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Ástæður umsagnar
Undirritaður leyfir sér að senda stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd meðfylgjandi umsögn þar
sem tíma til umræðna um þetta mikilvæga mál var takmarkaður við eina umræðu og einungis var
heimilt samkvæmt þingsköpum að halda tvær ræður, 20 mínútur og 10 mínútur, sem dugðu
engan vegin til þess að gera svo viðamiklu og mikilvægu máli einhver skil, þannig að sómi væri
að. Þó tókst mér með andsvörum að bæta við 24 mínútum en það dugði samt engan vegin. Bent
skal á að skjalið er 226 síður. Ekki munu gefast fleiri kostir til að ræða hugmyndir að nýrri
stjórnarskrá í bráð. og ekki liggur fyrir hvernig ferlið verður í framhaldinu. Hlýt ég að gagnrýna
þetta ferli harðlega, sérstaklega þar sem núgildandi stjórnarskrá gerir ráð fyrir því í 79. grein að
Alþingi sé stjórnarskrárgjafinn og ég er kosinn til Alþingis. Ekki liggur heldur fyrir hvernig
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis hyggst vinna úr þessari skýrslu.
Samkomulag um notkun tákna.

Í umsögn þessari táknar t.d. <11.3> 3. mgr. 11.gr í tillögum Stjórnlagaráðs sem hér er til
umsagnar. Táknið <11._> táknar alla 11. gr. Aftur á móti táknar (10.2) 2. mgr. 10. greinar í
tillögum mínum að breytingu og með sama hætti táknar (10._) alla 10. greinina í tillögum
mínum.

Ferlið
Allt ferlið er mjög vandræðalegt og er það rakið að einhveiju leyti í 1. kafla ofangreindrar
skýrslu. Þó er þess ekki getið þar hversu dræm þátttaka var í kosningu til stjórnlagaþings, sem
fram fóru 27. nóvember 2010, miðað við hefð hér á landi, eða einungis 34%. Einnig er þess ekki
getið hversu flóknar reglur giltu um útreikning á því hverjir næðu kjöri. Munu ekki margir geta
skírt þær í hörgul. Ekki ræði ég ferlið frekar nema hvað varðar nauðsynlega breytingu á 79. gr.
til þess að íbúar landsins, þjóðin, geti með bindandi hætti greitt atkvæði um nýja stjórnarskrá
sína, sem ég tel meira en æskilegt.
Breytingar á stjórnarskrá, 79. gr.

Á þingskjali 43, mál 43, er að finna leið og rökstuðning fyrir því hvernig hanna má ferlið
þannig að íbúar landsins, þjóðin, geti greitt atkvæði um nýja stjórnarskrá þannig að bindandi sé
án þess að málið sé tafið mikið og óska ég eftir því að það þingskjal sé fylgiskjal þessarar
umsagnar. Sjá: http://www.althingi.is/altext/ 140/s/0043.html. Ofangreindu máli nr. 43 var vísað
til stjórnskipunar- og eftirleitsnefnd í lok umræðunnar þann 20. október 2011.
Það ferli, sem lýst er í skýrslu forsætisnefndar og breyting á því ferli, sem stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd leggur í breytingartillögu sinni á þingskjali 831leiðir ekki til þess, því miður, að
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þjóðin fá að greiða með bindandi hætti atkvæði um nýju stjórnarskrána sína. Samkvæmt því ferli
verður það nýkjörið Alþingi sem greiðir um það bindandi atkvæði og fer þá sérhver þingmaður
eftir sannfæringu sinni en ekki vilja þjóðarinnar.
Skora ég á stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis að skoða rökstuðning í greinargerð á
þingskjali 43 og einnig umræður um málið sem fram fóru á 14. fundi 20. október sl. Ekki þarf
að lengja ferlið um meira en 3 til 4 mánuðum frá því ferli sem nefndin gerir tillögu um á
þingskjali 831 og þessari leið. Annars vegar að tvenn þing samþykki að breyta 79. gr. einni fyrst
og síðan samþykki kjósendur nýja stjórnarskrá strax í kjölfarið með bindandi beinni kosningu,
sem tæki hugsanlega 3 til 4 mánuði. Hins vegar að ný stjórnarskrá verði samþykkt, síðan kosið
nýtt þing í almennum kosningum og það þing samþykki svo nýja stjórnarskrá. Það að þjóðin fái
nýja stjórnarskrá er svo stórt og viðmikið verkefni að nokkrir mánuðir til eða frá geta ekki skipt
meginmáli. Nánar er rætt um breytingar á stjórnarskrá í umsögninni hér á eftir.
Ferlið gæti þá litið þannig út:
1. Nefndin vinni strax að því að breyta 79. gr. stjórnarskrárinnar. Annað hvort með mína
tillögu óbreytta, með lækkuðum þröskuldum eða öðrum svipuðum leiðum. Þröskuldarnir
í minni tillögu eru vissulega mjög háir. Það er í samræmi við þá skoðum mína að
breytingar á stjórnarskrá skuli gerast í mikilli sátt og njóta fylgis mikils meirihluta og
þær eigi að vera mjög hægar. Frumvarp um slíkar breytingar þurfa að liggja fyrir sem
fyrst þannig að ef til kosninga kæmi, þá séu þær tilbúnar og verði síðasta frumvarpið
sem samþykkt verði fyrir kosningar í samræmi við stjórnarskrá og eitt af fyrstu málum
sem nýtt þing gæti samþykkt. Að því frumvarpi samþykktu mætti setja breytingar á
stjórnarskrá í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu hvenær sem er án þess að rjúfa þing. Þá
greiðir þjóðin á bindandi hátt atkvæðu um nýja stjórnarskrá sína.
2. Nefndin fjalli efnislega um þær tillögur stjórnlagaráð á þingskjali 3, geri á þeim
breytingar og skapi umræðu um þær breytingar með stjórnlagaráði og almenningi þannig
að fyrir liggi breyting á stjórnarskrá í heilu lagi eða skipt upp í einstaka kafla sem yrðu
svo settir í bindandi þjóðaratkvæði eftir að nýtt Alþingi, sem kjörið verður í næstu
alþingiskosningar, hefur samþykkt frumvarpið.

3. KAFLI
TILLAGA STJÓRNLAGARÁÐS AÐ FRUMVARPI
TIL STJÓRNARSKIPUNARLAGA

Umsögn
Hlutverk stjórnarskrár
Mannréttindi

Í mínum huga hefur stjórnarskrá það hlutverk eitt að festa í orð hugmyndir fólks um
mannréttindi, gera mannréttindin þannig að grunnþætti allrar lagasetningar. Þess vegna hefði ég
viljað sá þau fremst í hinni formlegu stjórnarskrá. Ég lít á ríkið sem tæki til að tryggja íbúunum
þessi mannréttindi og þess vegna komi það síðar. Ríkinu sé skipt í þrennt til þess að vernda
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borgarann fyrir ofurvaldi ríkisins. Hér á eftir kem ég með hugmynd að nýrri uppbyggingu
stjórnarskrár í þessum anda.
80% okkar skilji stjórnarskrána.

Ég tel enn fremur að stjórnarskráin eigi að vera málsvari almennings enda geymi hún ákvæði
um mannréttindi fólks. Þess vegna er brýnt að hún sé á eins tæru, rökrænu og auðskildu máli og
mögulegt er þannig að minnst 80% borgara geti skilið hana án túlkunar lögspekinga. Geri ég
tillögu um veigamiklar og víðtækar breytingar á framsetningu stjórnarskrár þar sem mér finnst
skorta á einfaldleika og skíra hugsun. Vona ég að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sé sama sinnis
og skoði þessar tillögur og bæti jafnvel um betur.

Mannréttindi
A f mannréttindum er rétturinn á lífið sá helgasti. Ef hann er ekki virtur og það má drepa fólk,
gagnast öll önnur mannréttindi lítt. Þess vegna finnst mér eðlilegt að fyrsta mannréttindaákvæðið
hljóði einfaldlega: „Ekki má drepa neitt okkar.“ . Þó í því ákvæði sé fólgið bann við
dauðarefsingu, þar sem ríkið mætti ekki heldur drepa, er ég hlynntur því að það bann sé ítrekað.
Til að mannréttindin komi fram skír, tær og auðskilin vel ég þá leið að setja þau fram í
tveimur köflum án undantekninga. Undantekningarnar flækja óneitanlega hugsunina og taka
hugsunina jafnvel yfir. Skoðum sem dæmi <14.2>: ,Ritskoöun og aðrar sambærilegar tálmanir
á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða. Þó má setja tjáningarfrelsi skorður með lögum til verndar
börnum, öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði annarra, svo sem nauðsyn ber til í lýðræðislegu
þjóðfélagi.“ Hér taka undantekningarnar völdin. Þess í stað vel ég að setja öll mannréttindi án
undantekninganna í tvo kafla eins og lýst er hér á eftir. Undantekningarnar, þar sem mannréttindi
eins rekast á mannréttinda annars, eru í sér kafla. Ofangreint dæmi verður: (5.2): „Ekki má beita
ritskoðun eða takmarka tjáningarfrelsi okkar^ og unda.nt.ekningin: (10.7): „Setja má
tjáningarfrelsi samkvæmt 2. mgr. 5. gr. skorður til verndar börnum, öryggi, heilsu, réttindum
eða mannorði annarra, svo sem nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi. “ Þannig koma
mannréttindin skírt fram og undantekningar eru betur réttstuddar og unnt er að koma með
almennar forsendur þeirra. T.d. að þær þurfi að koma fram í lögum og að dómari kveði upp
úrskurð samkvæmt þeim lögum. Þannig er einstaklingurinn varin fyrir valdi ríkisins þegar kemur
að undantekningum frá almennum mannréttindum t.d. eignarnámi eða handtöku.
Almennar forsendur þess að takmarka mannréttindi koma fram í (10.1) ,.Mannréttindi eins
okkar afmarkast a f mannréttindum annarra og þ a rf brýna nauðsyn til, lagaheimild og úrskurð
dómaraþegar mannréttindi eru takmörkuð.“ Þessi almenna forsenda segir eftirfarandi: Ástæða
þess að takmarka þarf mannréttindi þín er að virða þarf mannréttindi annarra, sem rekast á þín
mannréttindi. Dæmi: X stal frá Y. Þegar X er handtekinn vegna þjófnaðar þá er frelsi hans, sem
tryggt er í (2,2) „Öll erum við frjáls og ekkert okkar má hneppa í þrældómt^ takmarkað vegna
þess að hann braut mannréttindi Y (4.1) „Eignarréttur okkar er friðhelgur.“ Þetta er brýna
nauðsynin á að takmarka mannréttindi X. Það þurfa að vera í gildi refsilög, sem banna athæfi X
og dómari þarf að úrskurða að skv. þessum lagabókstaf skuli takmarka mannréttindi X.
Mannréttindi X afmarkast af mannréttindum Y.
Þá tel ég nauðsynlegt að greina mannréttindi í tvennt. Þau, sem veija einstaklinginn fyrir
öðrum einstaklingum eða hópum einstaklinga, þ. m. t. ríkinu. Þau mannréttindi eru algild, þ.e.
óháð staðsetningu. Svo eru það mannréttindi sem eru krafa einstaklingsins á aðra einstaklinga
eða hópa. Það eru t.d. krafa barna á framfærslu foreldra, krafa þeirra, sem standa höllum fæti á
fjölskyldu, ríki eða sveitarfélög um framfærslu. Þessi seinni flokkur mannréttinda er
óhjákvæmilega háður staðsetningu og efnahag. Geta þjóðfélaga, fjölskylda og einstaklinga til að
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framfæra aðra hlýtur að vera háð getu þeirra til að láta eitthvað af hendi rakna umfram eigin
þarfir.

Uppbygging stjórnarskrár.
Vegna þess sem sagt er hér að ofan um hlutverk stjórnarskrár tel ég að uppbygging hennar eigi
að vera sem hér segir:
1. Fororð.

Röðunarnúm er í excel-skjali: 1

2. Mannréttindi 1. gráðu sem veija einstaklinginn fyrir öðrum einstaklingum, hópum þeirra
og ríkinu. Óháð efnahag og landamærum. Kafli I. R öðunarnúm er í excel-skjali: 100
3. Mannréttindi 2. gráðu sem gefa einstaklingnum kröfu á aðra einstaklinga, hópa þeirra og
opinbera aðila, ríkið og sveitarfélög. Háð efnahag og landamærum. Kafli II. R öðunarnúm er í
excel-skjali: 200

4. Undantekningar og frávik frá mannréttindum 1. og 2. gráðu þegar réttindi einstaklings
rekast á réttindi annars einstaklings eða hópa einstaklinga. Kafli III. Röðunarnúm er í excel-skjali: 300
5. Gildissvið stjórnarskrár. Kafli III.
6.

R öðunarnúm er í excel-skjali: 350

Stofnun ríkis til að tryggja mannréttindi - þrískipting valds til að tryggja íbúa Kafli IV.
Röðunarnúm er í excel-skjali: 400

a.

Löggjafarvald - Alþingi. Kafli V.

b.

Framkvæmdarvald - Forseti Kafli VI Röðunarnúm er í excel-skjali: 600

c.

Framkvæmdarvald -Ríkisstjórn og ráðherrar. Kafli VII.

R öðunarnúm er í excel-skjali: 500

d. Dómsvald - Hæstiréttur og dómstólar. Kafli VIII.
7. Stjórnsýsla, kirkjukipan og ýmislegt. Kafli IX.
8. Breyting á stjórnarskrá. Kafli X.

R öðunarnúm er í excel-skjali: 630

R öðunarnúm er í excel-skjali: 700

R öðunarnúm er í excel-skjali: 800

R öðunarnúm er í excel-skjali: 900

Ég mun ekki fjalla frekar um þessa að mínu mati æskilegu uppbyggingu stjórnarskrár en á
meðfylgjandi excel-skjali (sem lýst er á fylgiskjali 1) eru settar fram hugmyndir mínar um
breytingar á stjórnarskrá (einstökum málsgreinum) og breyting á uppröðun málsgreina. Treysti
ég nefndinni til að taka hana til skoðunar minnug þess að verið er að setja þjóðinni nýja
stjórnarskrá og ekki má skirrast við nokkurri vinnu í því sambandi. Er ég fus til að mæta fyrir
nefndina á lýsa þessum hugmyndum.

Hvers vegna ný stjórnarskrá?
Framkvæmd og stjórnarskrárbrot.

Sumir telja að gölluð stjórnarskrá hafi verið orsök hrunsins. Ekkert bendir til þess að svo hafi
verið og engin hefur sýnt fram á að samband sé þar á milli. Þá virðast nokkrir telja að ný
stjórnarskrá geti verið upphaf nýrra tíma eftir hrun. Vel má það vera að bjartsýni aukist með
nýrri stjórnarskrá en þá reynir á framkvæmd hennar. Margar fegurstu stjórnarskrár eru og voru í
ríkjum með harðstjórn þar sem mannréttindi eru fótum troðin. Þess vegna gildir að mínu mati
meira hvernig stjórnarskráin er virt en hvaða innhald hún hefur. Ásakanir um stjórnarskrárbrot
virðast hafa aukist mikið eftir hrun og það sem verra er: Þær virðast ekki lengur vekja sérstaka
athygli. Kannski væri betra vanda sig betur við að framfylgja núgildandi stjórnarskrá en að setja
nýja, sem ekki verður virt.
Rökleysa og villandi ákvæði.
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Oft hefur verið bent á ýmsa vankanta sem eru á núgildandi stjórnarskrá. T.d. eru mörg
ákvæði um forseta Íslands villandi og er það eitt sér ástæða til breytinga. Dæmi: 20. gr. Forseti
lýðveldisins veitir þau embætti, er lög mæla. 21. gr. Forseti lýðveldisins gerir samninga við
önnur ríki. Þetta er hreinlega ekki rétt því hin furðulega 13. gr. „Forsetinn lætur ráðherra
framkvæma vald sitt“ tekur þetta úr sambandi. Miklar deilur og mismunandi túlkanir
sérfræðinga á 26. grein stafa af túlkun á 13. grein og gefa fulla ástæðu til breytinga sérstaklega ef
fallist er á að fólk eigi almennt að skilja stjórnarskrána sína. Þess vegna er líka mikilvægt að
innra samræmi sé í reglum stjórnarskrárinnar og hún rökfræðilega rétt upp byggð.
Réttaróvissa eftir breytingar.

Þegar stjórnarskrá er breytt, sérstaklega mannréttindakaflanum, myndast réttaróvissa. Lög og
Hæstaréttardómar, sem byggja á hinu breytta ákvæði missa gildi sitt og engin veit í reynd hver
réttarstaðan er. Þetta getur verið mjög skaðlegt fyrir þá sem veikast standa og þurfa á stuðningi
að halda. Reynslan af kvóta- og öryrkjadómnum sýnir að það getur tekið áratugi þar til ný
lagasetning og ný dómafordæmi skapa aftur réttaröryggi. Þetta ber að hafa í huga þó að auðvitað
geti skapast þörf fyrir breytingar en þær þurfa að vera mjög vel ræddar og afleiðingar
breytinganna kortlagðar.

Kirkjuskipan
Frumvarpið, sem hér er til umræðu gerir ráð fyrir að 62. gr. stjórnarskrárinnar falli niður en
hún segir:
62. 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.
Í 2. mgr. 79. gr. stendur:
„Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins samkvæmt 62. gr., og skal þá leggja
það mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar, og
skal atkvæðagreiðslan vera leynileg.“
Þetta ákvæði ásamt synjun forseta Íslands á undirskrift undir lög skv. 26. gr. eru einu dæmin í
gildandi stjórnarskrá um bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar Alþingi samþykkir að senda
slíka breytingu í þjóðaratkvæði, sem fyrirhugað er að gera, þ.e. að taka út úr stjórnarskrá: ,flin
evangeliska lúterska kirkja skal veraþjóðkirkja á Íslandi“, verður að gæta að þessu ákvæði. Það
þarf að vera á hreinu að Alþingi hafi ekki samþykkt þessa breytingu á kirkjuskipan með því að
senda hana í þjóðaratkvæði því þannig verður hún bindandi þó að allt annað sé ekki bindandi í
þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu.

