sök um 

refsiverða háttsemi og ákveða viðurlög fyrir hana.  

 Dómstólar leysa úr stjórnskipulegu gildi laga að því marki sem á það reynir í dómsmáli.  

 Dómstólar skera úr um hvort stjórnvöld hafi farið að lögum. Hjá ákvörðun stjórnvalds verður ekki 

komist í bráð með því að bera lögmæti hennar undir dóm.  

 Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll ríkisins og hefur hann endanlegt vald til að leysa úr öllum 

málum sem lögð eru fyrir dómstóla.]
49

  

                                                           
45

 Skýring: „Nýtt ákvæði sem leiðir af eftirlitshlutverki Alþingis og fjárlaganefndar og er ætlað að styrkja fjárstjórnarvald 

þingsins.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar). 
46

 Skýring: Kaflinn er nýr frá grunni (sbr. núgildandi V. kafla stjskr.) og tekur að mestu mið af nánast samhljóða tillögu 
stjórnlaganefndar. Tillagan gerir þó ráð fyrir því (sbr. hugmyndir stjórnlaganefndar, dæmi B) að æðsta handhöfn dómsvalds 
verði óskipt á hendi Hæstaréttar Íslands, en samkvæmt því yrði að fella Félagsdóm undir lögsögu Hæstaréttar. 
47

 Skýring: „Greinin er efnislega samhljóða 59. gr. stjórnarskrárinnar, þó þannig að tekin eru af tvímæli um að lög skuli 
greina dómstig og fjölda dómara.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
48

 Skýring: „Fyrri málsliður kveður með almennum hætti á um sjálfstæði dómstóla en felur löggjafanum verulegt mat um 

þetta atriði. Í markmiðinu um sjálfstæði felst einnig krafa um ákveðið sjálfstæði dómstóla með tilliti til stjórnsýslu og 
fjárstjórnar þeirra. Hins vegar er ekki tekin afstaða til þess hvort þessi atriði eru falin sérstöku stjórnvaldi á vegum dómstóla 
eða komið fyrir með öðrum hætti. Síðari málsliður er nánari útfærsla á hinu almenna ákvæði fyrra málsliðar og á að tryggja 
að dómstólar fáist ekki við verkefni sem illa samrýmast dómstörfum, þ.e. verkefni sem heyra undir framkvæmdarvald. Hér er 
um að ræða þá reglu sem liggur til grundvallar gildandi réttarfarslöggjöf. Ákvæðið kemur ekki í veg fyrir að dómstólar annist 
stjórnsýslu sem tengist eigin starfsemi. Ákvæðið kemur ekki heldur í veg fyrir að dómstólar sinni verkefnum sem samkvæmt 
venju eða eðli sínu geta hvort heldur talist til dóms- eða framkvæmdarvaldsathafna (frjáls dómsýsla), t.d. þinglýsingar og 
fullnustugerðir.“ (Úr skýrslu stjórnlaganefndar, sbr. dæmi B). 
49

 Skýring: „Ákvæði í 1. og 2. mgr. eru ný. Ákvæði 1. mgr. lýsir valdheimildum dómstóla í grundvallaratriðum og veitir 

tryggingu fyrir því að öðrum stofnunum en dómstólum sé ekki falið að leysa úr réttarstöðu manna samkvæmt lögum, skera 
úr sekt og ákveða viðurlög. Greinina ber einnig að skoða í ljósi 70. gr. stjórnarskrárinnar um rétt manna til að bera mál undir 
dómstóla. Ákvæðið kemur ekki í veg fyrir að dómstólum séu falin önnur verkefni en mælt er fyrir um í því, svo framarlega 
sem ekki er vegið að sjálfstæði þeirra, sbr. [83. gr. tillögunnar] um sjálfstæði dómstóla og skýringar við hana. Ákvæði 2. mgr. 
er ætlað að lögfesta gildandi stjórnskipunarvenju um úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga án efnislegra 
breytinga. Ákvæði 3. mgr. svarar til ákvæðis 60. gr. stjórnarskrárinnar án efnislegra breytinga.“ (Úr skýrslu stjórnlagaráðs 
2011).„[Ákvæði 4. mgr.] gerir ráð fyrir að tekin séu af tvímæli um að Hæstiréttur Íslands sé einn æðsti dómstóll ríkisins. 
Orðalag tillögunnar miðast við að Landsdómur sé lagður niður og lögsaga Hæstaréttar því óskert. Ef stofnað er til 
sérdómstóla er því óheimilt að undanskilja þá lögsögu Hæstaréttar. Í þessu felst að Hæstiréttur hefur lokaorðið um úrlausn 
hvers kyns réttarágreinings sem lagður er fyrir dómstóla landsins, almenna dómstóla og sérdómstóla, ef því er að skipta. 
Hafa ber í huga að í þessu felst enginn sjálfstæður réttur til kæru ákvarðana eða áfrýjunar mála. Í þessu felst ekki heldur 
regla um að endurskoðun Hæstaréttar verði að vera þannig hagað að hann geti fellt úr gildi allar athafnir lægra setts 
dómstóls,  t.d. ýmsar ákvarðanir við rekstur máls. Hins vegar verða lög að tryggja að Hæstiréttur geti með einhverjum hætti 
endurskoðað niðurstöðu þess máls sem leyst hefur verið úr á lægra dómstigi. Slík endurskoðun getur grundvallast á 
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[84. gr. Dómarar eru þeir sem skipaðir hafa verið ótímabundið í embætti eða settir til að gegna því 