Almennar athugasemdir.
1. Tillaga Stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnskipunarlaga gerir ráð fyrir að samin sé ný
stjórnarskrá frá grunni og núgildandi stjórnarskrá falli úr gildi. Er það skynsamlegt ferli
og gæfulegt? Eftir að mannréttindakafla núverandi stjórnarskrár var breytt 1995 varð
nokkur réttaróvissa um stund og það má segja að fyrst núna hafi dómar Hæstaréttar
unnið á þeirri óvissu. Hvað verður þegar alveg ný stjórnarskrá tekur gildi eins og rætt er
hér að ofan? Hvað skapast langt óvissutímabil og á hve mörgum sviðum? Er ekki
afarsælla að samþykkja fyrst efnisskiptingu stjórnarskrár og taka svo hvern kafla fyrir
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sig á löngum tíma, t.d. ætla 4 ár í hvern kafla? Þannig mætti samþykkja
breytingarákvæðið fyrst, svo mannréttindaákvæðin, þá þrískiptingu ríkisins og
stjórnsýsluna síðast. Þessu er velt hér upp en gengið að öðru leyti út frá því að ætlunin sé
að vinna nýja stjórnarskrá í heilu lagi frá grunni.
2. Ekki er auðvelt að sjá hvernig ný stjórnarskrá verði kynnt fyrir almenningi. Verður hún
óbreytanleg eða getur almenningur breytt henni? Hver má breyta og getur almenningur
kosið um einstakar greinar og hvernig gæti stjórnarskráin litið út eftir slíkar kosningar.
Sumt samþykkt og annað ekki? Þessu hefur ekki verið svarað en ég geng út frá því að
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd megi og ætli sér að breyta fyrirliggjandi tillögu þar sem
hún telur að þörf sé á. Annað væri ekki vitræn vinnubrögð.
3. Á yfir 86 málsgreinum (sjá fylgirit 2 til fylgirit 7) í tillögu Stjórnlagaráðs er kveðið á
um að tryggja skuli eitt og annað með lögum frá Alþingi. Þetta er mjög varasamt því
þannig er verið að þynna út og dreifa valdi stjórnarskrárinnar. Alþingismenn sveija eið
að stjórnarskránni. Í því fellst að þeir viðurkenna hana sem grundvallarlög og eiga að
gera allt til þess að vilji hennar endurspeglist í lögum landsins og að lög landsins gangi
ekki gegn stjórnarskránni. Í stað þess að segja t.d. í <12.1>: „Öllum börnum skal tryggð í
lögum sú vernd og umönnun sem velferðþeirra krefst‘ legg ég til að standi í (9.1):
„Börn eiga rétt á umönnun og framfærslu.“ Hér er reyndar gerð lítilsháttar breyting til
viðbótar því að í umönnun felst vernd en ég bæti við framfærslu. Að óbreyttri tillögu
gerist ekki neitt nema Alþingi setji lög þannig að þetta ákvæði verði virkt. Alþingi þarf
að gefa stjórnarkránni líf og stjórnarskráin er ekki sá grundvöllur lagasetningar, sem hún
ætti að vera. Stjórnarskrárvaldið er útvatnað og dómstólar geta ekki dæmt samkvæmt
stjórnarskrá og það myndast óvissa um þetta atriði ef engin lög eru sett eða þau lög, sem
sett verða eru ekki fullnægjandi eða röng. Ef stjórnarskráin hins vegar ákveður þetta sjálf
„Börn eiga rétt á umönnun og framfærslu“, þá er fer þetta atriði ekki á milli mála.
Stjórnarskráin er grundvallarlög og hægt að dæma út frá henni þó að Alþingi geri ekki
neitt. Þá kemur í ljós að þingmenn hafa ekki fyllt upp í stjórnarskrána eins og þeim ber
og þeir hafa svarið eið að.
4. Frumvarp Stjórnlagaráðs eru 383 málsgreinar og fyrirsagnir. 166 málgreinar er
óbreyttar. Flestum 86 málsgreinunum, sem hafa lagatilvísun hef ég gert tillögu um að
breyta. Svo hef ég lagt til að öðrum 131 málsgrein verði ýmist breytt mikið eða lítið og
að sumar verði felldar niður vegna þess að þær hafa lítið gildi eða eru í andstöðu við
skoðanir mínar. Breytingarnar er að finna í excel - skjalinu.
5. Vandamál við smíði stjórnarskrár er tilvísun í einstaklinginn, manneskjuna, manninn.
Önnur tungumál hafa orð, sem eru betri að þessu leyti. Enska: „Human, human being“
Þýska hefur mjög gott orð sem er „der Mensch“ Orð sem allir skilja. Orðið „maður“ í
íslensku er ekki nógu gott sem tilvísun því það þýðir tvennt: Táknar annars vegar
karlmann og hins vegar karl eða konu, manneskju.
Tillaga Stjórnlagaráðs fer í þessu sambandi úr einu í annað. Í aðfararorðunum er talað
um „Við“ og „íbúa“. Í 4. gr. segir: ...öðlast „þeir“ sem eiga foreldri... og ...“Engan“ má
svipta... Í 5. gr. segir: Skyldur „borgaranna“ og ...“ að „allir“ fái notið... Í 11. gr. segir:
...leit á „manni“, leit... Í 14. gr. segir: „Hver og einn“ ber ábyrgð... Í 15. gr. segir:
... aðgang „almennings“ a ð . Í 27. gr. stendur: „Hver sá“ s e m .
Myndin er nokkuð ruglingsleg og jafnvel skaðleg því ekki liggur fyrir að átt sé við sama
hóp fólks. Þannig eru íbúar ekki það sama og fólk með íslenskan ríkisborgararétt eins og
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virðist vera skilgreining Stjórnlagaráðs. Sjá 1. mgr. til 3. mgr. 4. gr., 1. mgr. 41. gr., 1.
mgr. 77. gr. og 6. mgr. 96. gr. Eftir nokkra yfirlegu finnst mér inngangsorðin leiða
okkur að lausninni: „Við“ sem byggjum Ísland v ilju m . Nota ég það víðast hvar í
breytingatillögum mínum en legg til við nefndina að þetta verði samræmt. Önnur
persóna, „við“ er ágæt leið til að fá fólk til að samsama sig stjórnarskránni, þetta sé mín
stjórnarskrá en er einnig ágæt leið til að fjarlægja úr stjórnarskránni tyrfið lögfræðimál,
sem rekst á þann tilgang að 80% þjóðarinnar skilji stjórnarskrána sína án aðstoðar
lögspekinga. Það er svo spurning hvort nefndin felst á þá forsendu að þjóðin eigi að
skilja stjórnarskrána sína. Það er verðugt verkefni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Alþingis að skilgreina betur hvaða hóp fólks „við“ myndum. Stígum við út úr hópnum ef
við flytjum tímabundið eða varanlega til útlanda? Eru útlendingar búsettir hér á landi,
jafnvel í áratugi, í hópnum?
6. Mjög víða í tillögum Stjórnalagaráðs er krafist aukins meirihluta í afgreiðslu Alþingis. Í
<93.3> stendur t.d. „...þarf Alþingi að samþykkja skipunina með 2/3 hlutum atkvæða... “
Hvað þýðir þetta? Ef 32 þingmenn eru mættir dugar þá að 22 þingmenn samþykki (sem
eru 35% allra þingmanna)? Er það viljinn? Eða <113.2> , f l a f 5 /6 hlutarþingmanna
samþykkt... “ Þarna geri ég ráð fyrir að átt sé við að 53 þingmenn (= 5/6 x 6 = 52,5 )
þurfi að samþykkja. Ég hef allstaðar gengið út frá því að átt sé við fullskipað Alþingi og
reiknað út fjölda þeirra þingmanna sem samþykkja þurfa málið en þetta þarf að vera á
hreinu.
7. Mikil breyting verður á niðurröðun greina og kafla þegar uppbyggingu
stjórnarskrárinnar er breytt eins og ég legg til en ég tel veigamikið að stjórnarskrá sé vel
úr gerð svo að ekki eiga að forðast þá vinnu. Meðfylgjandi excel-skjal, sem ég legg fram
sem fylgirit má raða annars vegar þannig að fram kemur tillaga stjórnalagaráðs í réttri
röð og hins vegar þannig að hugmyndir mínar koma fram í réttri röð. Sjá lýsingu á
fylgiriti 1.
8. Mjög víða er orðalag ekki eins einfalt og hnitmiðað og unnt er. Í annan stað er aðalatriði
oft hulið með of nákvæmum útlistunum og smáatriðum sem leiða athyglina frá því sem
skiptir mestu máli. Geri ég tillögu um verulega einföldun á mörgum greinum eftir
„mottóinu“ að 80% þjóðarinnar skilji textann án aðstoðar sérfræðinga. Dæmi: <39.5>
hljóðar: „Kjósandi velur með persónukjöri frambjóðendur a f listum í sínu kjördæmi eða
a f landslistum, eða hvort tveggja. Honum er og heimilt að merkja í stað þess við einn
kjördæmislista eða einn landslista, og hefur hann þá valið alla frambjóðendur listans
jafnt. Heimilt er að mæla fyrir um í lögum að valið sé einskorðað við kjördæmislista eða
landslista sömu samtaka. “ Þetta styttist í (19.5): „Kjósandi má velja frambjóðendur með
persónukjöri eða a f lista. “ Útskýringarnar og málalengingarnar getur nefndin svo sett í
greinargerð um greinina.
Forseti Íslands.

Á 131. löggjafarþingi 2004-2005 lagði ég fram frumvarp um að afnema skyldi embætti
forseta Íslands og er það að finna á þingskjali 50, 50. mál og óska ég eftir því að það þingskjal sé
einnig fylgiskjal þessarar umsagnar. Sjá: http://www.althingi.is/altext/131/s/0050.html
Í greinargerð með því frumvarpi er rætt um tilgang og hlutverk forsetaembættisins, sögulega
tilurð þess og stöðu þess í þrískiptu ríkisvaldi. Skora ég á stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að
kynna sér þau sjónarmið en ég er þeirrar skoðunar að hlutverk forseta Íslands passi illa inn í
íslenskt þjóðfélag og sé að einhverju leyti arfleifð danskrar og evrópskrar konungshefðar. Í því
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frumvarpi er lagt til að forseti Alþingis taki yfir flestar skyldur forseta lýðveldisins. Þróun
síðasta áratugar hefur gert embætti forseta Íslands pólitískara en áður var og það er fyrirséð að
flokkspólitík gæti farið að hafa mikil áhrif á forsetakosningar í kjölfarið. Þess vegna þurfi að
skoða hvaða stöðu embættið hafi í nútíma þjóðfélagi. Ekki er mikið mál að gera þær breytingar á
tillögu stjórnalagaráðs um nýja stjórnarskrá og meðfylgjandi breytingartillögum mínum að
verkefni þess embættis verði færð til forseta Alþingis ef nefndin fellst á þessi rök. Staða
forsetaembættisins gæti verið ein þeirra spurninga, sem hugmyndir eru uppi um að spyrja í
þjóðaratkvæðagreiðslu í sumar, ef samþykkt verður.

Sérstakar athugasemdir:
Vantar: Frelsi og bann við mansali.

Í 1. mgr. 8. gr. segir: „Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Margbreytileiki
mannlífsins skal virtur í hvívetna^ Mér finnst þetta vera skrúðmælgi. Hvað þýðir að lifa við
reisn? Hver á að tryggja mér þann rétt? Vantar lög? Hvernig virðir maður margbreytileika
mannlífsins og hvað þýðir það yfirleitt? Í anda þess markmiðs að 80% þjóðarinnar skilji hvað átt
er við og vegna þess að mansal er sennilega eitt mesta böl mannkyns og mikilvægt er að
undirstrika að öll erum við frjáls og að ekki megi hneppa okkur í þrældóm, mansal, legg ég til að
þessi grein verði algerlega umorðuð og sagt beint út (2.2): „Öll erum við frjáls og ekkert okkar
má hneppa í þrældóm^ og tel ég slíkt ákvæði jafnvel næst mikilvægustu mannréttindin næst á
eftir að (2.1): ,Ekki má drepa neitt okkar^.
Tvítekning og árekstur:

Á þremur stöðum (sjö greinum) í tillögum Stjórnalagaráðs er að finna tvítekningu og
árekstur. <5.1> segir: „Stjórnvöldum ber að tryggja að allirfái notiðþeirra réttinda ogþess
frelsis sem í þessari stjórnarskrá fe la st^ <9.1> segir: „Yfirvöldum ber ætíð að vernda
borgarana gegn mannréttindabrotum, hvort heldur sem brotin eru a f völdum handhafa
ríkisvalds eða annarra. “ Annars vegar er talað um stjórnvöld og hins vegar um yfirvald. Svo er
annars vegar talað um að tryggja að allir njóti réttinda og hins vegar að vernda gegn
mannréttindabrotum. Mér finnst þetta óþarflega moðkennt og vil sameina þetta eina grein (14.1):
„Stjórnvöldum ber að vernda okkur gegn mannréttindabrotum og að tryggja að öll fáum við
notið þeirra réttinda og þess frelsis sem í þessari stjórnarskrá fe la st^ Stjórnvöld eru óbeint
skilgreind í (13.0): „Handhafar ríkisvalds. Stjórnvöld.“
Þá segir um skipan ríkissaksóknara í <96.3> „Þegar ráðherra skipar í embætti dómara og
ríkissaksóknara skal skipun borin undir forseta Íslands til staðfestingar. Synji forseti skipun
staðfestingar þ a rf Alþingi að samþykkja skipunina með 2/3 hlutum atkvæða til að hún taki gildi.“
Í <104.3> segir hins vegar: „Ráðherra skipar ríkissaksóknara og veitir honum lausn.
Ríkissaksóknari er sjálfstæður í störfum sínum og nýtur sömu verndar í starfi og dómarar. “ Mér
finnst rekast á að hafa mjög þröng skilyrði um skipan ríkissaksóknara í fyrri greininni og svo
einfaldlega að ráðherra skipi hann og veiti honum lausn í þeirri seinni. Vitanlega má álykta að
fyrri greinin fylli upp í þá síðari en það er ekki augljóst. Ég sé ekki að blanda þurfi forseta
Íslands í þetta ferli og legg því til að náð sé sátt um skipunina með (72.3): „Ráðherra skipar
ótímabundið í embætti dómara og ríkissaksóknara að fengnu samþykki 42 þingmanna. “ og að
sjálfstæði embættisins sé tryggt í (81.3): ,Ríkissaksóknari er sjálfstæður í störfum sínum og
nýtur sömu verndar í starfi og dómarar.“
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Undirbúningur að aðild að ESB.

Tvær greinar eru greinilega settar inn til þess að auðvelda aðild Íslands á Evrópusambandinu.
Sú fyrri er skeinuhættari. <111.1> segir: „Heimilt er að gera þjóðréttarsamninga sem fela í sér
framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana sem Ísland á aðild að í þágu friðar og
efnahagssamvinnu. Framsal ríkisvalds skal ávallt vera afturkræft. “. ESB var gagngert stofnað til
að stuðla að friði í Evrópu (og hefur tekist það). Því er einnig ætlað að stuðla að
efnahagssamvinnu þjóðanna í ESB. Ísland er aðili að ESB sem er alþjóðlegri stofnun í gegnum
EES. Svo má segja að aðild að ESB sér fræðilega séð afturkræf þó að hún sé praktískt séð ekki
afturkræf. Þvílík er samfléttun hagsmuna; lagalega, félagslega, fjármálalega, viðskiptalega og
stjórnmálalega. Þannig að með staðföstum vilja má segja við uppfyllum öll skilyrði þessarar
greinar nú þegar. Það virðist vera ef þessi grein yrði samþykkt að ríkisstjórnin geti léttilega
samþykkt aðild að ESB án vífilengja. Hún þarf bara að segja að aðildin, framsal ríkisvaldsins, sé
afturkræf. Engin þjóðaratkvæðagreiðsla, Alþingi þarf meira að segja ekki að samþykkja aðildina.
Ég leggst eindregið gegn þessari málsgrein og geri tillögu til nefndarinnar að hún verði tekin út.
Ofangreind málsgrein rekst svo á <111.3> sem segir: „fiamþykki Alþingi fullgildingu
samnings sem felur í sér framsal ríkisvalds skal ákvörðunin borin undir þjóðaratkvæði til
samþykktar eða synjunar. Niðurstaða slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu er bindandi^ Hér er talað
um framsal ríkisvalds hvort sem það er afturkræft eða ekki. Þröngur skilningur myndi túlka
þessa grein þannig að sérhver samningur um framsal ríkisvalds skuli fara í
þjóðaratkvæðagreiðslu jafnvel þó að framsalið sé afturkræft en þó þarf Alþingi að hafa samþykkt
hann. Hvað ef Alþingi hefur ekki samþykkt samning og einungis ríkisstjórnin hafi samþykkt
hann? Gildir þá <111.1>? Hvor greinin ræður? Þetta finnst mér ekki ganga upp. Mér finnst að ef
ætlunin er að Ísland verði aðili að ESB þurfi að breyta stjórnarskránni af því tilefni með þeim
skilyrðum sem því fylgir. Enda yrði Ísland eftir aðild að ESB allt annað ríkisform, ekki fullvalda
þjóð, ekki sjálfstætt í utanríkismálum, lagasetningin yrði enn þvingaðri en nú er og svo stefnir
þróun ESB hraðbyri í átt að fjármálalegu ósjálfstæði einstakra ríkja/fylkja. Ég legg því eindregið
til að þessi málsgrein verði tekin út.
Önnur utanríkismál.

Í <110.1> segir: „Ráðherra gerirþjóðréttarsamninga fyrir höndÍslands. Þó getur hann enga
slíka samninga gert, e f þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi, innsævi, landhelgi,
efnahagslögsögu eða landgrunni, eða kalla á breytingar á landslögum, eða eru mikilvægir a f
öðrum ástæðum, nema samþykki Alþingis komi til.“ Ég vil skerpa á þessum ákvæðum þannig að
samþykki aukins meirihluta Alþingis og þjóðaratkvæði komi til. Þetta getur verið um mjög
alvarlegt framsal að ræða og þarfnast vilja þjóðarinnar. Legg ég til að endamálsliður
málsgreinarinnar hljóði: „...nema samþykki 42þingmanna komi til sem og bindandi
þjóðaratkvæðagreiðsla í kjölfarið“.
Þá legg ég til að <109.3> hljóði svo: ,„Ákvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela í sér
beitingu vopnavalds, aðrar en þær sem Ísland er skuldbundið a f samkvæmtþjóðarétti eða til
varnar landinu, skal háð samþykki Alþingis. “ og verði (70.3). Ekki þarf að fara langt aftur í
mannkynsögunni til að finna veruleika um stríðsátök. Þá gefst jafnan stuttur tími.
Breytingar á stjórnarskrá.

Í inngangi þessarar umsagnar fór ég nokkuð í gegnum hugmyndir mínar sem er að finna á
þingskjali 43, mál 43 en þar eru skilyrðin mjög ströng og þröskuldar háir. Tillögur
Stjórnlagaráðs er að finna í <113.1> sem segir: „Þegar Alþingi hefur samþykktfrumvarp til
breytingar á stjórnarskrá skal það borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til
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samþykktar eða synjunar. Atkvæðagreiðslan skal fara fram í fyrsta lagi einum mánuði og í
síðasta lagi þremur mánuðum eftir samþykkt frumvarpsins á Alþingi.“ Engar sérstakar kröfur
umfram venjulag frumvörp er gerðar til Alþingis. Fræðilega gætu 17 þingmenn af 32
viðstöddum samþykkt breytingu á stjórnarskrá (og enn færri ef einhverjir greiða ekki atkvæði).
Engar sérstakar kröfur eru gerðar til þátttöku í kosningunni eða sérstaks meirihluta til að
samþykkja breytinguna. Dræm þátttaka vegna áhugaleysis, jafnvel 30% gæti haft í för með sér
að jafnvel 20% kjósenda, þjóðarinnar, stæði að samþykkt á breytingu á stjórnarskrá! Þetta er
hættulega lágir þröskuldar vegna þess að ekki er heppilegt að breyta stjórnarskrá fram og til
baka, sýknt og heilagt. Hún þarf að vera sá stöðugleiki sem þjóðfélagið byggir á. Legg ég
eindregið til að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis geri breytingar á stjórnarskránni þyngri
og hækki þröskuldana ef hún skyldi ekki fallast á ofangreindar tillögur mínar.
Þá er ég eindregið á móti <113.2> „Haf 5/6 hlutarþingmanna samþykktfrumvarpið getur
Alþingi þó ákveðið að fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður og öðlast þá frumvarpið gildi engu
að síður.“ Mér finnst fráleitt að þjóðin komi ekkert að breytingum á stjórnarskrá sinni jafnvel þó
að þröskuldurinn á Alþingi sé mjög hár, 5/6 hlutar þingmanna (sem þýðir að 53 þingmenn verði
að samþykkja) og legg til að þessi grein verði felld burt.
Ef það verður ofan á að fara þá leið, sem hugmyndir mínar á þingskjali 43, mál 43 benda á þá
er ekki þörf á <114.1> “Stjórnarskipunarlögþessi öðlast gildi þegar Alþingi hefur samþykktþau
í samræmi við ákvæði stjórnarskipunarlaga nr. 33 frá 17. júní 1944 með áorðnum breytingum. “
Ýmsar stofnanir.

Í greinum <74. > og <75. > eru ný ákvæði um ríkisendurskoðun og umboðsmann Alþingis. Í
<22.2> eru ákvæði um almannatryggingar og félagslega aðstoð. Ef meiningin er að stjórnarskrá
skuli fjalla um mannréttindi fólks og vera fólki auðskilin er það mín skoðun að slík útvíkkun á
stjórnarskrá sé ekki til bóta. Það er líka spurning hvar verði látið staðar numið. Er ekki ástæða til
að fjalla um samskipti fjármálastofnanna og einstaklinga í stjórnarskrá? Alþingi sem
stjórnarskrárgjafinn verður að vanda sig við að halda stjórnarskránni okkar einfaldri, skilvirkri
þannig fólk (80%) skilji hana. Ég er eindregið á móti slíkri útþynningu og legg því til að þessar
tvær greinar og málsgreinin falli burt.
Fjármál ríkissjóðs.

Í <69.2> stendur: „A ð fengnu samþykki fjárlaganefndar Alþingis getur fjármálaráðherraþó
innt greiðslu a f hendi án slíkrar heimildar, til að mæta greiðsluskyldu ríkisins vegna ófyrirséðra
atvika eða e f almannahagsmunir krefjastþess. Leita skal heimildar fyrir slíkum greiðslum í
fjáraukalögum.“ Hér vantar heimild til að skrifa undir samninga sem skuldbinda ríkissjóð eins
og fjölmörg dæmi eru um undanfarið. Einnig vantar að gerð sé krafa til þess að slíkar
skuldbindingar liggi fyrir strax. Hætt er við að meirihluti fjárlaganefndar sem stendur með
fjármálaráðherra hverju sinni, samþykki slíka greiðslu sem komi svo fram löngu seinna í
fjáraukalögum. Einnig vantar að taka á skuldbindandi samningum, sem ráðherra skrifar undir án
heimilda í fjárlögum. Ég legg til að þessi heimild verði víkkuð út en að taka þurfi inn slíka
skuldbindingu í fjáraukalögum svo fljótt sem auðið er. Þannig verði fjáraukalög hugsanlega
samþykkt oft á ári eða strax og tilefni gefst til. Greinin mundi þá hljóða (45.2): „Með samþykki
fjárlaganefndar Alþingis getur fjármálaráðherra innt greiðslu a f hendi eða skrifað undir
samning sem skuldbindur ríkissjóð utan fjárlaga vegna ófyrirséðra atvika, lagasetningar eða e f
almannahagsmunir krefjastþess. Slíkar greiðslur skal Alþingi samþykkja í fjáraukalögum svo
fljótt sem auðið er. “
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Óbreytt stendur í <69.1> „.Enga greiðslu má inna a f hendi nema heimild sé tilþess í
fjárlögum. “ og verður (45.1). Þetta ákvæði ber væntanlega að skilja svo að ef fjármálaráðherra
skrifar undir samning sem skuldbindur ríkið en er með greiðslur seinna og hans er ekki getið í
fjárlögum þá hefur sá samningur ekkert gildi. Ef Alþingi samþykkir ekki samninginn seinna,
sem ekki má gefa sér, þá er ekki hægt að inna greiðslur af hendi skv. samningnum og hann því í
besta falli á persónulegri ábyrgð þess sem undirritar hann, þ.e. fjármálaráðherra. Þess vegna er
mikilvægt að skuldbindandi samningar séu einnig undir í (45.2).
Í <70.1> segir: „Fjárlaganefnd Alþingis getur krafið stofnanir ríkisins, ríkisfyrirtæki ogþá
aðra sem fá framlög úr ríkissjóði, um upplýsingar sem tengjast ráðstöfun þess f j á r “ Hér vil ég
herða á ákvæðinu með því að segja að „skal“ í stað „getur“ Legg ég til að greinin hljóða þannig
eftir frekari einföldun (44.2): „Fjárlaganefnd Alþingis skal krefja aðila sem fá framlög úr
ríkissjóði, um upplýsingar sem tengjast ráðstöfun þess fjár. “

Samskipti þings og þjóðar.
Málskot til þjóðarinnar

Í <65._> er fjallað um málskot til þjóðarinnar. Þar segir:.
„Málskot til þjóðarinnar “
„ Tíu a f hundraði kjósenda geta krafistþjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt.
Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. Lögin falla úr gildi e f
kjósendur hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó ákveðið að fella lögin úr
gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur“
„Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var lögð fra m .“
Um þessa grein er það að segja að ferlið tekur svo stóran hluta af kjörtímabili að líklega hafa
orðið kosningar til Alþingis í millitíðinni og hvað þá? Svo getum við velt fyrir okkur
niðurstöðunni. Ef Alþingi fellir lögin úr gildi hafa kjósendur unnið en hvar er þá traustið á milli
þings og þjóðar? Ef þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram og kjósendur samþykkja lögin er spurning til
hvers þessi vegferð var farin. E f kjósendur fella lögin úr gildi er aftur spurning um traust á milli
þings og þjóðar. Mér sýnist að í öllu falli væri miklu affarsælast að gefa kjósendur hreinlega
kost á því að kjósa um vantraust á Alþingi með því að þjóðaratkvæðagreiðslan snérist um
þingrof en ekki einstök frumvörp. Geri ég það að tillögu minni um breytingu á næstu grein,
<66._> sem fjallar einmitt um þingmál að frumkvæði kjósenda en að <65. _> falli niður.
Frumkvæði kjósenda.

Í <66.1> segir: „Tveir a f hundraði kjósenda geta lagtframþingmál á Alþingi.“ Þessi grein er
gjörsamlega óþörf. Slíkur hópur kjósenda getur örugglega fundið einn þingmann af þeim 63,
sem sitja á Alþingi sem er reiðubúin til að flytja þingmál fyrir þennan hóp. Vegna
meiningarleysis legg ég til að þessi grein verði felld niður.
Í <66.2> segir: „Tíu a f hundraði kjósenda geta lagtfrumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi
getur lagt fram gagntillögu í formi annars frumvarps. H a f frumvarp kjósenda ekki verið dregið
til baka skal bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frumvarp Alþingis komi það fram. Alþingi
getur ákveðið aðþjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.CÍ Í <66.3> stendur:
„Atkvæðagreiðsla um frumvarp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja ára frá þ v í
málið hefur verið afhent Alþingi.“ Þetta er athyglisverð tillaga um margra ára reiptog á milli
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kjósenda og Alþingis. Spurningar vakna. Hver dregur frumvarp kjósenda til baka? Allir?
Meirihlutinn? Eiga kjósendur hugsanlega að kjósa á milli tveggja frumvarpa? Hvað ef þeir vilja
hvorugt? Svo getur Alþingi meira að segja ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli ekki vera
bindandi. Hvað gerist þá? Alþingi samþykkir einfaldlega sína tillögu! Hvað gerist ef almennar
kosningar hafa átt sér stað á þessu 2 ára ferli?
Þessi grein leiðir af sér þvílíkt leikrit að í slíkri stöðu má ljóst vera að ekki ríkir mikill
trúnaður á milli þings og (minnst 10%) þjóðar. Mér finnst miðað við innihald þessara tveggja
greina að niðurstaðan er bara ein. Ef frumvarp samkvæmt <65._> eða <66.2> og <66.3> verður
samþykkt af þjóðinni er það ígildi þess að þing verði rofið og boðað til kosninga. Þess vegna
legg ég einmitt það til en hef þröskuldinn eitthvað hærri, 15%. Tillaga mín að nýrri <66.2> er:
„Fimmtán a f hundraði kjósenda geta lagt til að þing verði rofið og skal sú tillaga fara í
þjóðaratkvæðagreiðslu innan 2 mánaða. Verði hún samþykkt skal rjúfa þing og boða til
almennra kosninga.“. Þetta ákvæði verður (43.1).
Þjóðaratkvæðagreiðslur.

Í <67._> eru tvær málsgreinar svohljóðandi:
<67.1>: ,M ál sem lagt er íþjóðaratkvæðagreiðslu að kröfu eða frumkvæði kjósenda
samkvæmt ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða almannahag. Á grundvelli þeirra er hvorki hægt
að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett eru til að framfylgja
þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þess skal gætt að
frumvarp að tillögu kjósenda samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um hvort mál uppfylli
framangreind skilyrði skera dómstólar þar úr. “
<67.2>: „/ lögum skal kveðið á um framkvæmd málskots eða frumkvæðis kjósenda, svo sem
um form og fyrirsvar fyrir kröfunni, tímalengd til söfnunar undirskrifta og um fyrirkomulag
þeirra, hverju megi til kosta við kynningu, hvernig afturkalla megi kröfuna að fengnum
viðbrögðum Alþingis, svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu. “
Þessi seinni málsgrein, <67.2>, segir fyrir um sjálfsagða lagasetningu til þess að fylla upp í
ákvæði stjórnarskrár, sem fram kemur í fyrri málsgreininni. Legg ég því til að hún falli niður en
geta mætti um atriði málagreinarinnar í greinargerð með breytingunni.
Fyrri málsgreinin, <67.1>, takmarkar þau mál, sem geta farið í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Útilokuð eru mál sem varðar fjármál ríkissjóðs, skattamál, þjóðréttarskuldbindingar. Einmitt mál
sem ættu að mínu mati að fara til þjóðarinnar. En auðvitað þarf að vera jafnvægi á slíkum
málum. Menn gætu greitt atkvæðu um lækkun skatta og niðurskurð. Ég vil að Lögrétta (sem í
mínum hugmyndum er fullskipaður Hæstiréttur, sjá síðar) úrskurði að málið standist
stjórnarskrá. Svo vil ég að 25 alþingismenn geti líka óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, sem
verði bindandi. Í greinargerð mætti gefa Lögréttu leiðbeiningar um að þegar greidd verði
atkvæði um fjárhagsleg málefni þurfi staða ríkissjóða að haldast í jafnvægi eða batna. T.d.
skattalækkun og ívíð meiri niðurskurð. Eða tvo kosti: Hærri skattar, auknar framkvæmdir og
þjónusta eða öfugt: Lægri skattar, minni framkvæmdir og minni þjónusta. Svo verði að gera
kjósendum grein fyrir áhrifum þess að breyta þjóðréttarlegum samningum. Tillaga mín hljóðar:
(43.2) ,A ð kröfu tíu a f hundraði kjósenda eða 25 alþingismanna skal innan 2 mánaða fara í
bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu um mál, sem varðar almannahag. Lögrétta úrskurðar að málið
samræmist stjórnarskrá, skaði ekki ríkissjóð og sé bært til ákvörðunar. “
Fyrirsögn greinarinnar félli niður og yrðu <65._>, <66._> og <67._> sameinaðar í eina grein
undir fyrirsögninni (43._) „Frumkvæði kjósenda^ (Sjá excelskjal.)

Síða 12 af 13

Umsögn um tillögu Stjórnlagaráðs

Dr. Pétur H. Blöndal alþingismaður
Reykjavík, 21. febrúar 2012

að frumvarpi til stjórnskipunarlaga

Lögrétta.

Ein af hugmyndum Stjórnlagaráð var að setja á stofn með stjórnarskrá sérstaka stofnun,
Lögréttu, 5 menn, sem Alþingi kýs til fimm ára samkvæmt <62.1>: „Aþingi kýs í Lögréttu fimm
menn tilfimm ára.“ Eina hlutverk þessara stofnunar kemur fram í <62.2> sem hljóðar svo:
„Þingnefnd eða 1/5 hluti alþingismanna getur óskað eftir áliti Lögréttu um hvort frumvarp til
laga samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. Ekki má afgreiða
frumvarpið fyrr en álit Lögréttu liggur fyrir. “ Mér finnst kostnaðarsamt að hafa sérstaka
stjórnarskrárvarða stofnun með svo takmarkað hlutverk. Þeir 5, sem kosnir yrðu í Lögréttu, þurfa
líklega að hafa einhverja menntun í lögfræði þó það sé ekki tekið fram í hugmyndum
Stjórnlagaráðs. Mega þeir verið þingmenn?! Það er vafasamt að Alþingi kjósi aðila, sem
úrskurðar um frumvarp/lög frá því sjálfu.
Við höfum stofnun, dómstól, þar sem mikil lögfræðiþekking er þegar samankomin og er
ótengdur Alþingi, sem er Hæstiréttur. Legg ég til að fullskipaður Hæstiréttur myndi Lögréttu og
er tillagan (78.1): „„Allir dómarar Hæstaréttar mynda Lögréttu.“
Hlutverk Lögréttu mætti líka vera miklu víðtækara. Þ.e. að kanna stöðu laga gagnvart
stjórnarskrá, sem er falið dómstólum almennt skv. <100.2>: „Dómstólar skera úr um hvort lög
samrýmist stjórnarskrá.“ Í stað þess legg ég til að komi (76.3): „Lögrétta dæmir hvort lög
samrýmist stjórnarskrá.“ Þannig yrði Lögrétta stjórnlagadómstóll. Þá legg ég til að Lögrétta
úrskurði hvort mál sem fer í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu samræmist stjórnarskrá, skaði ekki
ríkissjóð og sé bært til ákvörðunar. Sjá (43.2) sbr. <67.1>.

Vegna mikils umfangs málsins lýk ég hér með þessari umsögn minni en vona að ég fái
tækifæri til að koma með fleiri athugasemdir seinna.

Reykjavík, 21. febrúar 2012

Virðingarfyllst

Dr. Pétur H. Blöndal
Tryggingastærðfræðingur
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Fylgirit 1
Hvernig á að vinna með og raða excel skjalinu.
1. Veljið flipa „Fylgirit 1“ sjá mynd 1.
2. Veljið svæðið eða nafnið „allt“ með því að
a. fara eftir mynd 2a og velja „allt“ eða
b. fara eftir mynd 2b og velja „allt“
3. Þegar búið er að velja „allt“ er farið eftir mynd 3
og valið „Raða og sía“
4. Svo er valið „sérstillt röðun“
5. Þá er hægt að raða eftir
a.

dálki 2 og fæst þá tillaga Stjórnlagaráðs (SLR) í
réttri röð.

b.

Ef raðað er eftir dálki 8 fæst tillaga mín (PHB) í
réttri röð.
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Hugmynd PHB
gr.
Texti
Kafli
mgr.
0.
0.0
Aðfaraorð.
Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir
sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman
0.
0.1
berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu
og menningu.
Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og
0.
0.2
mannréttindi okkar að hornsteinum.
Rikið er til þess að tryggja mannréttindi okkar. Stjórnvöld skulu
0.
0.3 vinna að velferð okkar, efla menningu okkar og virða
margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis.

1

Kafli

2

0.

gr.
mgr.
0.0

3

0.

0.1

4

0.

0.2

5

0.

0.3

Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu
þeirra og virða margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis.

5

6

0.

0.4

Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og
komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum
þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni.

6

0.

0.4

Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og
komandi kynslóða. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum
Óbreytt
þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni.

7

0.

0.5

Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins,
sem öllum ber að virða.

7

0.

0.5

Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins,
sem öllum ber að virða.

Texti

1

Aðfaraorð.
Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir
sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman
berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu
og menningu.
Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og
mannréttindi að hornsteinum.

2

3

4

Undirstöður.

Athugasemdir
Óbreytt

Óbreytt

Óbreytt (næstum)

Lýsir sér sjálft

Óbreytt
Ég er á móti þvi að rikið sé undirstaða
samfélagsins. Það er þjónn okkar og hefur
þann tilgang einan að tryggja mannréttindi
okkar.
Óbreytt
Óbreytt
Bætt við að handhafar rikisvalds heiti einu
nafni stjórnvöld
Óbreytt
Hér er ábyrgð rikisstjórnar undirstrikuð.
Ekki verður séð hvert hlutverk forseta er við
framkvæmd rikisins

8

I.

1.0

Undirstöður.

z008

z

z

9
10

I.
I.

1.1
1.2

Stjórnarform.
Ísland er lýðveldi með þingræðisstjórn.

400
401

IV.
IV.

12.0
12.1

11

I.

2.1

H andhafar rík isva ld s.

403

IV.

13.0

12

I.

2.2

Alþingi fer með löggjafarvaldið í umboði þjóðarinnar.

404

IV.

13.1

Alþingi fer með löggjafarvaldið í umboði þjóðarinnar.

13

I.

2.3

Forseti Íslands, ráðherrar og ríkisstjórn og önnur stjórnvöld fara með
framkvæmdarvaldið.

405

IV.

13.2

Rikisstjórn og önnur stjórnvöld fara með framkvæmdarvaldið.

14

I.

2.4

Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið.

406

IV.

13.3

Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið.

Óbreytt

15

I.

3.0

Yfirráðasvæði.

409

IV.

15.0

Yfirráðasvæði.

Óbreytt

16

I.

3.1

Íslenskt landsvæði er eitt og óskipt. Mörk íslenskrar landhelgi,
lofthelgi og efnahagslögsögu skulu ákveðin með lögum.

410

IV.

15.1

Íslenskt landsvæði er eitt og óskipt. Mörk islenskrar landhelgi,
lofthelgi og efnahagslögsögu skulu ákveðin með lögum.

Óbreytt

17

I.

4.0

Ríkisborgararéttur.

411

IV.

16.0 Ríkisborgararéttur.

Stjórnarform.
Ísland er lýðveldi með þingræðisstjórn.
d.l
ölv
rn
jtó
St.s
dsl
la
siv
íki
ír
farr
fhaad
H
ann

Óbreytt

18

I.

4.1

Rétt til íslensks ríkisfangs öðlast þeir sem eiga foreldri með íslenskt
ríkisfang. Ríkisborgararéttur verður að öðru leyti veittur samkvæmt
lögum.

412

IV.

16.1

Hér mun koma upp vandamál vegna fjölda
ríkisborgararétta e f þessi regla gildir hjá
Rétt til islensks rikisfangs öðlast þeir sem eiga foreldri með islenskt öllum rikjum. Eftir 5 kynslóðir fólks frá 32
ríkisfang. Þeir, sem öðlast ríkisfang tveggja ríkja eða fleiri skulu
rikjum gæti siðasti afkomandinn verið með
velja eitt ríkisfang við 18 ára aldur. Ríkisborgararéttur verður að
32 rikisföng!
öðru leyti veittur samkvæmt lögum.
Hér er gert ráð fyrir að lög fylli upp til að
taka á undantekningum og heimila þær
jafnframt.

19

I.

4.2

Engan má svipta íslenskum ríkisborgararétti.

413

IV.

16.2

Engan má svipta islenskum rikisborgararétti.

bls. 1 af 25

Óbreytt

20

4.3

íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né
verður honum visað úr landi. Með lögum skal skipað rétti
útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir hvaða
sakir sé hægt að vísa þeim úr landi.

21

5.0

Skyldur borgaranna.

22

5.1

Stjómvöldum ber að tryggja að allir fái notið þeirra réttinda og þess
frelsis sem í þessari stjómarskrá felast.

5.2

Allir skulu virða stjómarskrá þessa í hvívetna, sem og þau lög,
skyldur og réttindi sem a f henni leiða.

23

I.

24

II.

25

II.

6.0 Jafnrœði.

26

II.

Öll erum við jöfn fyrir lögum og skulum njóta mannréttinda án
mismununar, svo sem vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu,
6.1 efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar,skoðana,
stjómmálatengsla, trúarbragða, hingumáls, uppruna, ættemis og
stöðu að öðm leyti.

27

II.

6.2

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.

28

II.

7.0

Réttur til lífs.

29

II.

7.1

Allir hafa meðfæddan rétttil lífs.

30

II.

8.0

M annieg reisn.

6. Mannréttindi og náttúra.

16.3

íslenskum ríkisborgara verður ekki meinað að koma til landsins né
verður honum visað úr landi.

11.0 Gildissvið - skyltlur okkar.

Hér er framsal grunnréttinda til Alþingis.
H
Þetta er stjómarskráin okkar en ekki annarra 2 1
þjóða.
I
Ný grein um að stjómarskráin sé algild
meðal okkar.

Þetta kemur i byrjun kaflans um rikið
Hér em sett saman lik ákvæði í 9.0 og 9.1 og
5.1 í drögunum. Sett saman i eitt. Vemda
borgara gegn mannréttindabrohun og tryggja
Stjórnvöldum ber að vernda okkur gegn mannréttindabrotum og að
að allir njóti réttinda.
14.1 tryggja að öllfáum við notið þeirra réttinda og þessfrelsis sem í
Þetta er mikilvægt og segir að stjómvöld
þessari stjórnarskrá felast.
öll, Alþingi líka, eigi að fara eftir
stjómarskrá og tiyggja að allir fái notið
þeirra réttinda sem stjómarskráin mæl i r
fyrir um.

I
■
I
I
I

S
■

11.1

Öll heitum við að virða stjómarskrá þessa í hvívetna, sem og þau
lög, skyldur og réttindi sem a f henni leiða.

I lok mannréttindakaflans kemur yfirlýsing
um að við virðum hann i hvivetna.

S
I

0.0

Manni'éttindi.

Ekki má þynna út hugtakið mannréttindi,
sem er niegininntak stjómarskrár.

I
I

1.0

Jafnræði.

Óbreytt

I

Öll njótum við mannréttinda með sama hætti

Að allir séu j afnir fýrir lögum heyrir undir
kaflann uni dómstóla. Það em jú þeir sem
skulu ákvarða uni gildi laga.
Það er ekki skynsamlegt að telja upp ýmsar
tegundir mismununar vegna gagnályktunar.
Einfalt og gagnort.

I
I
I
H
S

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetnn.

Þetta ákvæði er inni í niálsgreininni að ofan
og veikir hana mjög. E f taka þarf fram þessir
tveir hópar séu jafnir hvað þá með fatlaða,
fátæka? Mega þeir vera ójafnir?

H
H
I
I
H
I

Ekki má drepa neitt okkar.

Þetta er mikilvægasta mannréttindarákvæðið
því án þess em öll hin marklaus.
Undantekningarlaust
Hvað er réttur til lífs? Eiga dauðir eða
deyjandi rétt til lífs?
Einfalt og gagnort.

z

Allir hafa meðfæddan rétt til lifs.

Hvemig er þessi réthir meðfæddur? Má
gagnálykta að fýrir fæðingu sé þessi réttur
ekki til. Segjum 2 dögum fýrir fæðingu.

I
I
I

z

Mannleg reisn.

Hvað þýðir þetta?

|

1.1

z

2.1

bls. 2 af 25

I
■

31

II.

8.1

Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Margbreytileiki
mannlifsins skal virtur i hvivetna.

I.

z032

z

z033

z

104

I.

107

I.

32

II.

9.0

33

II.

9.1

34

II.10.0 Mannhelgi.

36

II.

37

II.11.0 Friðhelgi einkalifs.

108

I.

38

II.11.1

109

I.

110

I.

302

III

z041

z

201

II.

z043

z

z044

z

114

I.

115

I.

10.1

Vemd réttinda.

106

Yfirvöldum ber ætið að vemda borgarana gegn mannréttindabrotum,
hvort heldur sem brotin em a f völdum handhafa rikisvalds eða
annarra.

Öllum skal tryggð mannhelgi og vemd gegn hvers kyns ofbeldi, svo
sem kynferðisofbeldi, innan heimilis og utan

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð.

39

II.

Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit i húsakynnum
hans eða munum, nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri
11.2 lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og
póstsendinguni, símtölum og öðmm ljarskiptuni, svo og hvers konar
sambærilega skerðingu á einkalifi manns.

40

II.

11.3

41

II.

42

II.

12.0 Réttur barna.
Öllum bömum skal tryggð í lögum sú vemd og uniönnun sem
12.1
velferð þeirra krefst.

43

II.

44

II.

45

II.

46

II.

12.2

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á
annan hátt friðhelgi einkalifs, heimilis eða ljölskyldu efbrýiia
nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.

Það sem bami er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru
ákvarðanir í niáluni sem það varðar.

Bami skal tryggður réttur til að tjá skoðanir sinar i öllum niáluni
12.3 sem það varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana bamsins
samræmi við aldur þess og þroska.
13.0 Eignarréttur.

i

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta a f hendi
13.1 eign sína nema almenningsþörfkrefji. Þarftil þesslagafyrimiæli og
komi fiillt verð fyrir.

2.2

Öll eram við frjáls og ekkert okkar má hneppa í þrældóm

Hvað þýðir að lifa við reisn?
Hver á að tryggja? Vantar lög? Hvemig
virðir maður margbreytileika mannlifsins og
hvað þýðir það yfirleitt.
Eg tel mikilvægara að undirstrika að við
eram frjáls og ekki megi hneppa okkur í
þrældóm, mansal. Það era næst
mikilvægustu mannréttindin.

Varnd róttinda.

3.0

Tvitelaiing 9.0 og 9.1 og 5.1 í drögunum.
Yfirvðldum ber ætíð að vemda borgarana gegn mannréttindabrotum.
Sett saman i eitt. Vemda borgara gegn
hvort heldur sem brotin era a f vðldum handhafa rildsvalds eða
mannréttindabrotum og tiy'ggja að allir njóti
annarra.
réttinda.
Mannheigi.
Óbreytt
Hvemig á að tryggja mannhelgi? og vemd?
Hver á að tryggja? Lög?
Ekki má beita neitt okkar ofbeldi
Llndantekningarlaust
Einfalt og gagnort
Friðhelgi einkalifs.
Óbreytt

3.1

Einkalif, heimili og ljölskylda okkar era friðhelg

Hver á að tryggja? Undantekning Kafla III

11

Ekki má gera likamsrannsókn eða leit á okkur, leita í húsakynnum
okkar, eigum okkar eða samskiptum okkar við aðra.

Eigur era viðtækari en munir. T.d. gögn.
Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra.
Skipt upp. LTndantekning Kafla III
Það verða að vera liæði dómsúrskurðui'
og lög.