um tiltekinn tíma. Til dómstarfa geta dómstólar ráðið eða kvatt aðra eftir því sem mælt er fyrir í 

lögum.    

 Forseti Ísland skipar dómara eða setur í embætti og veitir þeim lausn. Í lögum má kveða á um að 

skipun dómara kunni að vera háð samþykki Alþingis.  

 Dómara verður ekki vikið úr embætti nema hann hafi glatað skilyrði til að gegna því eða sinni ekki 

skyldum sem starfanum tengjast þannig að varðað geti embættismissi að lögum.  

 Frávikning dómara verður aðeins ákveðin með dómi.]
50

  

[85. gr. Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögum.]
51

  

VII. [Sveitarfélög] 

[86.] gr. Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. 

 Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og 

hvernig þeir eru nýttir. 

 

[87. gr. Sveitarstjórnir skulu kjörnar í almennum leynilegum kosningum. 

 Rétti íbúa til að óska eftir atkvæðagreiðslu um málefni sveitarfélags skal skipað með lögum.]
52

  

[VIII. Lokaákvæði] 

[88]. gr. Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því 

leyti styðja hana og vernda. [Breyta má þessu með lögum, en skal þá leggja það mál undir atkvæði 

allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar.]
53

  

[89. gr. Tillögur, hvort sem eru til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, má bera upp á 

Alþingi. Nái tillagan samþykki skal tillagan lögð undir atkvæði allra kosningabærra manna til 

                                                                                                                                                                                     
málskoti, þ.e. kæru eða áfrýjun, en getur einnig falist í því að tekin sé afstaða til umsóknar um leyfi til áfrýjunar.“ (Úr skýrslu 
stjórnlaganefndar, sbr. dæmi B). 
50

 Skýring: „Sbr. nú 61. gr. stjórnarskrárinnar. Reglur sem fela í sér vernd dómara í starfi, eru hér látnar ná til allra dómara. 

Nauðsynlegt er að gera fyrirvara um dómstörf annarra en dómara, t.d. sérfróðra meðdómsmanna eða fulltrúa og/eða 
aðstoðarmanna dómara. Þessir aðilar geta hins vegar eingöngu farið með dómstörf eftir kvaðningu eða ráðningu 
dómstólanna sjálfra. Ákvæði 2. mgr. er nýmæli og felur í sér ráðagerð um að dómarar verði skipaðir á grundvelli faglegrar 
málsmeðferðar líkt og samkvæmt gildandi lögum [sbr. einnig 39. gr. tillögu um skipun embættismanna]. Ákvæði 3. mgr. 
felur einnig í sér tilvísun til skyldna dóma en svarar að öðru leyti til gildandi reglna. Heimild til að veita hæstaréttardómurum 
lausn 65 ára, þannig að „eigi missi þeir neins í af launum sínum“ er afnumin. Jafnframt er [...] áréttað að heimilt sé að binda 
ákvörðun forseta um skipan dómara samþykki Alþingis. Er þar fyrst og fremst höfð í huga sú aðstaða sem upp kemur ef 
forseti hyggst skipa dómara gegn niðurstöðu faglegs umsagnaraðila sem hefur það hlutverk að meta hæfni umsækjanda.“ 
(Úr skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
51

 Skýring: „Lítilleg breyting frá 1. mgr. 61. gr. Orðið dómendur tekur einnig til þeirra sem ekki eru skipaðir eða settir 
dómarar, t.d. sérfróðra meðdómsmanna og starfsmanna dómstóla sem kunna að fara með dómsvald. Í greininni birtist ein 
helsta undirstaða réttarríkisins sem vísar til þess að dómarar eiga eingöngu að lúta lögum þegar þeir leysa úr málum, en 
ekki öðrum sjónarmiðum svo sem tilfinningum eða utanaðkomandi þrýstingi eða hagsmunum.“ (Úr skýrslu 
stjórnlaganefndar 2011). 
52