2

2.0

2.3

3.2

Samkvæmt 3. mgr. 11. gr.
Takmarka má friðhelgi einkalifs, heimilis eða ljölskyldu samkvæmt Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
10.2
1.
mgr. 3. gr. e f skilyrði 1. mgr. 10. gr. era uppfyllt
hann rekst á rétt annarra.
Vantar lög.
Réttur barna.
Kaflar sameinaðir
9.1

Böm eiga rétt á umönnun og framfærslu.

Einfalt og gagnort

^

1

H
I
3
H
gj

2 1

Getur verið hættulegt ef réttur annars, t.d.
Það sem bami er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar telaiar era
móður, liður fýrir. Þetta er jú stjómarskrá
ákvarðanir i málum sem það varðar.
O f mikil smáatriði-of nákvæmt

4.0

Bami skal tiy'ggður réttur til að tjá skoðanir sinar í öllum málum
sem það varðar og skal tekið réttmætt tillit til skoðana bamsins i
samræmi við aldur þess og þroska.
Eignarréttur.

O f mikil smáatriði-of nákvæmt
Ætti að vera hluti a f tjáningarfrelsi og frelsi
almennt
Óbreytt

4.1

Eignarréttur okkar er friðhelgur.

Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra. Kafla III
Einfalt og gagnort

bls. 3 af 25

13

383
166

2 2

86

47

II.

13.2 Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir i samræmi við lög.

48

II.

49

II.

14.0 Skoðana- og tjáningarfrelsi.
Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar og eiga rétt á að tjá
14.1
hugsanir sinar.

z047

z

116

I.

117

I.

II.

Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei
í lög leiða. Þó má setja tjáningarfrelsi skorður með lögum til vemdar
14.2
bömum, öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði annarra, svo sem
nauðsyn ber til i lýðræðislegu þjóðfélagi.

118

I.

51

II.

Stjómvöld skulu tryggja aðstæður til opinnar og upplýstrar umræðu.
Oheimilt er að skerða aðgang að netinu og upplýsingatækni nema
14.3
með úrlausn dómara og að uppfýlltum sömu efnisskilyrðum og eiga
við um skorður við tjáningarfrelsi.

z051

z

52

II.

14.4 Hver og einn ber ábyrgð á framsetningu skoðana sinna fýrir dómi.

307

III

53
54

II.
II.

15.0
15.1

119
120

I.
I.

55

Stjómsýsla skal vera gegnsæ og halda til haga gögnum, svo sem
II.15.2 fiindargerðuni, og skrásetja og skjalfesta erindi, uppmna þeirra, ferli
og afdrif. Slíkum gögnum má ekki eyða nema samkvæmt lögum.

802

IX

803

IX

311

III

z058

z

129

I.

130

I.

131

I.

z062

z

50

56

II.15.3

Upplýsingaréttur.
Öllum er frjálst að safna og miðla upplýsingum.

Upplýsingar og gögn i fómm stjómvalda skulu vera tiltæk án
undandráttar og skal með lögum tryggja aðgang almennings að
ölluni gögnum sem opinberir aðilar safna eða standa straum af. Listi
yfir öll mál og gögn í vörslu hins opinbera, uppmna þeirra og
innihald, skal vera ölluni aðgengilegur.

57

II.

Sö&un, niiðlun og afliendingu gagna, geymslu þeirra og birtingu má
aðeins setja skorður með lögum i lýðræðislegum tilgangi, svo sem
vegna persónuvemdar, friðhelgi einkalifs, öryggis rikisins eða
15.4
lögbundins starfs eftirlitsstofnana. Heimilt er i lögum að takmarka
aðgang að vinnuskjöhini enda sé ekki gengið lengra en þörf krefiir
til að varðveita eðlileg starfsskilyrði stjómvalda.

58

II.

15.5

59

II.

16.0 Frelsi fjö l miðla.

60

II.

16.1

61

II.

62

II.

Um gögn sem lögbundin leynd hvilir yfir skulu liggja fýrir
upplýsingar uni ástæður leyndar og takmörkun leyndartima.

Frelsi fjölmiðla, ritstjómarlegt sjálfstæði þeirra og gegnsætt
eignarhald skal tryggja með lögum.

Vemd blaðamanna, heiniildamianna og uppljóstrara skal tryggja i
lögum. Óheimilt er að rjúfa nafnleynd án samþykkis þess sem veitir
16.2
upplýsingar nema við meðferð sakamáls og samkvæmt
dómsúrskurði.
17.0 Frelsi menningar og mennta.

z

Eignarrétti fylgja skyldur. svo og takmarkanir í samræmi við lðg.

5.0

Skoðana- og tjáningarfrelsi.
Við eriun frjáls skoðana okkar og sannfæringar og eigum rétt á að
tjá hugsanir okkar.

5.1

5.2

z

10.6
6.0
6.1

88.1

88.2

Ekki má beita ritskoðun eða takmarka tjáningarfrelsi okkar.

Hér er hugmyndafræði. sem ég er ekki
fýlgjandi
Óbreytt

2 4

Orðalag undantekning Kafla III
Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra.
Undantekning Kafla III
Einfalt og gagnort

Þetta er ekki hlutverk stjómvalda. Hins
Stjómvðld skulu tryggja aðstæður til opiimar og upplýstrar umræðu.
vegar mega þau ekki hindra aðgang að
Oheimilt er að skerða aðgang að netinu og upplýsingatrekni nema
netinu og það er tryggt með 6.1 og 10.1.
með úrlausn dómara og að uppfýlltum sðniu efnissldlyrðum og eiga
Hvemig eiga þau að tryggja þetta? Með
við um skorður við tjáningarfrelsi.
lögum?
Hver og einn ber ábyrgð á framsetningu skoðana sinna fýrir dómi
þrátt fýrir 1. mgr. 5 gr.
Upplýsingaréttur.
Okkur er frjálst að safna og miðla upplýsingum.

Orðalagsbreyting frá 4. mgr. 14. gr.
draganna
Óbreytt
Orðalag undantekning Kafla III
O f mikið nákvæmni. Telja upp i greinargerð.
Stjómsýsla skal vera gegnsæ og halda til haga gögnum. Gögnum má Gagnaeyðing sett upp sem nauðsyn sem
eyða ef brýu nauðsyn er á.
kallar á lagasetningu.
Tekin út lagatilvisun.

O f mikið nákvæmni. Telja upp í greinargerð.
Upplýsingar og gögn stjómvalda skulu vera tiltæk almenningi nema
Sumt má ekki birta.
2
öryggi rikisins kiefjist frestunar allt að 50 ámm.
Tekin út lagatilvisun.

Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
Söfnun. niiðlun og afliendingu gagna. geymslu þeirra og birtingu má hann rekst á rétt annarra.
10.10 takmarka i lýðræðislegum tilgangi. svo sem vegna persónuvemdar. Undantekning Kafla III
friðhelgi einkalifs. öryggis rikisins eða eftirlits.
Lagatilvisun tekin burt

LTm gögn sem lögbundin le>nd hvilir >fir skulu liggja f>rir
upplýsingar uni ástæður leyndar og talanörkun leyndartima.

hinifalið i 84.1 og i greinargerð með þeini
grein

8.0

Frelsi fjölmiðla. visinda og mennta.

Settir saman kaflar

8.1

Fjölmiðlar skulu vera frjálsir. ritstjómir þeirra sjálfstæðar og
eignarhald gegnsætt.

Hér er framsal gninnréttinda til Alþingis.
Þetta er stjómarskráin okkar.

z

8.2

z

Starf fréttamanna skal vemdað sem og heiniildamienn þeina

Frclsi mcnningar og mcnnta.

bls 4 af 25

Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annana.
LTndantekning Kafla III
Einfalt og gagnort
Settir saman kaflar

2 5

63

17.1

Tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista.

64

18.0

65

18.1

66

10.2

67

18.3

68
69

19.0
19.1

70

19.2

71

20.0

Trufrehi.
Öllum skal tryggður réttur til trúar og lífsskoðunar, þar með talinn
rétturinn til að breyta um trú eða sannfæringu og standa utan
trúfélaga.
Öllum er frjálst að iðka trú, einslega eða í samfélagi með öðnim,
• , ,
x
r
• i
II
opmberlega eoa a einkavettvangi.
Frelsi til að rækja trú eða sannfæringu skal einungis liáð þeim
takmörkunum sem lög mæla fyrir uni og nauðsyn ber til í
lýðræðislegu þjóðfélagi.
Kirkjuskipan.
I lögum má kveða á um kirkjuskipan rikisins.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan rikisins og skal þá
leggja það mál undir atkvæði allra kosningabæna manna i landinu
til samþykktar eða synjunar.
Félagafrelsi.

72

20.1

Öllum skal tryggður réttur til að stofna félög í löglegum tilgangi, þar
með talin stjómmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi
til þess. Félag má ekki leysa upp með ráðstöfiin stjómvalds.

73

20.2

Engan má skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á uni
slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmæltu
hlutverki vegna alniannahagsniuna eða réttinda annana.

74

21.0 Fundafrelsi.
Öllum skal tryggður réttur til að safnast saman án sérstaks leyfis, svo
sem til fiindahalda og mótmæla. Réttur þessi skal ekki háður öðnim
takmörkunum en þeim sem lög mæla fýrir uni og nauðsyn ber til i
lýðræðislegu þjóðfélagi.

75

21.1

76

22.0 Félagsleg réttindi.
Öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs
22.1
öryggis.
Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður i lögum réttur til
alniannatrygginga og félagslegrar aðstoðar, svo sem vegna
22.2
atvinnuleysis, bameigna, elli, fátæktar, fötlunar, veikinda, örorku
eða sambærilegra aðstæðna.
23.0 Heilbrigðisþjónusta.
Allir eiga rétt til að njóta andlegrar og likamlegrar heilsu að hæsta
23.1
marki sem unnt er.

77

78

79

Öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi
og fiillnægjandi heilbrigðisþjónustu.

81

23.2

82

24.0 Menntun.
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I.

121

I.

122

I.

123

1.
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890
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IX
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892

IX
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I.
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I.

z074
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200

II.

202

II.

z203

z

z079

z
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II.

204

II.

z082

z

8.3

Vísindi, fræði og listir skulu vera frjáls.

Hér er framsal grunnréttinda til Alþingis.

6.1

Trúfrelsi.

Óbreytt

6.2

Við megum iðka þá trú og hafa þá lífsskoðunar, sem við kjósum.
Einnig að breyta um trú eða sannfæringu eða standa utan trúfélaga.

Orðalagsbreyting-Undantekningarlaust
Hver á að tryggja?

7.0

Okkur er frjálst að iðka trú, einslega eða í samfélagi með öðram,
opinberlega eða á einkavettvangi.
Frelsi til að rækja trú eða sannfæringu samkvæmt 3. mgr. 6. gr. skal
einungis háð þeim takmörkunum sem lög mæla fyrir um og nauðsyn
ber til i lýðræðislegu þjóðfélagi.
Kirkjuskipan.
I lögum má kveða á um kirkjuskipan rikisins.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipan rikisins og skal þá
leggja það mál undir atkvæði allra kosningabærra manna i landinu
til samþykktar eða synjunar.
Félaga- ogfimdafrelsi.

7.1

Við megum stofna félög

7.2

Ekki má skylda okkur til aðildar að félagi.

6.3

10.8
93.0
93.1
93.2

z

Fundafrelsi.

7.3

Við megum safnast saman svo sem til fimdahalda og mótmæla.

9.0

Félagsleg réttindi.

9.2

Við eigum rétttil lifsviðurværis

z

z
9.3

9.4

z

Ollum, sem þess þurfa, skal tiy'ggður í lögum réttur til
almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar, svo sem vegna
atvinnuleysis, bam eigna, elli, fátæktar, fötlunar, veikinda, örorku
eða sambærilegra aðstæðna.
Heil brigðisþjónusta.
Við eigum rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu eftir þvi
sem unnt er.

1 1

Orðalagsbreyting - undantekning Kafla III
Óbreytt (næstum)
- Undantekning Kafla III
Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt
Fellt saman 2 kaflar
Hver á að tryggja? Með lögum?
Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra. - undantekning
Kafla III
Einfalt og gagnort
Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra.
Undantekning Kafla III
Einfalt og gagnort
Fellt saman 2 kaflar
Orðalagsbreyting - Undantekning Kafla III
Hver á að tryggja?
Spuming hvort seinni málsliður heyri ekki
undir "að frelsi mitt er takmarkað a f frelsi
þinu"?
Óbreytt
Einfalt og gagnort. Hvað er félagslegt
öryggi? Loðið og óljóst hugtak-sleppt
Þetta ákvæði er allt o f nákvæmt og er auk
þess inni í ákvæðinu á undan - fráleitt að
negla almannatryggingar í stjómarskrá.

:
1 1

2 2

1 2

2 1

24

Kaflar sameinaðir
Orðalagsbreyting
Loforð um "Utópiu"

Við eigum rétt á aðgengilegri, viðeigandi og fiillnægjandi
heilbrigðisþjónustu.

Orðalagsbreyting
Hver á að tryggja?
Spuming hvort eigi að vera i stjómarskrá!

Menntwir

Kaflar sameinaðir

bls. 5 af 25

2 1

2 1

83

II.

24.1

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

II.

84

II.

24.2

Öllum þeim, sem skólaskylda nær til, skal standa til boða menntun
án endurgjalds.

z

85

II.

24.3

Menntun skal miða að alhliða þroska hvers og eins, gagnrýninni
hugsun og vitund um mannréttindi, lýðræðisleg réttindi og skyldur.

z

86

II.

25.0

87

II.

25.1

88

II.

I lögum skal kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo
sem hvíldar, orlofs og frítíma. Öllum skal tryggður réttur til
25.2
sanngjamra launa og til að semja um starfskjör og önnur réttindi
tengd vinnu.

z

89

II.

26.0 Dvalarréttur og ferðafrelsi.

z

90

II.

26.1

91

II.

26.2

92

II.

93
94

II.
II.

95

II.

z
Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má
þó setja skorður með lögum e f almannahagsmunir kreijast.

Allir skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna með þeim
takmörkunum sem eru settar með lögum.

Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun
dómstóla. Stöðva má þó brottför manns úr landi með lögmætri
handtöku.
Með lögum skal kveða á um rétt flóttamanna og hælisleitenda til
26.3
réttlátrar og skjótrar málsmeðferðar
27.0 Frelsissvipting.
27.1 Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild i lögum.
Hver sá sem hefiir verið sviptur frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust
27.2
um ástæður þess.

96

II.

27.3

Hvem þann sem er handtekinn vegna gmns uni refsiverða háttsemi
skal án undandráttar leiða fýrir dómara. Sé hann ekki jafnskjótt
látinn laus skal dómari, áður en sólarhringur er liðinn, ákveða með
rökstuddum úrskurði hvorthann skuli sæta gæsluvarðhaldi.
Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fýrir sök sem fangelsisvist liggur
við. Með lögum skal tryggja rétt þess sem sætir gæsluvarðhaldi til
að skjóta úrskurði uni það til æðra dóms. Maður skal aldrei sæta
gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefiir.

97

II.

27.4

Hver sá sem a f öðmm ástæðum en í tengslum við sakamál er sviptur
frelsi á rétt á að dómstóll kveði á uni lögmæti þess svo fljótt sem
verða má. Reynist frelsissvipting ólögmæt skal hann þegar látinn
laus.

98

II.

27.5

99

II.

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

I

I

III

I
VIII
VIII
VIII

VIII

VIII

VIII
VIII

9.5

z

3.4

z

3.3

Við eigum rétt á að njóta menntunar og fræðslu

Orðalagsbreyting
Hver á að tryggja?

Olltim þoim, som skólaskylda nœr til, skal standa til boða monntun
án endnrgjalds.

O f smásmugulegt. Hvað er skólaskylda?
Hvað með menntunarskyldu.

Menntun skal miða að alhliða þroska hvers og eins. gagnrýiiinni
hugsun og vitund um mannréttindi. lýðræðisleg réttindi og skyldur.

Smáatriði og framkvæmdaratiði. Leiðir af
öðm.

Atvinnufrelsi.

Settir saman kaflar
Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra.
Llndantekning Kafla III
Einfalt og gagnort

Okkur er frjálst að stunda þá atvinnu sem við kjósum.

I lögum skal kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskil>Tða. svo
sem hvildar. orlofs og fritíma. Ollum skal tryggður réttur til
sanngjamra launa og til að semja um starfskjör og önnur réttindi
tengd vinnu.

Hver á að þennan rétt? A ríkið að veita
öllum vinnu? Hvað er mannsæmandi
vinnuskilyrði? Hvað em "mannsæmandi"
laun og hver á að borga?

Dvalarréttur og ferðafrelsi.

Settir saman kaflar
Almennt þarf að takmarka rétt minn þegar
hann rekst á rétt annarra.
Llndantekning Kafla III
Einfalt og gagnort

011 skulum við ráða búsetu okkar og vera frjáls ferða okkar

Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun
10.9 dómstóla. Stöðva má þó brottför manns úr landi með lögmætri
handtöku.
Flóttafólk og hælisleitendur eiga rétt á réttlátri og skjótri
málsmeðferð.
82.0 Frelsissvipting.
82.1 Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild i lögum.
Einstaklingur sem sviptur er frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust um
02.2 ,
astæður þess.

Óbreytt
Óbreytt
Nema lagatilvisun burt.
Óbreytt
Óbreytt
Einfaldara orðalag.

Innan sólarlirings frá handtöku skal dómari ákveða með rökstuddum
úrskurði hvort viðkomandi skuli sæta gæsluvarðhaldi.
82.4 Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fýrir sök sem fangelsisvist liggur
Hér er eingöngu íjallað um gæsluvarðhald.
við og má skjóta úrskurði um það til Hæstaréttar. Aldrei skal beita
gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefiir.

82.3

Einstaklingur sem sviptur er frelsi á rétt á að dómstóll kveði á um
lögmæti þess svo fljótt sem verða má. Reynist frelsissvipting
ólögmæt skal hann þegar látinn laus.

Eintaklingur sem sviptur hefiir verið frelsi að ósekju á rétt til
skaðabóta.
83.0 Réttlát málsmeðferð.
82.5

bls. 6 af 25

Einfaldara orðalag.
Þetta ákvæði er í báðum greinum 27.3 og
27.4 og einangrað hér.
A f hverju er gerður greinannunur á
"sakamál" og annað?
Einfaldara orðalag og notað "einstaklingur "
i stað "maður".
Óbreytt

2 1

100

II.

28.1

Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sin og skyldur eða um
ákæra á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri
málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum
dómstól. Dómþing skal háð i heyranda hljóði nema dómari ákveði
annað lögum samkvæmt til að gæta allsherjarreglu, öryggis rikisins
eða hagsmuna málsaðila og vitna.

101

II.

28.2

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

102

II.

29.0

733

VIII

103

II.

29.1

734

VIII

104

II.

29.2

zl0 4

z

105

II.

29.3

zl05

z

106

II.

30.0

735

VIII

736

VIII

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða
vanvirðandi meðferð eða refsingu.

Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um
háttsemi sem var refsiverð samkvæmt lögum þegar hún átti sér stað,
eða má fullkomlega jafna til þeirrar háttsemi. Viðurlög mega ekki
verða þyngri en þá vora leyfð í lögum.

731

VIII

732

VIII

107

II.

30.1

108

II.

31.0 Bann við licrskyU /L
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z
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II.

31.1

zl0 9

z
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II.

32.0 Menningarverðmæti.

804

IX

111

II.

32.1

805

IX

112

II.

33.0

806

IX

113

II.

33.1

Náttúra íslands er undirstaða lifs i landinu. Öllum ber að virða hana
og vemda.

807

IX

II.

Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku
vatni, ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúra. I þvi felst að
33.2 fjölbreytni lifs og lands sé viðhaldið og náttúraminjar, óbyggð
víðemi, gróður og jarðvegur njóti vemdar. Fyrri spjöll skulu bætt
eftir föngum.

808

IX

114

Dýnnætar þjóðareignir sem heyra til islenskum menningararfi, svo
sem þjóðminjar og fomhandrit, má hvorki eyðileggja né aflienda til
varanlegrar eignar eða afnota, selja eða veðsetja.

Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sin og skyldur eða um
ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi með réttlátri
málsmeðferð innan hæfilegs tima fyrir óháðum og óhlutdrægum
dómstól. Dómþing skal háð i heyranda hljóði nema dómari ákveði
annað lögum samkvæmt til að gæta allsherjarreglu, öryggis ríkisins
eða hagsmuna málsaðila og vitna.
^ Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn
saklaus þar til sekt hans hefiir verið sönnuð.
84.0 Bann við ómanniiðlegri meðferð.
84.1

z

I lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.

Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa a f hendi.

I grein 2.3 um að engan megi beita ofbeldi

Segir það sama en einfaldara.

Sjá annars staðar.

Herskyldu má aldrei i lög leiða.

Ekki þarf að leita langt i mannkynssögunni
til að finna hemað. Viljum við í hemaði láta
önnur (vonandi vinveitt) riki verja okkur,
treysta á málaliða eða er ætlunin að við
verj um okkur ekki neitt?

Menningararf, svo sem þjóðminjar og fomhandrit, má hvorki
eyðileggja né afhenda til varanlegrar eignar eða afnota, selja eða
veðsetja.

90.0 Náttúra Islands og umhvetfi.
90.1

Óbreytt

Bann við herskyldu.

89.0 Menningarverðmæti.

89.1

Óbreytt
Óbreytt
Aréttað þrátt fyrir 2.1. um að ekkert okkar
megi drepa.
I grein 2.3 um að engan megi beita ofbeldi

Viðurlög við lögbroti skal fara eftir þeim lögum, sem giltu þegar
brot var framið.

z

Óbreytt

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða
vanvirðandi meðferð eða refsingu.

85.0 Bann við afturvirkni refsingar.

z

Óbreytt

Okkur ber að virða og vemda náttúra Islands.

90.2 Við stuðlum að óspilltri náttúm.

bls. 7 af 25

Óbreytt
Einfaldara og markvissara orðalag og án
verðmats
Óbreytt
Einfaldara og markvissara orðalag og án
óþarfa fiillyrðinga. Er það rétt að náttúra
Islands sé undirstaða lifs?
Einfaldara og markvissara orðalag.
Ekki réttur og krafa á aðra heldur á okkur.
An óþarfa orðalenginga og upptalninga, sem
geta komið i greinargerð.
Tekin burt lagatilvisun.
Takmarkanir em að sjálfsögðu búseta
mannsins sem spillir náttúninni.

115

II.

33.3

Nýtingu náttúragæða skal haga þannig að þau skerðist sem minnst
til langframa og réttur náttúrannar og komandi kynslóða sé virtur.

809

IX

116

II.

33.4

Með lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í
lögmætum tilgangi með virðingu fyrir náttúra og umhverfi.

810

IX

117

II.34.0 Náttiiruauðlindir.

811

VIII

812

VIII

813

VIII

814

VIII

118

Auðlindir i náttúra íslands, sem ekki era í einkaeigu, era
sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið
auðlindimar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra
afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.

II.

34.1

119

II.

Til auðlinda í þjóðareign teljast náttúragæði, svo sem nytjastofnar,
aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan islenskrar lögsögu og
34.2 uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda.
Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni
dýpt frá yfirborði jarðar.

120

II.

34.3

121

II.

Stjómvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindimar, ábyrgð á vemd
þeirra. Stjómvöld geta á grandvelli laga veitt leyfi til afnota eða
hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra almannagæða, gegn
34.4
fiillu gjaldi og til tiltekins hóflegs tima í senn. Slík leyfi skal veita á
jafnræðisgrandvelli og þau leiða aldrei til eignarréttar eða
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.

815

VIII

122

II.

35.0

Upplýsingar um umliverfi og málsaðild.

816

VIII

123

II.

35.1

Stjómvöldum ber að upplýsa almenning um ástand umhverfis og
náttúra og áhrif framkvæmda þar á. Stjómvöld og aðrir skulu
upplýsa um aðsteðjandi náttúravá, svo sem unihverfisniengun.

817

VIII

124

II.

35.2

Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi
ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúra, svo og heimild til
að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.

818

VIII

125

II.

35.3

Við töku ákvarðana uni náttúra Islands og umhverfi skulu stjómvöld
byggja á nieginregluni umhverfisréttar.

zl25

z

126

II.

36.0 Dýravernd.

zl26

z

127

II.

36.1

zl2 7

z

128
129

III.
III.

500
501

V
V

130

III.

502

V

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag
að leiðarljósi.

Með lögum skal kveðið á uni vemd dýra gegn illri meðferð og
dýrategunda i útrýniingarhættu.
37. Alþingi.
37.0 Hiut\>erk.
Alþingi fer með löggjafarvald og fjárstjómarvald rikisins og hefiir
37.1 eftirlit með framkvæmdarvaldinu svo sem nánar er mælt fýrir uni í
stjómarskrá þessari og öðram lögum.

90.3

Við nýtiim náttúragæða þannig að þau skerðist sem minnst til
langframa og réttur komandi kynslóða sé virtur.

Eifaldað.
Hvað þýðir "réttur náttúrannar". Er hún
persóna?

90.4

Við megum fara um landið með virðingu fyrir náttúra, umhverfi og
réttindum annarra.

Tekin burt lagatilvisun.
Hér vísa ég til eignaréttar

91.0 Náttúruauðlindir.

91.1

Auðlindir i náttúra íslands, sem ekki era i einkaeigu, era
sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar.

Til auðlinda i þjóðareign teljast náttúragæði, svo sem nytjastofnar,
aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan islenskrar lögsögu,
91.2
uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda og
tiðnisvið rafsegulbylgja..

91.3

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag
að leiðarljósi og bera stjómvöld ásamt þeim sem nýta auðlindimar
ábyrgð á vemd þeirra

Óbreytt
E f auðlindimar era ævarandi eign getur
enginn fengið þær eða réttindi tengd þeim,
til eignar eða varanlegra afiiota og aldrei má
þá selja þær eða veðsetja. Óþarf og órökrétt
og kann að leiða til gagnályktunar.

Fyrir 150 áram vora allt þetta ekki auðlindir
og þjóðin bláfátæk. Kannski vantaði
mannauðinn til að úr yrði auðlind?
Lagatílvísun tekin burt.
Óbreytt nema ákvæði um ábyrgð á vemd
auðlindanna er tekið frá næstu grein þar sem
það á illa heima.

Óbreytt en einfaldað nema ákvæði um
ábyrgð á vemd auðlindanna er flutt til næstu
Stjómvöld geta veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda gegn
greinar þar sem það á heima.
91.4 gjaldi og til allt að 65 áram í senn. Leyfið leiðir aldrei til eignarréttar
Mikilvægt er að geta um hámarksafnotatíma
eða óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.
(leigutima) þannig að ekki rísi um það
ágreiningur. Sumir meintu 3 ár aðrir 300 ár.
92.0

Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.

Óbreytt

92.1

LTpplýsa skal reglulega um ástand umhverfis og náttúra, áhrif
framkvæmda og aðsteðjandi náttúravá, svo sem umhverfismengun.

Óbreytt
Nema einfaldað og stytt.

Óbreytt
Nema einfaldað og stytt.
Lagatilvisun tekin burt.
Er verið að segja að stjómvöld eigi að fara
Við töku ákvarðana um náttúra Islands og umhverfi skulu stjómvöld
z
að lögum = umhverfisrétti? Hvað þá með
byggja á meginreglum umhverfisréttar.
annan rétt?
Stjómarskráin fjallar um mannréttindi, sjá
z
Dýravemd.
þó 7.4
Með lögum skal lcveðið á um vem d dýra gegn illri meðferð og
Stjómarskráin fjallar um mannréttindi, sjá
z
dýrategunda i útrýmingarhættu.
þó 7.4
17.0 Alþingi.
Óbreytt
17.1 Hiutverk.
Óbreytt

92.2

17.2

Við komum að undirbúningi ákvarðana, sem hafa munu áhrif á
umhverfi og náttúra.

Alþingi fer með löggjafarvald og fjárstjómarvald rikisins og hefiir
eftirlit með framkvæmdarvaldinu-

bls. 8 af 25

Það er óþarfi að vísa í lög eða í stjómarskrá
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|

2

131
132
133

III.
III.
III.

38.0 Friðhelgi.
38.1 Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess né frelsi.
39.0 Aiþingiskosningar.
A Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjömir þingmenn, kosnir leynilegri
39.1
kosningu til ijögurra ára.

503
504
505

V
V
V

134

III.

506

V

135

III.

39.2 Atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vega jafnt.

508

V

136

III.

39.3

507

V

137

III.

Samtök frambjóðenda bjóða fram lista, kjördæmislista eða landslista
39.4 eða hvort tveggja. Frambjóðendur mega bjóða sig fram samtímis á
landslista og einum kjördæmislista sömu samtaka.

509

V

510

V

Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Þau skulu flest vera
átta.

Kjósandi velur með persónukjöri frambjóðendur a f listum i sínu
kjördæmi eða a f landslistum, eða hvorttveggja. Honum er og
138

III39 5 heÍHÚlt merKja í stað þess við einn kjördæmislista eða einn
landslista, og hefiir hann þá valið alla frambjóðendur listans jafnt.
Heimilt er að mæla fyrir um i lögum að valið sé einskorðað við
kjördæmislista eða landslista sömu samtaka.

139

III.39.6

511

V

140

III.

zl40

z

141

III.

512

V

zl4 2

z

Þingsætum skal úthluta til samtaka frambjóðenda þannig að hver
þeirra fái þingmannatölu i sem fyllstu samræmi við
heildaratkvæðatölu.
I lögum skal mælt fyrir um hvemig þingsætum skuli úthlutað til
39.7
frambjóðenda út frá atkvæðastyrk þeirra.
I lögum má mæla fyrir um að tiltekinn fjöldi þingsæta sé bundinn
einstökum kjördæmum, þó ekki fleiri en 30 alls. Tala kjósenda á
39.8
kjörskrá að baki hverju bundnu sæti skal ekki vera lægri en
meðaltalið miðað við öll 63 þingsætin.

í kosningalögum skal m ælt fyrir um hvemig stuðla skuli að sem
jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á Alþingi.

Breytingar á kjördæmamörkum, tilhögun á úthlutun þingsæta og
reglum um framboð, sem fyrir er mælt í lögum, verða aðeins gerðar
143

III

39 10 me^ samÞy^* ^ hluta atkvæða á Alþingi. Slikar breytingar má
ekki gera e f minna en sex mánuðir em til kosninga, og gildistaka
þeirra skal frestast ef boðað er til kosninga innan sexmánaða frá
staðfestingu þeirra.

513

V

144

III.

514

V

145

III.

515

V

146

III.

40.0 Kjörtímabil.
Reglulegar alþingiskosningar skulu fara fram eigi síðar en við lok
40.1
kjörtímabils.
40.2 Kjörtímabil er fjögur ár.

516

V

18.0 Friðhelgi.
18.1 Alþingi er friðheilagt. Enginn má raska friði þess né frelsi.
19.0 Alþingiskosningar.
A Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjömir þingmenn, kosnir leynilegri
19.1
kosningu til ljögiirra ára.

Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt

9
10

Óbreytt

11

19.3

Atkvæði kjósenda skulu vega svo jafnt sem kostur er.

Um leið og kjördæmin verða fleiri en eitt
myndast óhjákvæmilega misræmi í
atkvæðavægi. Óbreytt þýðir þetta landið eitt
kjördæmi.

12

19.2

Heimilt er að skipta landinu upp í kjördæmi. Þau skulu flest vera
átta.

Óbreytt en önnur röð

13

Flokkar bjóða fram kjördæmislista eða landslista. Frambjóðendur
19.4 m egabjóða sig fram samtímis á landslista og einum kjördæmislista
sama flokks

Samtök frambjóðenda heita flokkur á
,
íslensku.

14

19.5

Kjósandi má velja frambjóðendur með persónukjöri eða a f lista.

Allt o f nákvæmt.

15

19.6

Fjöldi þingmanna flokks skal vera í hlutfalli við atkvæðatölu
flokksins.

Allt o f nákvæmt.

16

I lögum skal mælt fýrir um hvemig þingsætum skuli úthlutað til
frambjóðenda út frá atkvæðast>rk þeirra.

2 5

17

Allt of nákvæmt. Þetta er stjómarskrá, sem
Alþingi ber að fara eftir.

18

I kosningalögum skal m ælt fýrir um hvemig stuðla skuli að sem
jöfnustu hlutfalli kvenna og karla á Alþingi.

Sérhver tilraun til að jafna hlutfall hópa
veldur lýðræðishalla. Hver vegna ekki fólks
undir 35 ára? Hvers á sá einstaklingur að
gjalda, sem ekki nær kjöri vegna þessarar
reglu svo og kjósendur hans.

19

Breytingar á lögum um framkvæmd kosninga til Alþingis þurfa
samþykki 42 þingmanna á Alþingi og taka gildi eftir 6 mánuði.

Allt of nákvæmt. Þetta er stjómarskrá, sem
Alþingi ber að fara eftir.

20

Óbreytt

21

Óbreytt

22

Óbreytt

23

19.7 Allt að 30 þingmenn má samtals binda einstökum kjördæmum.

19.8

Nema hvað? Þetta er stjómarskrá.

20.0 Kjörtímabil.
Reglulegar alþingiskosningar skulu fara fram eigi síðar en við lok
20.1
kjörtimabils.
20.2 Kjörtímabil er fjögur ár.

bls. 9 af 25

147

I I.

148

I I.

Upphaf og lok kjörtímabils miðast við sama vikudag í mánuði, talið
frá mánaðamótum.
41.0 Kosningaréttur.
40.3

Kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa allir sem era 18 ára eða
eldri þegar kosning fer fram og hafa íslenskan ríkisborgararétt.
Lögheimili á Islandi, þegar kosning fer fram, er einnig skilyrði
kosningaréttar, nema undantekningar frá þeirri reglu verði ákveðnar
í lögum um kosningar til Alþingis.

517

V

518

V

519

V

zl50
520

z
V

149

I I.

41.1

150
151

I I.
I I.

41.2 Nánari reglur uni alþingiskosningar skulu settar i lögum.
42.0 Kjörgengi.

152

I I.

42.1

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá rikisborgari sem
kosningarétt á til þeirra og hefiir óflekkað mannorð.

521

V

153

I I.

42.2

Hæstaréttardómarar era þó ekki kjörgengir.

522

V

154

I I.

42.3

Glati alþingismaður kjörgengi missir hann þann rétt sem
þingkosningin veitti honum. Varamaður tekur þá sæti hans á þingi.

523

V

155

I I.

43.0

524

V

156

I I.

525

V

157

I I.

526

V

158
159

I I.
I I.

527
528

V
V

160

I I.

529

V

161

I I.

41.26

530

V

162

I I.

45.0 Samkomustaður.

531

V

163

I I.

45.1

Alþingi kemur að jafnaði saman i Reykjavik en getur þó ákveðið að
koma saman á öðram stað.

532

V

164

I I.

46.0

Þingsetning.

533

V

165

I I.

46.1

Forseti Islands stefnir saman Alþingi að loknum alþingiskosninguni
og setur reglulegt Alþingi ár hvert.

534

V

166

I I.

535

V

167

I I.

536

V

168

I I.

537

V

169

I I.

538

V

Gildi kosninga.
Alþingi kýs landskjörstjóm til þess að úrskurða uni gildi
43.1 forsetakosningar, kosninga til Alþingis svo og
þjóðaratkvæðagreiðslna.
Landskjörstjóm gefiir út kjörbréf forseta og alþingisnianna og
43.2 úrskurðar hvort þingmaður hafi misst kjörgengi. Um störf
landskjörstjómar fer eftir nánari fýrimiælum i lögum.
43.3 Llrskurðum landskjörstjómar má skjóta til dómstóla.
44.0 Starfstími.
Alþingi kemur saman eigi siðar en tveimur vikum eftir hverjar
44.2
alþingiskosningar.
I lögum skal kveðið á uni samkomudag reglulegs Alþingis og
skiptingu starfstima þess i löggjafarþing.

Forseti stefnir einnig saman og setur Alþingi að tillögu forseta þess
eða 1/3 hluta þingnianna.
47.0 Eiðstafur alþingismanna.
Sérhver nýr alþingismaður undinitar eiðstaf að stjómarskránni þegar
47.1
kosning hans hefiir verið tekin gild.
48.0 Sjálfstæði alþingismanna.
46.2

20 3 UPP^laf °§ ^ kjörtímabils miðast við sama vikudag í mánuði, talið
Óbreytt
frá mánaðamótum.
21.0 Kosningaréttur.
Óbreytt

21.1

Kosningarétt við kosningar til Alþingis hafa íslenskir rikisborgarar,
18 ára eða eldri á kosningadegi sem hafa lögheimili á Islandi. Vikja
má frá skilyrði um löglieimili.

z
Nánari reglur um alþingiskosningar skulu settar i lögum.
22.0 Kjörgengi.
j

Kjörgengur við kosningar til Alþingis er hver sá ríkisborgari sem
kosningarétt á til þeirra og hefiir óflekkað mannorð.

22.2

Hæstaréttardómarar eru þó-ekki kjörgengir.

22.3

Glati alþingismaður kjörgengi missir hann þingsætið.

23.0

Gildi kosninga.
Alþingi kýs landskjörstjóm til þess að úrskurða um gildi
forsetakosningar, kosninga til Alþingis svo og
þjóðaratkvæðagreiðslna.

23.1

^

Landskjörstjóm gefiir út kjörbréf forseta og alþingismanna og
úrskurðar hvort þingmaður hafi misst kjörgengi.

Allt of nákvæmt. Þetta er stjómarskrá, sem
Alþingi ber að fara eftir.

Nema hvað? Þetta er stjómarskrá.
Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt - næstum
Einföldun. Þingkosning veitir þingmanni rétt
til setu á Alþingi. Varamaður tekur að
sjálfsögðu þingsætið þvi þingmenn skulu
vera 63.
Óbreytt
Óbreytt

Þetta er stjómarskrá, sem Alþingi ber að fara
eftir.

23.3 Llrskurðum landskjörstjómar má skjóta til dómstóla.
24.0 Starfstimi.
j Alþingi kemur saman eigi siðar en tveimur vikum eftir hverjar
alþingiskosningar.

Óbreytt
Óbreytt

24 2 kJ&'tínmM* Alþingis skal skipta i löggjafarþing sem spanna mest
12 mánuði hvert.

Þetta er stjómarskrá, sem Alþingi ber að fara
eftir og setja um þetta ákvæði nánari lög.

25.0 Samkomustaður.

Óbreytt

2

^

Óbreytt

Orðið "jafnaði" þýðir að á þessu séu
Alþingi kemur að jafnaði saman i Reykjavik en getur þó ákveðið að
undantekningar. Þar sem þetta er stjómaskrá
koma saman á öðmm stað.
þurfa þingmenn að setja um þær lög.

26.0 Þingsetning.
26 1 ^ orse^ íslands stefnir saman Alþingi að loknum alþingiskosningum
og setur reglulegt Alþingi ár hvert.

Óbreytt
Spuming um forsetaembættið. A inars elsti
eða starfselsti þingmaður sem nær kjöri. Eða
fráfarandi forseti Alþingis.
Óbreytt nema 21 = 63 x 1/3.
Spuming uni forsetaembættið
Óbreytt

26 2 ^ orse^ stefn' r emmg saman og setur Alþingi að tillögu forseta þess
eða að kröfii 21þingmanns.
27.0 Eiðstafur alþingismanna.
2 -j j
Sérhver nýr alþingismaður undirritar eiðstaf að stjómarskránni þegar
Óbreytt
kosning hans hefiir verið tekin gild.
Óbreytt
28.0 Sjálfstæði alþingismanna.

bls. 10 af 25
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170

III.

171

III.

172

III.

Alþingismenn era eingöngu bundnir við sannfæringu sina, en ekki
við nein fyrimiæli frá öðmm.
49.0 Friðhelgi alþingismanna.
Ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á
49.1 hendur honum án samþykkis þingsins nema hann sé staðinn að

173

III.

49.2

174
175

III.
III.

49.3
50.0

48.1

Alþingismaður verður ekki krafinn reikningsskapar utan þings fyrir
það sem hann hefiir sagt i þinginu nema Alþingi leyfi.

539

V

540

V

541

V

542

V

543
544

V
V

545

V

546

V

547

V

176

III.

50.1

Alþingismanni er óheimilt að taka þátt í meðferð þingmáls sem
varðar sérstaka og vemlega hagsmuni hans eða honum nákominna.
Um hæfi þingmanna skal mælt fyrir i lögum. Vanhæfi þingmanns
hefiir ekki áhrif á gildi settra laga.

177

III.

50.2

í lögum skal kveðið á um skyldu alþingismanna til að veita
upplýsingar um fjárhagslega hagsmuni sína.

178

III.

51.0 Styrkir til frambjóðenda og samtaka þeirra.

179

III.

51.1

I lögum skal kveðið á um starfsemi stjómmálasamtaka, svo og um
fjámiál frambjóðenda í því skyni að halda kostnaði í hófi, tryggja
gegnsæi og takmarka auglýsingar í kosningabaráttu.

548

V

180

III.

51.2

Upplýsingar um framlög yfir ákveðinni lágmarksupphæð skulu
birtar jafnóðum samkvæmt nánari fýrirmælum i lögum.

zl80

z

181

III.

52.0

Þingforseti.

549

V

182

III.

52.1

Alþingi kýs sér forseta með 2/3 hlutum atkvæða i upphafi hvers
kjörtimabils. Sitji forseti ekki út kjörtímabil skal sami háttur hafður
á við kosningu nýs forseta.

550

V

183

III.

Forseti stýrir störfiim Alþingis. Hann ber ábyrgð á rekstri þingsins
og hefiir æðsta vald í stjómsýslu þess. Með forseta starfa
52.2
varaforsetar sem em staðgenglar hans og mynda ásamt honum
forsætisnefnd. Um kosningu þeirra skal mælt fýrir í lögum.

551

V

184

III.

52.3

552

V

185
186

III.
III.

553
554

V
V

Forseti Alþingis lætur a f almennum þingstörfiim og hefiir ekki
atkvæðisrétt. Varamaður hans tekur sæti á þingi á meðan hann
gegnir embættinu.
53.0 Þingsköp.
53.1 Þingsköp Alþingis skulu sett með lögum.

Alþingismenn era eingöngu bundnir við sannfæringn sina, en ekki
við nein fyrirmæli frá öðram.
29.0 Friðhelgi alþingismanna.
Ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á
29.1 hendur honum án samþykkis þingsins nema hann sé staðinn að
glæp.
2

2

g j

^^

29.3
30.0

Óbreytt

47

Óbreytt

48

Óbreytt

49

Alþingismaður verður ekki krafinn reikningsskapar utan þings fyrir
það sem hann hefiir sagt i þinginu nema Alþingi leyfi.

Óbreytt

50

Alþingismanni er heimilt að afsala sér friðhelgi.
Hagsmunaskráning og vanhæfi.

Óbreytt
Óbreytt

51
52

Alþingismanni er óheimilt að taka þátt í meðferð þingmáls sem
varðar sérstaka og veralega hagsmuni hans eða honum nákominna.

Óbreytt nema lagatilvísun tekin burt.

2 1

53

2 1

54

30.2

Alþingismaður skal veita upplýsingar um hagsmuni sina.

31.0

Styrkir til frambjóðenda og samtaka þeirra.