 Skýring: „Lagt er til að ný grein komi inn í stjórnarskrá er kveði á um kosningu sveitarstjórna og íbúalýðræði. Ákvæði 1. 
mgr. kveður á um að sveitarstjórnir skuli kjörnar í almennum leynilegum kosningum. Eðlilegt þykir að kveðið sé á um slík 
grundvallarréttindi í stjórnarskrá. Nánari fyrirmæli, m.a. um kjörgengi og kosningarétt, yrði kveðið á um í almennum lögum. 
Ákvæði 2. mgr. tekur til réttar íbúa til þess að óska eftir atkvæðagreiðslu um ákveðin málefni sveitarfélags. Sjálfstjórn 
sveitarfélaga byggir því á þeirri lýðræðishugsun að fólkið í landinu hafi rétt til þess að hafa bein áhrif á sitt nærumhverfi. 
Sveitarfélög gegna því mikilvægu lýðræðislegu hlutverki. Þau eru það stjórnvald sem er næst fólkinu og geta veitt íbúum 
tækifæri til aukins samráðs og beinnar þátttöku í ákvörðunum. Ákvæðið eitt og sér felur þó ekki í sér sérstakar skyldur 
sveitarfélaga, heldur ráðagerð um að slíkar atkvæðagreiðslur skuli haldnar að ákveðnum skilyrðum fullnægðum.“ (Úr 
skýrslu stjórnlaganefndar 2011). 
53

 Skýring: Efnislega óbreytt ákvæði, sbr. 62. og 2. mgr. 79. gr.stjskr. 
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samþykktar eða synjunar. Sé tillögunni ekki synjað skal hún lögð undir nýtt Alþingi að loknum næstu 

almennu kosningum. Samþykki það Alþingi ályktunina óbreytta, skal hún staðfest af forseta [Íslands], 

og er hún þá gild stjórnskipunarlög.]
54

 

[90. gr. Þjóðaratkvæðagreiðslur samkvæmt stjórnarskrá þessari skulu vera leynilegar og fara fram í 

síðasta lagi tveimur mánuðum eftir að tilefni varð til þeirra. Atkvæðisrétt í þjóðaratkvæðagreiðslu eiga 

allir þeir sem fullnægja skilyrðum kosningaréttar til Alþingis þegar atkvæðagreiðsla fer fram og skal 

einfaldur meirihluti atkvæða ráða. Svo að lögum Alþingis, ályktun eða frumvarpi til stjórnskipunarlaga 

teljist synjað skal að lágmarki þriðjungur kjósenda hafa tekið þátt í atkvæðagreiðslu. Sömu þátttöku 

þarf svo að lög um breytingu á stöðu þjóðkirkjunnar verði samþykkt eða krafa Alþingis um að leysa 

forseta Íslands frá embætti.]
55

 

[91. gr. Stjórnarskrá þessi öðlast gildi þegar Alþingi gerir um það ályktun, enda hafi meiri hluti allra 

kosningabærra manna í landinu samþykkt hana með leynilegri atkvæðagreiðslu, og fellur þá jafnframt 

úr gildi stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 með síðari breytingum.] 

 

                                                           
54

 Skýring: Breytingar, sbr. nú 79. gr. Ekki lengur skylt að rjúfa Alþingi þegar í stað. Hins vegar krafa um þjóðaratkvæði, sbr. 

t.d. dönsku stjórnarskrána Það athugast að stjórnlaganefnd leggur til aðrar og skilvirkari leiðir við stjórnarskrárbreytingar. 
55

 Skýring: „Ef ekki næst nægilega þátttaka í þjóðaratkvæðagreiðslu eru áhrif þess almennt þau að máli telst ekki synjað, t.d. 

lögum Alþingis, ályktun eða frumvarpi til stjórnskipunarlaga. Í þessum tilvikum felur þjóðaratkvæðagreiðsla í sér 
stöðvunarrétt þjóðarinnar. Til þess að þessi réttur verði virkur verður þjóðin hins vegar að taka afstöðu með marktækum 
hætti. Þegar í hlut eiga lög um breytingu á stöðu þjóðkirkjunnar eða kröfu um að forseta sé vikið frá þarf þjóðin hins vegar 
að tjá vilja sinn til breytinga, þ.e. samþykki sitt, með marktækum hætti.“ (Úr skýrslu stjórnarskrárnefndar, sbr. dæmi B). 