Horfið frá lagatilvísun og fjárhagslegum
eingöngu.
Greinagerð: Eignir og skuldir (kröfiihafar).
Tengsl við félög, verkalýðs-, iþrótta-,
hagsmunafélög.
Óndvert við opinbera starfsmenn era
þingmenn kjömir til að gæta hagsmuna
kjósenda sinna. (T.d. lækka skatta, auka
bætur, standa vörð um sjálfstæði
verkalýðsfélaga)
Óbreytt

Fjámiál stjómmálaflokka og frambjóðenda skulu vera gegnsæ og
kostnaður við kosningabaráttu skal vera i hófi.

Horfið frá lagatilvísun - einfaldara orðalag.
Smáatriðum sleppt.

2 1

56

Upplýsingar um fram lög yfir ákveðinni lágm arksupphæ ð skulu
birtar jafiióðum sam kvæm t nánari fýTÍmiælum i lögum.

Smáatriði innifalinn i fýrri grein.

2 5

57

32.0 Þingforseti.

32.1

33.0
33.1

58

Óbreytt

Getur þingmaður hafnað? Þarf forseti að
Alþingi kýs forseta úr röðum þingmanna með mimist 40 atkvæðum.
vera þingmaður?
Skal forseti kjörinn í upphafi hvers kjörtimabils og seinna ef þörf er
Getur verið 2/3 a f 32 = 21,33<22 þingmaður
eða 2/3 a f 63=42 þingmaður

Forseti stýrir störfiim Alþingis. Varaforsetar era staðgenglar hans og Horfið frá lagatilvísun - einfaldara orðalag.
mynda ásamt honum forsætisnefnd.
Smáatriðum sleppt.

32.3

55

Forseti Alþingis lætur a f almennum þingstörfiim og hefiir ekki
atkvæðisrétt. Varamaður hans tekur sæti á þingi á meðan hann
gegnir embættinu.
Þingsköp.
Þingsköp Alþingis skulu sett með lögum.

bls. 11 af25

59

2 1

61

Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt

60

2 3

62
63

187
188

III.
III.

54.0 Þingnefndir.
54.1 Alþingi kýs fastanefndir til að fjalla um þingmál.

555
556

V
V

189

III.

54.2 Um störf þingnefnda skal mælt fýrir í lögum.

zl8 9

z

190
191

III.
III.

55.0
55.1

Opnir fundir.
Fundir Alþingis era haldnir í heyranda hljóði.

557
558

V
V

192

III.

55.2

Þingnefnd getur ákveðið að fimdur hennar sé opinn almenningi.

559

V

193

III.

56.0 Flutningur þingmála.

560

V

194

III.

56.1

Alþingismenn hafa rétt til að flytja framvörp til laga, tillögur til
ályktana og önnur þingmál.

561

V

195

III.

56.2

Ráðherrar geta lagt fýrir Alþingi framvörp til laga og tillögur til
ályktana sem rikisstjóm hefiir samþykkt.

562

V

196

III.

57.0 Meðferð lagafrumvarpa.

563

V

197

III.

Framvörp alþingismanna og rikisstjómar era tekin til athugunar og
57.1 meðferðar í þingnefndum áður en þau eru rædd á Alþingi. Sama á
við um þingmál að tillögu kjósenda.

564

V

198

III.

57.2

Mat á áhrifiim lagasetningar skal fylgja framvörpum samkvæmt
nánari ákvæðum í lögum.

565

V

199

III.

57.3

Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr en eftir minnst tvær umræður
á Alþingi.

566

V

200

III.

57.4

Framvörp sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok
kjörtimabils.

568

V

201

III.58.0 Meðferðþingsályktunartillagna og annarraþingmála.

z201

z

202

III.

58.1

z202

z

203

III.

58.2

z203

z

204

III.

z204

z

Þingsályktunartillögur ríkisstjómar era teknar til athugunar og
meðferðar i þingnefndum áður en þær era ræddar á Alþingi.

Tillögu til þingsályktunar má ekki samþykkja fyrr en eftir tvær
umræður á Alþingi.
Tillögur til þingsályktana sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla
58.3
niður við lok löggjafarþings.

34.0 Þingnefndir.
34.1 Alþingi kýs fastanefndir til að fjalla um þingmál.
z

Um stðrf þingnefnda skal mælt fýrir í lögum.

35.0
35.1

Opnirfundir.
Fundir Alþingi s era haldnir í heyranda hlj óði.

Óbreytt
Óbreytt
Florfið frá lagatilvisun - einfaldara orðalag.
Smáatriðum sleppt.
Óbreytt
Óbreytt

35.2

Þingnefnd getur ákveðið að fimdur hennar sé opinn almenningi.

Óbreytt

36.0 Flutningur þingmála.

Óbreytt

36.1

Alþingismenn hafa rétt til að flytja þingmál.

Einfaldað-FIvað er þingmál? Þarf að telja
upp í greinargerð. Einnig að nefndir þingsins
geti þar a f leiðandi einnig flutt mál.

^ ð fengnu samþykki ríkistjómar geta ráðherrar lagt fýrir Alþingi
framvörp til laga og tillögur til ályktana.

Orðalagsbreyting til þess að hafa á hreinu að
samþykki rikistjómar nái lika til framvarpa.

Meðferð lagafrumvarpa og ályktana

Sett saman 57. og 58. gr.

Þingnefndir athuga framvörp áður en þau era rædd á Alþingi.

Einfaldað
Gera hvað með framvörpin?
I greinargerð verði tekið fram að forseti
úrskurði í hvaða nefnd mál fer og að
þingnefndin geti sent framvörp til umsagnar
(t.d. ráðuneyta), fengið gesti, geti lagt til
rökstuddar breytingar á framvarpi, lagt til að
það verði samþykkt, visað aftur til
flutningamanns/manna eða að það verði
fellt.

^

37.0

37.1

37.2 Mat á áhrifiim lagasetningar skal fýlgja framvörpum.

Lagatilvisun tekin burt.
I greinargerð mætti undirstrika að átt sé m.a.
við fjárhagsleg áhrif og áhrif flækjustigs á
rikissjóð, sveitarfélög, fyrirtæki ogheimili.
Félagsleg áhrif o.s.frv.

^ ^

Lagaframvarp og ályktanir má ekki samþykkja fýrr en eftir minnst
tvær umræður á Alþingi.

Sameinað 3. mgr. 57. og 58. gr.

37.5

Oafgreidd þingmál falla niður i lok kjörtímabils.

Þetta á ekki síður við um þingsályktanir,
fyrirspuming, skýrslubeiðnir, tillögur um
þingrof, vantraust (fleiri?)

Meðferð þingsálylctunartillagna og annarra þingmála.

Sameinað 57. og 58 gr.

Þingsályktunartillögur rildsstjómar era teknar til athugunar og
meðferðar í þingnefndum áður en þær era ræddar á Alþingi.

Sameinað 1. mgr. 57. og 58. gr.

z

Tillögu til þingsályktunar má eldd samþyldcja fýrr en eftir tvær
umræður á Alþingi.
Tillögur til þingsályktana sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla
niður við lok löggjafarþings.

Sameinað 3. mgr. 57. og 2. mgr. 58. gr.
Sjá breytingu á 4. mgr. 57. gr.

2

Tillögur um þingrof eða vantraust á ráðherra era ræddar og
afgreiddar við eina umræðu.

567

V

58.5

z206

z

III.

59.0

569

V

208

III.

59.1

570

V

209

III.

60.0

571

V

210

III.

60.1

572

V

211

III.

Forseti Islands getur ákveðið innan viku frá móttöku frumvarps að
synja því staðfestingar. Skal sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt
forseta Alþingis. Framvarpið fær þá engu að síður lagagildi, en
innan þriggja mánaða skal bera lögin undir þjóðaratkvæði til
60.2
samþykktar eða synjunar. Einfaldur meirihluti ræður hvort lögin
halda gildi sinu. Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram felli Alþingi lögin
úr gildi innan finini daga frá synjun forseta. Um framkvæmd
þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðra leyti mælt fyrir i lögum.

573

V

212

III.

574

V

213

III.

575

V

214

III.

62.0 Lögrétta.

215

III.

62.1

Alþingi kýs í Lögréttu finini menn til finini ára.
Þingnefnd eða 1/5 hluti alþingisnianna getur óskað eftir áliti
Lögréttu uni hvort framvarp til laga samrýmist stjómarskrá og
þjóðréttarlegum skuldbindinguni ríkisins. Ekki má afgreiða
framvarpið fyrr en álit Lögréttu liggur fyrir.
z217
576

z
V

205

III.

58.4

206

III.

207

Alþingi getur þvi aðeins gert samþykkt uni mál að meira en
helmingur þingnianna sé á fimdi og taki þátt í atkvæðagreiðslu.

Þegar Alþingi hefiir samþykkt frumvarp til laga undirritar forseti
Alþingis það og leggur innan tveggja vikna fyrir forseta Islands til
staðfestingar, og veitir undirskrift hans þvi lagagildi.

61.0 Birting laga.
Birta skal lög, stjómvaldsfyrinnæli og þjóðréttarsamninga sem ríkið
hefiir fiillgilt. Lögum og stjómvaldsfyrimiælum má aldrei beita með
61.1
íþyngjandi hætti fyrr en eftir birtingu þeina. Um birtingarhátt og
gildistöku fer að landslögum.

216

III.

62.2

217
218

III.
III.

62.3 Um störf Lögréttu skal m ælt fyrir i lögum.
63.0 Stjórnskipimar- og eftirlitsnefnd.

^

z

Tillögur um frestun á fundum Alþingis, þingrof eða vantraust á
ráðherra eru ræddar og afgreiddar við eina umræðu.

Bætt við frestun á fundum Alþingis

Að öðru leyti skal kveðið á um meðferð þingmála i lögum.

Þingmenn hafa svarið eið að stjómarskrá og
ber að fylla upp i hana með lögum.

38.0 Alyktunarbærni.

82

2 5

83

Óbreytt

84

38.1

Alþingi getur þvi aðeins gert samþykkt um mál að meira en
helmingur þingmanna sé á fimdi og taki þátt í atkvæðagreiðslu.

Óbreytt

85

39.0

Staðfesting laga.

Óbreytt

86

Óbreytt
Spuming um forsetaembættið

87

Þegar Alþingi hefiir samþykkt framvarp til laga undirritar forseti
39.1 Alþingis það og leggur innan tveggja vikna fyrir forseta Islands til
staðfestingar, og veitir undirskrift hans því lagagildi.

Forseti íslands getur ákveðið innan viku frá móttöku framvarps að
synja þvi staðfestingar. Skal sú ákvörðun vera rökstudd og tilkynnt
forseta Alþingis. Framvarpið fær þá engu að síður lagagildi, en
Óbreytt
innan þriggja mánaða skal bera lögin undir þjóðaratkvæði til
Spuming uni forsetaembættið
samþykktar eða synjunar. Einfaldur meirihluti ræður hvort lögin
Lagatilvisun tekin burt
halda gildi sinu. Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram felli Alþingi lögin
úr gildi innan finini daga frá synjun forseta.

40.0 Birting laga.

40.1

Birta skal lög, stjómvaldsfyrimiæli og þjóðréttarsamninga sem ríkið Lagatilvisun tekin burt.
hefur fullgilt. Lögum og stjómvaldsfyrirmælum má aldrei beita með Ótrúlegt að segja i stjómarskrá að fara skuli
íþyngjandi hætti fyrr en eftir birtingu þeirra.
að lögum.

78.0 Lögrétta.

78.1

Óbreytt

Allir dómarar Hæstaréttar mynda Lögréttu

Tvennt mælir gegn þessum hugmyndum uni
Lögréttu.
1. Hún er kosin a f Alþingi til að meta lög frá
Alþingi. Ekki er kveðið á uni að þingnienn
geti ekki setið i Lögréttu. Engin
hæfisskilyrði.
2. Dýr viðbótar stjómasýsla.
Miklu betra er að nota Hæstarétt sem
Lögréttur en þá fúllskipaðann
Hér er sett upp ný Lögrétta sem er
fúllskipaður Hæstiréttur.

Þingnefnd eða íinnst 13 alþingismeni geta óskað eftir áliti Lögréttu
^ um hvort framvarp til laga samrýmist stjómarskrá og
Óbreyttnema 1/5 x 6 3 = 12,6
þjóðréttarlegum skuldbindinguni rikisins. Ekki má afgreiða
framvarpið fyrr en álit Lögréttu liggur fyrir.
z
LTm störf Lögréttu skal m ælt fýrir í lögum.
41.0 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

bls. 13 af 25

Lagatilvísun tekin burt.
Óbreytt

89

2

90

91

92

93

94
95

219

III.

220

III.

221

III.

222

III.

223

III.

Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kannar hvers kyns athafnir
og ákvarðanir ráðherra eða stjómsýslu þeirra eftir því sem hún telur
efni til. Nefndinni er skylt að heija slika könnun að kröfii þriðjungs
þingmanna.
64.0 Rannsóknarnefndir.
Alþingi getur skipað nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er
64.1
almenning varða.
Nánari reglur um hlutverk, rannsóknarheimildir og skipan
64.2
rannsóknamefnda skulu settar með lögum.
63.1

65.0 M álskottilþjóðarinnar.

577

V

578

V

579

V

z222

z

z223

z

z224

z

z225

z

224

III.

65.1

Tíu a f hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem
Alþingi hefúr samþykkt. Kröfima ber að leggja fram innan þriggja
mánaða frá samþykkt laganna. Lögin falla úr gildi e f kjósendur
hafna þeim, en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó ákveðið
að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur.

225

III.

65.2

Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa
kjósenda var lögð fram.

226

III.

66.0

580

V

227

III.

66.1 Tveir a f hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi.

z227

z

228

III.

Tíu a f hundraði kjósenda geta lagt fmmvarp til laga fyrir Alþingi.
Alþingi getur lagt fram gagntillögu i fomii annars fmmvarps. Hafi
66.2 fmmvarp kjósenda ekki verið dregið til baka skal bera það undir
þjóðaratkvæði, svo og fmmvarp Alþingis komi það fram. Alþingi
getur ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.

581

V

229

III.

66.3

z229

z

230

III.

67.0 F ram h’æmd undirskriftasöfniinar og þjóðaratkvœðagreiðslu.

z230

z

582

V

231

III.

67.1

Atkvæðagreiðsla um fmmvarp að tillögu kjósenda skal fara fram
innan tveggja ára frá því málið hefiir verið aflient Alþingi.

Mál sem lagt er í þjóðaratkvæðagreiðslu að kröfii eða fmmkvæði
kjósenda samkvæmt ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða
almannahag. A grundvelli þeirra er hvorki hægt að krefjast
atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem sett em til að
framfylgja þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni
eða rikisborgararétt. Þess skal gætt að fmmvarp að tillögu kjósenda
samrýmist stjómarskrá. Risi ágreiningur um hvort mál uppfylli
framangreind skilyrði skera dómstólar þar úr.

41.1

Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kannar athafnir og
ákvarðanir ráðherra ef efni er til. Nefndinni er skylt að heija slika
könnun að kröfii minnst 21 þingmanns.

42.0 Rannsóknarnefndir.
^ 2 j
Alþingi getur skipað nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er
almenning varða.
Nánari reglur um hlutverk. rannsólaiarheimildir og skipan
rannsólaiamefnda skulu settar með lögum.

Óbreytt nema 1/3 x 63 = 21
Stjómsýsla er innifalin i athöfnum og
ákvörðunum ráðherra.

96

Óbreytt

97

Óbreytt

98

Lagatilvisun tekin burt.
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99

z

Málskot til þjóðarinnar.

Færð em rök fýrir því að eina málskotið sé
krafa um þingrof.

100

z

Tiu a f hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem
Alþingi hefiir samþyldct. Kröfiina ber að leggja fram innan þriggja
Flér er verið að lýsa trúnaðarbresti milli
mánaða frá samþyldct laganna. Lögin falla úr gildi ef kjósendur
þings og þjóðar og því ígildi þess að óskað
hafna þeim. en annars halda þau gildi sínu. Alþingi getur þó ákveðið sé þingrofs. Sjá 43.1
að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis keniur.

101

Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá þvi að laafa
kjósenda var lögð fram.
43.0 Fmmkvæði kjósenda.
z

43.1

Þessi frestur er 1/4 a f hámarks kjörtímabili!

102

Sjá annars staðar

103

Óþarft. Kjósendur hljóta að finna einn
þingmann, sem vill leggja þingmál fram!

104

Fimmtán a f hundraði kjósenda geta lagt til að þing verði rofið og
skal sú tillaga fara í þjóðaratkvæðagreiðslu innan 2 mánaða. Verði
hún samþykkt skal rjúfa þing og boða til almennra kosninga.

Eftillögu 10% kjósenda er hafnað i
þjóðaratkvæðagreiðslu er spuming til hvers
var sú för farin? E f tillagan verður samþykkt
er kominn slikur trúnaðarbrestur á milli
þings og kjósenda þannig að þingið getur
varla setið. Þess vegna legg ég til að 15%
kjósenda (hærri þröskuldur) geti lagt til
þingrof.

105

Atkvæðagreiðsla um fmmvarp að tillögu kjósenda skal fara fram
innan tveggja ára frá þvi málið hefiir verið aflient ;Mþingi.

Þessi frestur er 1/2 a f hámarks kjörtímabili!

106

Almcnn þjóðaratkvœðagrciðslu.

Oþarft

107

í greinargerð mætti undirstrika að e f greitt
verði atkvæði um fjárlög þurfi að bjóða upp
á tvo valkosti (mikil verkefni, niðurgreiðsla
skulda rikissjóðs og háir skattar og öfiigt.)
og geta um afleiðingar þess að fella
þjóðréttarskuldbindingar. Ekki verði greidd
atkvæði uni rikisborgararétt nema í samræmi
við stjómarskrá.

108

Tveir a f hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi.

Að kröfii tíu a f hundraði kjósenda eða 25 alþingismanna skal innan
2 mánaða fara í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu um mál, sem
43.2
varðar almannahag. Lögrétta úrskurðar að málið samræmist
stjómarskrá, skaði ekki ríkissjóð og sé bært til ákvörðunar.

bls. 14 af 25

232

III.

233

III.

í lögiim skal kveðið á um framkvæmd málskots eða framkvæðis
kjósenda, svo sem um fomi og fyrirsvar fyrir kröfimni, timalengd til
söfnunar undirskrifta og um fyrirkomulag þeirra, hverju megi til
67.2
kosta við kynningu, hvemig afturkalla megi kröfiina að fengnum
viðbrögðum Alþingis, svo og um hvemig haga skuli
atkvæðagreiðslu.
68.0 Frumvarp til Jjárlaga.
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V

584
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III.

68.1

Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar það er saman komið, leggja
framvarp til ijárlaga fyrir það fjárhagsár sem í hönd fer. Skal í
framvarpinu vera fólgin greinargerð um tekjur rikisins og gjöld eftir
þvi sem nánar er ákveðið i lögum.
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III.

69.0

Greiðsluheimildir.
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III.

69.1

Enga greiðslu má inna a f hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum.

587

V

237

III.

Að fengnu samþykki fjárlaganefndar Alþingis getur
fjámiálaráðherra þó innt greiðslu a f hendi án slíkrar heimildar, til að
69.2 mæta greiðsluskyldu rikisins vegna ófyrirséðra atvika eða ef
almannahagsmunir krefjast þess. Leita skal heimildar fyrir slíkum
greiðslum i fjáraukalögum.
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70.0 Réttur fjárlaganefndar til upplýsinga.
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70.1
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71.3
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72.0 Eignir og skuldbindingar ríkisins.
Ekki má taka lán eða undirgangast ábyrgðir sem skuldbinda rikið
72.1
nema með lögum.
Stjómvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar
72.2 einkaaðila. Með lögum má þó kveða á um slíka rikisábyrgð vegna
almannahagsmuna.
Ekki má selja eða láta með öðra móti a f hendi fasteignir ríkisins né
72.3 afnotarétt þeirra nema samkvæmt heimild i lögum. Um ráðstöfiin
annarra eigna ríkisins fer að lögum.
73.0 Þingrof.

597

V

Fjárlaganefnd Alþingis getur krafið stofnanir rikisins, ríkisfyrirtæki
og þá aðra sem fá framlög úr rikissjóði, um upplýsingar sem tengjast
ráðstöfiin þess fjár.
71.0 Skattar.
Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má á leggja né
71.1
breyta né taka a f nema með lögum.
Ekki má fela stjómvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt,
71.2
breyta honum eða afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fýrir honum
i lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.

I lðgiim sknl kveðið á urn framkvæmd málskots eða fmmkvæðis
kjósenda. svo sem urn fomi og fyrirsvar fyrir la'ðfiinni. timalengd til
Smásmugulegt
sðfnunar undirsla'ifta og urn fýrirkomulag þeirra. hverju megi til
Þetta má geta um í greinargerð með heimild
kosta við kynningu. hvemig afturkalla megi la'ðfiina að fengnum
um fmmkvæði almennings
viðbrögðum Alþingis. svo og um hvemig haga skuli
atkvæðagreiðslu.
Óbreytt
44.0 Frumvarp til Jjárlaga.

44.1

Fmmvarp til fjárlaga næsta fjárhagsár skal leggja fram i upphafi
hvers reglulegs Alþingis..

44.2

Óbreytt

112

Enga greiðslu má inna a f hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum. Óbreytt

113

Réttur fjárlaganefndar til npplýsinga.

Einfaldara og gagnort.
Flert á kröfii uni að fjáraukalög verði
samþykkt sem fyrst sem gerir kröfii til að
fjáraukalög verði samþykkt oft á ári.

114

Fellt undir framlagningu fjárlaga. O f
nákvæmt

115

Fjárlaganefnd Alþingis skal krefja aðila sem fá framlög úr rikissjóði, Óbreytt nema hert á "skal" í stað "getur"
uni upplýsingar sem tengjast ráðstöfiin þess fjár.
Þó einfaldað nokkuð.

46.0 Skattar.
Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má á leggja né
46.1
breyta né taka a f nema með lögum.
Ekki má fela stjómvöldum ákvörðun uni hvort leggja skuli á skatt,
46.2
breyta honum eða afnema hann.
46.3

110

111

Með samþykki fjárlaganefndar Alþingis getur fjámiálaráðherra innt
greiðslu a f hendi eða skrifað undir samning sem skuldbindur
45.2 ríkissjóð utan fjárlaga vegna ófyrirséðra atvika, lagasetningar eða ef
alniannahagsniunir krefjast þess. Slikar greiðslur skal Alþingi
samþykkja i fjáraukalögum svo fljótt sem auðið er.
z

109

Einfaldara og gagnort

45.0 Greiðsluheimildir.
45.1

5

Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fýrir honum
i lögum þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.

47.0 Eignir og skuldbindingar ríkisins.
Ekki má taka lán eða undirgangast ábyrgðir sem skuldbinda rikið
47.1
nema með lögum.
Stjómvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar
47.2 einkaaðila. Með lögum má þó kveða á uni slíka rikisábyrgð vegna
alniannahagsniuna.
Ekki má selja eða láta með öðm móti a f hendi fasteignir rikisins né
47.3 afnotarétt þeirra nema samkvæmt heimild i lögum. Um ráðstöfiin
annarra eigna ríkisins fer að lögum.
48.0 Þingrof.

bls. 15 af 25
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Óbreytt

117

Óbreytt

118

Óbreytt

119

Óbreytt

120

Óbreytt

121

Óbreytt

122

Óbreytt

123

Óbreytt

124

Óbreytt

125

Forseti íslands rýfiir Alþingi að ályktun þess. Skal þá efnt til nýrra
kosninga eigi fýrr en sex vikum og eigi siðar en niu vikum frá
þingrofi. Alþingismenn halda umboði sinu til kjördags.

249

III.

73.1

250

III.

74.0 Ríkisendurskoðun.
Alþingi kýs ríkisendurskoðanda til fimm ára. Flann skal vera
sjálfstæður i störfiim sínum. Hann endurskoðar fjárreiður rikisins,
stofnana þess og rikisfýrirtækja i umboði Alþingis eftir þvi sem
nánar er mælt fýrir um í lögum.
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III.

74.1

252

III.

Endurskoðaðan rikisreikning næstliðins árs ásamt athugasemdum
74.2 rikisendurskoðanda skal leggja fýrir Alþingi til samþykktar samhlií
framvarpi til fjárlaga.

z252

z

253

III.

75.0

z253

z
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III.

Alþingi kýs umboðsmann Alþingis til fimm ára. Hann skal vera
sjálfstæður í störfiim sinum. Hann gætir að rétti borgaranna og hefiir
75.1 eftirlit með stjómsýslu rikis og sveitarfélaga. Hann gætir þess að
jafnræði sé í heiðri haft í stjómsýslunni og að hún fari að öðra leyti
fram í samræmi við lög og vandaða stjómsýsluhætti.
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III.
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76.
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76.0 Embættislieiti og þjóðkjör.
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VI
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IV

76.1

602

VI
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77.0 Kjörgengi.

603

VI

261

IV

77.1

604

VI

262
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78.0 Forsetakjör.

605

VI

Akveði ráðherra eða amiað stjómvald að hlita ekki sérstökum
75.2 tilmælum umboðsmanns skal tilkynna forseta Alþingis um
ákvörðunina.
Um starfsemi umboðsmanns og hlutverk hans skal nánar mælt fýrir í
75.3 lögum, þar á meðal um þingmeðferð fýrrgreindrar tilkynningar
ráðherra eða annars stjómvalds.
Forseti Islands.

Forseti Islands er þjóðhöfðingi lýðveldisins. Hann er þjóðkjörinn.

Kjörgengur til forseta er sérhver ríkisborgari sem fiillnægir
skilyrðum um kjörgengi til Alþingis og er orðinn 35 ára.

48.1

Smábreyting til að taka inn
Forseti íslands rýfiir Alþingi að ályktun þess eða ef þingrof er
þjóðaratkvæðagreiðslu um þingrof og til að
samþykkt i þjóðaratkvæðagreiðslu. Skal þá efnt til nýrra kosninga
ekki myndist valdatóm milli þess að kjördegi
eigi fýrr en sex vikum og eigi siðar en niu vikum frá þingrofi.
lýkur og þar til atkvæði hafa verið talin (geta
Alþingismenn halda umboði sinu þar til öll atkvæði hafa verið talin.
komið upp vandkvæði, dómsmál og annað.)

126

Rikiscndurskoðun.

Sjá annars staðar

127

Alþingi kýs rildsendurskoðanda til fimm ára. Flann skal vera
sjálfstæður í störfiim sinum. Honn endurskoðar fjárreiður rikisins.
stofnana þess og ríldsfýrirtækja i umboði ;Mþingis eftir því sem
nánar er mælt fýrir um í lögum.

Mér finnst embætti ríkisendurskoðanda ekki
vera stjómaskráratriði. O f mikið um smá
2 4
atriði.

128

Sjá annars staðar
Endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins árs ásamt athugasemdum
Þetta ákvæði kann að seinka framlagningu
ríkisendurskoðanda skal leggja fýrir ;Mþingi til samþykktar samhliða
rikisreiknings, sem ætti að liggja fýrir i lok
frumvarpi til fjárlaga.
janúar næsta ár.
Umboðsmaðnr Alþingis.
Sjá annars staðar

129

130

Alþingi kýs umboðsmann ;Mþingis til fimm ára. Flann skal vera
sjálfstæður i störfiim sinum. Flann gætir að rétti borgaranna og hefiir Mér finnst embætti umboðsmanns Alþingis
eftirlit með stjómsýslu rilds og sveitarfélaga. Flann gætir þess að
ekki vera stjómaskráratriði. O f mikið um
jafnræði sé i heiðri haft i stjómsýslunni og að hún fari að öðm leyti smá atriði.
fram i samræmi við lög og vandaða stjómsýsluhretti.

z

z

Alcveði ráðherra eða annað stjómvald að hlita eldd sérstökum
tilmrelum umboðsmanns slcal tillcymia forseta Alþingis um
Sjá annars staðar
ákvörðunina.
Um starfsemi umboðsmanns og hlutverlc hans slcal nánar mrelt fýrir i
lögum, þar á meðal um þingmeðferð fýrrgreindrar tilkynningar
Sjá annars staðar
ráðherra eða annars stjómvalds.
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49.0 Forseti Islands.

Obreytt - Spuming um forsetaembættið

134

49.0 Embættisheiti og þjóðkjör.

Obreytt - Spuming um forsetaembættið

135

49.1

Obreytt - Spuming um forsetaembættið
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Obreytt - Spuming um forsetaembættið

137

Obreytt - Spuming um forsetaembættið

138

Obreytt - Spuming um forsetaembættið

139

Forseti Islands er þjóðhöfðingi lýðveldisins. Hann er þjóðkjörinn.

50.0 Kjörgengi.
^

Kjörgengur til forseta er sérhver ríkisborgari sem fiillnægir
skilyrðum um kjörgengi til Alþingis og er orðinn 35 ára.

51.0 Forsetakjör.

bls. 16 af 25
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IV

78.1

264

IV

265

Forseti íslands er kosinn i leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er
kosningarétt hafa til Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst
eins a f hundraði kosningabærra manna og mest tveggja a f hundraði.
Kjósendur skulu raða frambjóðendum, einum eða fleiram að eigin
vali, í forgangsröð. Sá er best uppfyllir forgangsröðun kjósenda, eftir
nánari ákvæðum í lögum, er rétt kjörinn forseti. E f aðeins einn
maður er i kjöri, er hann rétt kjörinn án atkvæðagreiðslu. Að öðra
leyti skal ákvarða með lögum um framboð og kosningu forseta
Islands.

606

VI

79.0 Kjörtímabil.

607

VI

IV

Kjörtímabil forseta Islands hefst 1. ágúst og endar 31. júlí að ijóram
áram liðnum. Forsetakjör fer fram í júní- eða júlímánuði það ár,
79.1
þegar kjörtimabil endar. Forseti skal ekki sitja lengur en þrjú
kjörtímabil.
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VI
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IV

80.0 Eiðstafur.

609

VI

267

IV

80.1

610

VI

268

IV

81.0 Starfskjör.

611

VI

269

IV

Forseta Islands er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf
á meðan hann gegnir embætti. Sama gildir um störf i þágu
81.1 einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu. Akveða skal
með lögum greiðslur a f rikisfé til forseta. Oheimilt er að lækka
greiðslur þessar til forseta á meðan kjörtimabil hans stendur.
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VI
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IV

82.0 Staðgengill.

613

VI

271

IV

82.1

614

VI

272

IV

83.0 Fráfall.

615

VI

273

IV

83.1

616

VI

274

IV

84.0 Abyrgð.

617

VI

275

IV

84.1

618

VI

Forseti Islands undirritar eiðstaf að stjómarskránni þegar hann tekur
við störfiim.

Geti forseti Islands ekki gegnt störfum um sinn vegna heilsufars eða
a f öðram ástæðum fer forseti Alþingis með forsetavald á meðan.

Falli forseti frá eða láti a f störfúm áður en kjörtímabili er lokið skal
kjósa nýjan forseta til 31. júlí á fjórða ári frá kosningu hans.

Forseti Islands verður ekki sóttur til refsingar nema með samþykki
Alþingis.

Forseti íslands er kosinn i leynilegri atkvæðagreiðslu þeirra er
kosningarétt hafa til Alþingis. Forsetaefni skal hafa meðmæli minnst
eins a f hundraði kosningabærra manna og mest tveggja a f hundraði.
51.1 Kjósendur skulu raða frambjóðendum, einum eða fleiram að eigin
vali, i forgangsröð. Sá er best uppfyllir forgangsröðun kjósenda, eftir
nánari ákvæðum i lögum, er rétt kjörinn forseti. E f aðeins einn
maður er i kjöri, er hann rétt kjörinn án atkvæðagreiðslu.

Óbreytt - Spuming um forsetaembættið
Þetta er allt of löng málsgrein til að vera í
stjómarskrá og þyrfti að kljúfa niður í 3-4
málsgreinar. En þar sem ég er ekki
sannfærður um að við eigum að halda
forseta læt ég vera að semja slíkt.

140

52.0 Kjörtímabil.

Óbreytt - Spuming um forsetaembættið

141

Kjörtímabil forseta íslands hefst 1. ágúst og endar 31. júlí að ijóram
áram liðnum. Forsetakjör fer fram í júní- eða júlímánuði það ár,
52.1
Óbreytt - Spuming um forsetaembættið
þegar kjörtimabil endar. Forseti skal ekki sitja lengur en þrjú
kjörtímabil.
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Óbreytt Spuming um forsetaembættið

143

Forseti Islands undirritar eiðstaf að stjómarskránni þegar hann tekur
Óbreytt Spuming uni forsetaembættið
við störfiim.

144

Óbreytt Spuming uni forsetaembættið

145

53.0 Eiðstafur.

54.0 Starfskjör.
Forseta íslands er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf
á meðan hann gegnir embætti. Sama gildir uni störf í þágu
54.1 einkafyrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu. Akveða skal
með lögum greiðslur a f rikisfé til forseta. Óheimilt er að lækka
greiðslur þessar til forseta á meðan kjörtimabil hans stendur.
55.0 Staðgengill.

55.1

Falli forseti frá eða láti a f störfum áður en kjörtímabili er lokið skal
kjósa nýjan forseta til 31. júlí á fjórða ári frá kosningu hans.

57.0 Abyrgð.
57.1

Óbreytt - Spuming uni forsetaembættið

Geti forseti Islands ekki gegnt störfum uni sinn vegna heilsufars eða
Óbreytt - Spuming uni forsetaembættið
a f öðram ástæðum fer forseti Alþingis með forsetavald á meðan.

56.0 Fráfall.

56.1

reytt - Spuming uni forsetaembættið

Forseti Islands verður ekki sóttur til refsingar nema með samþykki
Alþingis.

bls. 17 af 25

Óbreytt - Spuming uni forsetaembættið

Óbreytt - Spuming uni forsetaembættið

Óbreytt - Spuming uni forsetaembættið
Óbreytt - Spuming uni forsetaembættið
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276
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Forseta má leysa frá embætti áður en kjörtímabili er lokið, ef það er
samþykkt með meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem
til er stofnað að kröfii Alþingis, enda hafi hún hlotið fylgi 3/4 hluta
84.2 þingmanna. Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja
mánaða frá því að krafan um hana var samþykkt á Alþingi og gegnir
forseti ekki störfum frá því að Alþingi gerir samþykkt sina þar til
úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar era kunn.
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85.0 Náðun og sakaruppgjöf.
Forseti Islands getur náðað menn og veitt almenna uppgjöf saka að
tillögu ráðherra. Ráðherra getur hann þó ekki leyst undan refsingu,
85.1
sem dómstólar hafa dæmt vegna ráðherraábyrgðar, nema með
samþykki Alþingis.
86. Ráðlierrar og ríkisstjórn.
86.0 Ráðherrar.
Ráðherrar era æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sínu sviði.
86.1 Þeir bera hver fyrir sig ábyrgð á málefnum ráðuneyta og stjómsýslu
sem undir þá heyrir.
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IV
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V
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86.2

Geti ráðherra ekki fjallað um mál vegna vanhæfis, fjarvera eða
annarra ástæðna felur forsætisráðherra það öðram ráðherra.
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86.3

Enginn getur gegnt sama ráðherraembætti lengur en átta ár.
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87.0 Ríkisstjórn.
Ráðherrar sitja i rikisstjóm. Forsætisráðherra boðar til
87.1 rikisstjómarfimda, stýrir þeim og hefiir yfiramsjón með störfiim
ráðherra.
Rikisstjómarfimdi skal halda um framvörp og tillögur til Alþingis,
önnur mikilvæg stjómamiálefni og til samráðs um störf og
87.2
stefnumál ríkisstjómarinnar. Þá skal halda ríkisstjómarfúnd ef
ráðherra óskar þess.
Ríkisstjóm tekur ákvarðanir sameiginlega um mikilvæg eða
stefnumarkandi málefni samkvæmt nánari ákvæðum í lögum.
87.3
Meirihluti ráðherra þarf að vera á fimdi þegar slikar ákvarðanir era
teknar.
87.4 Stjómarráð Islands hefiir aðsetur i Reykjavík.
88.0 Hagsmunaskráning og opinber störf.

290

V

88.1

Ráðherra er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á
meðan hann gegnir embætti. Sama gildir um störf í þágu
einkafýrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.

Forseta má leysa frá embætti áður en kjörtimabili er lokið, ef það er
samþykkt með meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem
til er stofnað að kröfii Alþingis, enda hafi hún hlotið fylgi minnst 48 Óbreytt nema 48 > 47,25 = 63 x 3/4 (Allir
57.2 þingmanna. Þjóðaratkvæðagreiðslan skal þá fara fram innan tveggja eða þeir, sem taka þátt?) - Spuming um
mánaða frá því að krafan um hana var samþykkt á Alþingi og gegnir forsetaembættið
forseti ekki störfum frá því að Alþingi gerir samþykkt sina þar til
úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru kunn.

147

58.0 Náðun og sakaruppgjöf.

Óbreytt - Spuming um forsetaembættið

148

Óbreytt - Spuming um forsetaembættið
Er þetta eðlilegt ákvæði?

149

Óbreytt
Óbreytt

150
151

Forseti Islands getur náðað menn og veitt almemia uppgjöf saka að
tillögu ráðherra. Ráðherra getur hann þó ekki leyst undan refsingu,
sem dómstólar hafa dæmt vegna ráðherraábyrgðar, nema með
samþykki Alþingis.
59.0 Ráðherrar og ríkisstjóm.
59.0 Ráðherrar.
Ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sinu sviði.
59.1 Þeir bera hver fyrir sig ábyrgð á málefnum ráðuneyta og stjómsýslu
sem undir þá heyrir.
^

Óbreytt

152

^ ^ Geti ráðherra ekki fjallað um mál vegna vanhæfis, fjarvem eða
annarra ástæðna felur forsætisráðherra það öðmm ráðherra.

Óbreytt

153

59.3

Enginn getur gegnt sama ráðherraembætti lengur en átta ár.

Óbreytt

154

60.0 Ríkisstjórn.
Ráðherrar mynda í ríkisstjóm. Forsætisráðherra boðar til
60.1 ríkisstjómarfunda, stýrir þeim og hefur yfirumsjón með störfum
ráðherra.
Ríkisstjómarfúndi skal halda um fmmvörp og tillögur til Alþingis,
60 2 °nnur m'kilvæg stjómamiálefni og til samráðs um störf og
stefnumál ríkisstjómarinnar. Þá skal halda ríkisstjómarfúnd ef
ráðherra óskar þess.

Óbreytt

155

Óbreytt - Að mestu

156

Óbreytt

157

60.3

Ríkisstjóm tekur ákvarðanir sameiginlega um mikilvæg eða
stefnumarkandi málefni. Meirihluti ráðherra þarf að vera á fundi
þegar slikar ákvarðanir eru teknar.

Óbreytt
Lagatilvisun tekin burt.

1

158

60.4 Stjómarráð Islands hefúr aðsetur i Reykjavik.
61.0 Hagsmunaskráning og opinber störf.

Óbreytt
Óbreytt

159
160

Ráðherra er óheimilt að hafa með höndum önnur launuð störf á
61.1 meðan hann gegnir embætti. Sama gildir um störf í þágu
einkafýrirtækja og opinberra stofnana þótt ólaunuð séu.

Óbreytt

161

bls. 18 af 25

í lögiim skal kveðið á um skyldu ráðherra til að veita upplýsingar
um fjárhagslega hagsmuni sína.

291

V

88.2

642

VII

292

V

89.0 Ráðherrar ogAlþingi.

643

VII

293

V

89.1

Ráðherrar mæla fýrir frunivörpuni og tillögum frá rikisstjóm, svara
fýrirspumum og taka þátt í umræðum á Alþingi eftir þvi sem þeir
em til kvaddir, en gæta verða þeir þingskapa.

644

VII

294

V

89.2

Ráðhenar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi.

645

VII

295

V

89.3

Sé alþingismaður skipaður ráðhena víkur hann úr þingsæti á meðan
hann gegnir embættinu og tekur varamaður þá sæti hans.

646

VII

296
297

V
V

90.0 Stjórnarmyndim.
90.1 Alþingi kýs forsætisráðhena.

647
648

VII
VII

298

V

Eftir að hafa ráðfært sig við þingflokka og þingmenn gerir forseti
Islands tillögu til þingsins uni forsætisráðhena. Er hann rétt kjörinn
e f meirihluti þingnianna samþykkir tillöguna. Að öðnim kosti gerir
90.2 forseti Islands nýja tillögu með sama hætti. Verði sú tillaga ekki
samþykkt fer fram kosning í þinginu milli þeina sem fram em
boðnir a f þingmönnum, þingflokkum eða forseta Islands. Sá er flest
atkvæði hlýtur er rétt kjörinn forsætisráðhena.

649

VII

299

V

90.3

Hafi forsætisráðhena ekki verið kjörinn innan tiu vikna skal Alþingi
rofið og boðað til nýrra kosninga.

650

VII

300

V

90.4

Forsætisráðhena ákveður skipan ráðuneyta og tölu ráðhena og
skiptir störfiini með þeim, en ráðhenar skulu ekki vera fleiri en tiu.

651

VII

Forseti Islands skipar forsætisráðhena i embætti. Forseti veitir
forsætisráðhena lausn frá embætti eftir alþingiskosningar, ef
vantraust er samþykkt á hann á Alþingi, eða e f ráðhenann óskar
þess. Forsætisráðhena skipar aðra ráðhena og veitir þeim lausn.

652

VII

653

VII

654

VII

301

V

90.5

302

V

90.6

303

V

91.0

Ráðhenar undinita eiðstaf að stjómarskránni þegar þeir taka við
embætti.
Vantraust.

61.2 Ráðherra skal veita upplýsingar um hagsmuni sina.

62.0 Ráðherrar ogAlþingi.

62.1

Ráðherrar mæla fýrir framvörpum og tillögum frá rikisstjóm, svara
fýrirspumum og taka þátt í umræðum á Alþingi eftir því sem þeir
era til kvaddir.

62.2 Ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi.

^ 2

j

Horfið frá lagatilvisun og fjárhagslegum
eingöngu.
Greinagerð: Eignir og skuldir (kröfiihafar).
Tengsl við félög, verkalýðs-, iþrótta-,
hagsmunafélög.
Öndvert við opinbera starfsmenn era
þingmenn kjömir til að gæta hagsmuna
kjósenda sinna. (T.d. lækka skatta, auka
bætur, standa vörð um sjálfstæði
verkalýðsfélaga)
Óbreytt

Óbreytt

165

Óbreytt
Óbreytt

Eftir að hafa ráðfært sig við þingflokka og þingmenn gerir forseti
Islands tillögu til þingsins um forsætisráðherra. Er hann rétt kjörinn
ef meirihluti þingmanna samþykkir tillöguna. Að öðram kosti gerir
63.2 forseti Islands nýja tillögu með sama hætti. Verði sú tillaga ekki
samþykkt fer fram kosning i þinginu milli þeirra sem fram era
boðnir a f þingmönnum, þingflokkum eða forseta Islands. Sá er flest
atkvæði hlýtur er rétt kjörinn forsætisráðherra.

Óbreytt - Spuming um forsetaembættið
Þetta er of löng málsgrein til að vera í
stjómarskrá. En þar sem ég er ekki
sannfærður um að við eigum að halda
forseta læt ég vera að semja slíkt.

^ Hafi forsætisráðherra ekki verið kjörinn innan tiu vikna skal Alþingi
rofið og boðað til nýrra kosninga.
Með nýjustu breytingu á lögum um
Forsætisráðherra ákveður skipan ráðuneyta og tölu ráðherra og
stjómarráð gætu komið upp einræðstilburðir.
63.4 skiptir störfum með þeim. Ráðherrar skulu ekki vera fleiri en tólf né
Jafnvel að einn eða tveir ráðherrar myndi
færri en sex.
rikisstjóm.
Forseti Islands skipar forsætisráðherra i embætti. Forseti veitir

bls. 19 af 25

163

164

63.0 Stjórnarmynditn.
63.1 Alþingi kýs forsætisráðherra.

„ ^ Ráðherrar undirrita eiðstaf að stjómarskránni þegar þeir taka við
63.6
embætti.
64.0 Vantraust.

162

Óbreytt - Nema lagatilvísun.

Óbreytt
Kann að vera nauðsynlegt að veita
Sé alþingismaður skipaður ráðherra vikur hann úr þingsæti á meðan
stjómarandstöðu jafn marga aðstoðamienn
hann gegnir embættinu og tekur varamaður þá sæti hans.
til þess að ekki halli á launaðan hóp þeirra,
sem era að berjast fýrir ákveðinni stefnu.

63 5 f°rsæ^ sra^ lerra lausn fra embætti eftir alþingiskosningar, ef
vantraust er samþykkt á hann á Alþingi, eða e f ráðherrann óskar
þess. Forsætisráðherra skipar aðra ráðherra og veitir þeim lausn.

1

Óbreytt - Spuming um forsetaembættið

Óbreytt
Óbreytt

166

304

V

305

V

306

V

91.1

Leggja má fram á Alþingi tillögu um vantraust á ráðherra. í tillögu
um vantraust á forsætisráðherra skal felast tillaga um eftimiann
hans.

Ráðherra er veitt lausn úr embætti e f meirihluti þingnianna
samþykkir tillögu um vantraust á hann. Ríkisstjóm er veitt lausn ef
91.2
meirihluti þingnianna samþykkir tillögu um vantraust á
forsætisráðherra.
92.0 Starfsstjórn.
Eftir að forsætisráðherra hefiir verið veitt lausn ásamt rikisstjóm
sinni situr hún áfram sem starfsstjóm uns nýríkisstjóm er skipuð.
Sama gildir e f þing er rofið. Ráðherrar i starfsstjóm taka aðeins þær
ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til rækslu starfa þeirra.

655

VII

656

VII

657

VII

658

VII

659

VII

660

VII

z310

z

661

VII

662

VII

663

VII

664

VII

665

VII

666

VII

307

V

92.1

308

V

93.0

309

V

93.1

310

V

93.2

311

V

93.3

312

V

94.0

313

V

94.1

314

V

94.2

315

V

95.0

316

V

95.1

317

V

Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis ákveður, að
undangenginni könnun, hvort hefja skuli rannsókn á meintum
embættisbrotum ráðhena. Nefndin skipar saksóknara sem annast
95.2 rannsóknina. Hann metur hvort niðurstaða rannsóknarinnar sé
nægileg eða likleg til sakfellingar og gefiir þá út ákæm og sækir
málið fýrir dómstólum. Nánar skal kveðið á um rannsókn og
meðferð slikra mála í lögum.

667

VII

318

V

96.0

678

VII

319

V

96.1

679

VII

320

V

96.2 Hæfni og málefnaleg sjónannið skulu ráða við skipun i embætti.

680

VII

Upplýsinga- og sannleiksskylda.
Ráðherra er skylt að veita Alþingi eða þingnefnd allar upplýsingar,
skjöl og skýrslur um málefni sem undir hann heyra, nema leynt skuli
fara samkvæmt lögum.
Þingnienn eiga rétt á upplýsingum frá ráðherra með þvi að bera fram
fýrirspum um mál eða óska eftir skýrslu, samkvæmt nánari
fýrimiælum í lögum.
Llpplýsingar sem ráðhena veitir Alþingi, nefndum þess og
þingniönnuni skulu vera réttar, viðeigandi og fúllnægjandi.
Skýrsla ríkisstjórnar til Aiþingis.
Arlega leggur rikisstjóm fýrir Alþingi skýrslu um störf sin og
framkvæmd ályktana þingsins.
Ráðhena getur gert grein fýrir málefni sem undir hann heyrir með
skýrslu til Alþingis.
Ráðherraábyrgð.
Ráðhenar bera lagalega ábyrgð á stjómarframkvæmdum öllum.
Bóki ráðhena andstöðu við ákvörðun ríkisstjómar ber hann þó ekki
ábyrgð á henni. Abyrgð vegna embættisbrota þeina skal ákveðin
með lögum.

64.1

Leggja má fram á Alþingi tillögu um vantraust á ráðherra. í tillögu
um vantraust á forsætisráðherra skal felast tillaga uni eftimiann
hans.

Ráðherra er veitt lausn úr embætti ef meirihluti þingnianna
samþykkir tillögu uni vantraust á hann. Rikisstjóm er veitt lausn ef
64.2
meirihluti þingnianna samþykkir tillögu uni vantraust á
forsætisráðherra.
65.0 Starfsstjórn.

65.1

66.0
66.1

66.2
67.0
67.1
67.2
68.0

68.1

Óbreytt - skrýtið orðalag.
Aldrei forsætisráðherralaust. Einn tekur við
a f öðmm?
Sameina þessar tvær tillögur.

Óbreytt

Óbreytt

Eftir að forsætisráðherra hefúr verið veitt lausn ásamt ríkisstjóm
sinni situr hún áfram sem starfsstjóm uns nýríkisstjóm er skipuð.
Óbreytt
Sama gildir ef þing er rofið. Ráðherrar i starfsstjóm taka aðeins þær
ákvarðanir sem nauðsynlegar em til rækslu starfa þeirra.
Upplýsinga- og sannleiksskylda.
Ráðherra skal veita Alþingi eða þingnefnd allar upplýsingar, skjöl
og skýrslur uni málefni sem undir hann heyra, nema leynt skuli fara
samkvæmt lögum.
Þingnienn eiga rétt á upplýsingum frá ráðherra með þvi að bera fram
fýrirspum uni mál eða óska eftir skýrslu, samkvæmt nánari
fýrimiæluni í lögum.
Llpplýsingar sem ráðhena veitir Alþingi, nefndum þess og
þingniönnuni skulu vera réttar, viðeigandi og fúllnægjandi.
Skýrsla ríkisstjórnar til Alþingis.
Arlega leggur rikisstjóm fýrir Alþingi skýrslu uni störf sin og
framkvæmd ályktana þingsins.
Ráðhena getur gert grein fýrir málefni sem undir hann heyrir með
skýrslu til Alþingis.
Ráðherraábyrgð.

Óbreytt
Óbreytt - Nema orðalag.
Þetta er innifalið í 66.1 því Alþingi er
samheiti fýrir alþingisnienn
Svo er hér lagatilvísun.
Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt
Óbreytt

Ráðhenar bera lagalega ábyrgð á stjóniarfranikvæniduni öllum.
Bóki ráðhena andstöðu við ákvörðun ríkisstjómar ber hann þó ekki
ábyrgð á henni.

Lagatilvísun tekin burt

Stjómskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis skal rannsaka meint
embættisbrot ráðhena. Nefndin skipar saksóknara sem annast
rannsóknina og metur hvort nægileg og likleg efni séu til
sakfellingar og gefiir þá út ákæm og sækir málið fýrir dómstólum.

Einfaldara og skarpara orðalag.
Lagatilvisun tekin burt

72.0 Skipun embœttismanna og dómara.

Óbreytt nema bætt við dómara

72.1

Óbreytt

Ráðhenar og önnur stjómvöld veita þau embætti sem lög mæla.

72.2 Hæfni og málefnaleg sjónannið skulu ráða við skipun i embætti.

bls. 20 af 25

Óbreytt

2 5

321

V

322

V

323

V

324

V

325

V

96.3

Þegar ráðherra skipar i embætti dómara og ríkissaksóknara skal
skipun borin undir forseta Islands til staðfestingar. Synji forseti
skipun staðfestingar þarf Alþingi að samþykkja skipunina
með 2/3 hlutum atkvæða til að hún taki gildi.

681

VII

96.4

Ráðherra skipar i önnur æðstu embætti, eins og þau eru skilgreind í
lögum, að fenginni tillögu sjálfstæðrar nefndar. Velji ráðherra ekki i
slíkt embætti einn þeirra sem nefndin telur hæfasta er skipun háð
samþykki Alþingis með 2/3 hlutum atkvæða.

682

VII
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683

VII

684

VII

685

VII

700
701

VIII
VIII

702

VIII

Forseti íslands skipar fomiann nefndarinnar. Um nánari skipan
hennar og störf skal mælt fyrir i lögum.
1 lögum má kveða á um að í tiltekin embætti megi einungis skipa
96.6 islenska rikisborgara. Kreija má embættismann um eiðstaf að
stjómarskránni.
97.0 Sjálfstœðar ríkisstofnanir.
96.5

I lögum má kveða á um að tilteknar stofnanir rikisins, sem gegna
mikilvægu eftirliti eða afla upplýsinga sem nauðsynlegar eru i
lýðræðisþjóðfélagi, njóti sérstaks sjálfstæðis. Starfsemi slíkra
stofnana verður ekki lögð niður, henni breytt að vemlegu leyti eða
fengin öðmm stofnunum, nema með lögum sem samþykkt eru
með 2/3hlutum atkvæða á Alþingi.

326

V

97.1

327
328

VI
VI

98. Dómsvald.
98.0

329

VI

98.1

330

VI

99.0

703

VIII

331

VI

99.1

704

VIII

332

VI

100.0

705

VIII

333

VI

100.1

706

VIII

334

VI

100.2 Dómstólar skera úr uni hvort lög samrýmist stjómarskrá.

708

VIII

Skipan dómstóla, þar á meðal dómstig og ijöldi dómara, skal
ákveðin með lögum.

Dómstólar skera endanlega úr um réttindi og skyldur að einkarétti,
svo og sök um refsiverða háttsemi og ákveða viðurlög við henni.

72.3

Ráðherra skipar ótímabundið i embætti dómara og rikissaksóknara
að fengnu samþykki 42 þingmanna.

Ráðherra skipar i önnur æðstu embætti að fenginni tillögu
72.4 sjálfstæðrar nefndar sem kosin er a f Alþingi. Gangi ráðherra gegn
tillögu nefndarinnar skulu 42 þingmenn staðfesta skipunina.

72.5

Hvers vegna á að blanda forseta íslands i
málið? Best er að ganga alla leið og tryggja
fylgi 2/3 a f 63 = 42 þingmanna. Aftur kemur
upp vafi hvað 2/3 þingmanna þýðir. Er það
þeirra, sem eru mættir? 32 mættir, 2/3 =
22,33 = 23. Er það meiningin að 1/3
þingmanna geti tekið ákvörðun?

Styttra orðalag.
Lagatilvísun tekin burt.

Forseti Islands skipar formonn nefndarinnar. LTm nánari skipan
hennar og störf skal mælt fýrir i lögum.

Óþarft.

Embætti er varða öryggi landsins skulu skipuð islenskum
rikisborguram sem sverja eið að stjómarskránni.

Styttra orðalag.
Lagatilvísun tekin burt.

73.0 Sjálfstœðar ríkisstofnanir.

Óbreytt

Tilteknar stofnanir framkvæmdavaldsins, sem gegna mikilvægu
eftirliti eða afla nauðsynlegra upplýsinga fýrir lýðræðisþjóðfélagið,
Styttra orðalag.
73.1 njóta sjálfstæðis. Starfsemi slikra stofnana verður ekki breytt að
Lagatilvisun tekin burt.
veralegu leyti eða fengin öðram stofnunum, nema með samþykki 42
þingmanna.
74.0 Dómsvalíi
74.0 Skipan dómstóla.
74.1

Dómstig era þrjú. Héraðsdómar, Hæstiréttur og Lögrétta. Alþingi
ákveður fjölda dómara.

75.0 Sjálfstæði dómstóla.
75.1

Dómstólar era sjálfstæðir.

76.0 Lögsaga dómstóla.

Óbreytt
Óbreytt
Orðalagsbreyting. Einfaldara.
A f hverju era dómstigin ekki talin upp?
Óbreytt
Styttra orðalag.
Lagatilvisun tekin burt.
Óbreytt

76.1

Dómstólar skera endanlega úr um réttindi og skyldur að einkarétti,
svo og sök um refsiverða háttsemi og ákveða viðurlög við henni.

76.3

Hér er tekið á vanda, sem a f og til kemur
upp (Óryrkjadóniurinn, Kvótadóniurinn).
Lögrétta dæmir hvort lög standist stjómarskrá þegar slikur
Alnienningur/einstaklingar geta fengið
ágreiningur kemur fýrir Hæstarétt. Ákvæði laga sem Lögrétta dæmir úrskurð um hvort lög standist stjómarskrá
ógild falla úr gildi.
með þvi að fara i mál. Vandamál: Aðild.
Hver á aðild að ágreiningi uni umsókn
íslands að ESB?

bls. 21 af 25

Óbreytt
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335

VI

Dómstólar skera úr um hvort stjómvöld hafi farið að lögum. Hjá
100.3 ákvörðun stjómvalds verður ekki komist i bráð með þvi að bera
lögmæti hennar undir dóm.

VIII

336

VI

101.0 Hæstiréttur Islands.

VIII

337

VI

Hæstiréttur Islands er æðsti dómstóll rikisins og hefúr hann
101.1 endanlegt vald til að leysa úr öllum málum sem lögð eru fyrir
dómstóla.

VIII

338

VI

Þó má ákveða með lögum að sérstakur dómstóll leysi endanlega úr
101.2 ágreiningi um kjarasamninga og lögmæti vinnustöðvana, þó þannig
að ákvörðunum hans um refsingu verði skotið til annarra dómstóla.

VIII

339

VI

102.0 Skipun dómara.

VIII

VI

Dómarar em þeir sem skipaðir hafa verið ótímabundið i embætti
dómara eða settir til að gegna þvi um tiltekinn tima. Til dómstarfa
102.1
geta dómstólar ráðið eða kvatt aðra eftir þvi sem mælt er fyrir i
lögum.

VIII

341

VI

Ráðherra skipar dómara og veitir þeim lausn. Dómara verður ekki
vikið endanlega úr embætti nema með dómi, og þá aðeins e f hann
102.2
uppfyllir ekki lengur skilyrði til að gegna embættinu eða sinnir ekki
skyldum sem starfmu tengjast.

VIII

342

VI

103.0

VIII

343

VI

103.1 Dómarar skulu í embættisverkum sinum fara einungis eftir lögum.

VIII

344

VI

104.0 Akæruvald og ríkissaksóknari.

VIII

345

VI

104.1 Skipan ákæruvaldsins skal ákveðin með lögum.

VIII

346

VI

104.2

Rikissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. Hann skal i
embættisverkum sinum fara einungis eftir lögum.

VIII

347

VI

Ráðherra skipar rikissaksóknara og veitir honum lausn.
104.3 Rikissaksóknari er sjálfstæður i störfiim sinum og nýtur sömu
vemdar i starfi og dómarar.

VIII

348

VII

105.

VIII

349

VII

105.0

VIII

350

VII

105.1

VIII

351

VII

105.2

340

Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna
lögbundnum verkefnum.

VIII

Hæstiréttur dæmir hvort stjómvöld hafi farið að lögum. Hjá
76.2 ákvörðun stjómvalds verður ekki komist í bráð með því að bera
lögmæti hennar undir dóm.

Hæstiréttur dæmir ágreining milli
framkvæmdarvalds og borgara.

77.0 Hæstiréttur Islands.

Óbreytt

Hæstiréttur íslands er æðsti dómstóll ríkisins og hefiir hann
11.1 endanlegt vald til að leysa úr öllum niálum sem lögð em fyrir
dómstóla.

Óbreytt

Þó má ákveða með lögum að sérstakur dómstóll leysi endanlega úr
ágreiningi um kjarasamninga og lögmæti vinnustöðvana. þó þannig
að ákvörðunum hans um refsingu verði skotið til annarra dómstóla.
79.0 Dómarar

79.1

Kjaradómur er fiirðufyrirbæri og ekki í
samræmi við málskotsrétt til æðra dómstig,
Hæstaréttar.
Óbreytt

Dómarar eru skipaðir a f ráðherra ótímabundið eða settir af
Undarleg skilgreining á dómara
dómstólum í allt að fimm ár. Dómstólar geta ráðið eða kvatt aðra til Styttra orðalag.
dómstarfa.
Lagatilvisun tekin burt.

Styttra orðalag.
Tekið burt að ráðherra skipi dómara enda er
Vikja má dómara úr embætti með dómi e f hann uppfyllir ekki lengur
það ákveðið ferli skv. 72.3. Ekki verður séð
79.2
skilyrði til að gegna embættinu eða sinnir ekki starfinu.
að reyni á lausnarbeiðni eða getur ráðherra
veitt óþægum dómara lausn?
80.0 Sjálfstæði dómara.

Óbreytt

80.1

Óbreytt - Mætti ekki segja (sem er þrengra):
Dómarar dæma eingöngu eftir lögum.

Dómarar skulu í embættisverkum sinum fara einungis eftir lögum.

81.0 Akæruvald og ríkissaksóknari.

Óbreytt

81.1

Alþingi ákveður skipan ákæruvalds

Einfaldara orðalag.

81.2

Rikissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. Hann skal í
embættisverkum sinum fara einungis eftir lögum.

Óbreytt

Ríkissaksóknari er sjálfstæður í störfiim sinum og nýtur sömu
81.3
vemdar i starfi og dómarar.

Óbreyttur seinni málsliður
Rekst á 72.3
Tekið burt vald ráðherra.

86.0 Sveitarfélög.

Óbreytt

86.0

Sjálfstæði sveitarfélaga.

Óbreytt

Sveitarfélög ráða sjálf málefnum sinum. Þau ráða hvort og hvemig
þau nýta tekjustofna sina.
Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og tekjur til að sinna
lögbundnum verkefnum.

Bætt inn ákvæði úr gr. 105.3
Tekin burt lagatilvísun.

86.2
86.1

bls. 22 af 25

Óbreytt

352

VII

105.3

353

VII

354

Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur
þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir era nýttir.

z352

z

106.0 Nálægðarregla.

z353

z

VII

A hendi sveitarfélaga, eða samtaka i umboði þeirra, era þeir þættir
106.1 opinberrar þjónustu sem best þykir fyrir komið i héraði svo sem
nánar skal kveðið á um í lögum.

z354

z

355

VII

107.0 Kosning sveitarstjórna og íbúalýðræði.

741

VIII

356

VII

107.1

Sveitarfélögum er stjómað a f sveitarstjómum sem starfa i umboði
ibúa og era kjömar í almemium, leynilegum kosningum.

742

VIII

357

VII

107.2

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

743

VIII

358

VII

108.0

z358

z

359

VII

108.1

z359

z

360

VIII

109.

670

VII

361

VIII

109.0 Meðferð utanrikismála.

z361

z

362

VIII

109.1

672

VII

363

VIII

Ráðherram er skylt að veita utanrikismálanefnd Alþingis
109.2 upplýsingar um utanríkis- og vamamiál. Ráðherra skal hafa samráð
við nefndina áður en ákvörðun er tekin um mikilvæg utanrikismál.

673

VII

364

VIII

Ákvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela i sér beitingu
109.3 vopnavalds, aðrar en þær sem Island er skuldbundið af samkvæmt
þjóðarétti, skal háð samþykki Alþingis.

674

VII

365

VIII

110.0 Þjóðréttarsamningar.

668

VII

366

VIII

Ráðherra gerir þjóðréttarsamninga fýrir hönd íslands. Þó getur hann
enga slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á
110.1 landi, innsævi, landhelgi, efnahagslögsögu eða landgranni, eða kalla
á breytingar á landslögum, eða era mikilvægir a f öðram ástæðum,
nema samþykki Alþingis komi til.

669

VII

367

VIII

111.0 Framsal ríkisvalds.

z367

z

Samráð skal haft við sveitarstjómir og samtök þeirra við
undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga.

Utanrikisstefna og almennt fyrirsvar rikisins á þvi sviði er á hendi
ráðherra í umboði og undir eftirliti Alþingis.

Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lðgiim. svo og réttiir
þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.

Tekin burt lagatilvisun og ákvörðunarréttur
þeirra um tekjustofna sina sett inn í grein
82.1 sjálfstæði þeirra.

z

Nálœgðarrogla.

Sjá annars staðar

z

A hendi sveitarfélaga. eða samtaka i umboði þeirra. eru þeir þættir
opinberrar þjónustu sem best þykir fyrir komið í héraði svo sem
nánar skal kveðið á um í lögum.

Hverjum þykir best. Hvað er best. Hérað?
Hvað er það?

87.0 Kosning sveitarstjóma og íbúalýðræði.

Óbreytt

87.1

Sveitarstjómir starfa í umboði íbúa og em kjömar í almennum,
leynilegum kosningum.

Getur einhver annar en sveitarstjóm stjómað
sveitarfélagi? Hvað er yfirleitt sveitarfélag?

87.2

Ibúar sveitarfélags geta óskað eftir atkvæðagreiðslu um málefni
þess.

Einfaldað
Lagatilvisun tekin burt

Samráðsskylda.

Sjá annars staðar

z

Samráð skal haft við sveitarstjómir og samtök þeirra við
undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga.
70.0 UtanríkismáL
z

z
70.1

Hvað þýðir samráð? Smásmugulegt og á
ekki heima i stjómarskrá
Óbreytt

Meðferð utanríkismála.

Óþarft og segir ekkert.

Lltanrikisstefna og almennt fýrirsvar rikisins á því sviði er á hendi
ráðherra í umboði og undir eftirliti Alþingis.

Óbreytt

Ráðherrum er skylt að veita utanrikismálanefnd Alþingis
70.2 upplýsingar um utanríkis- og vamamiál. Ráðherra skal hafa samráð
við nefndina áður en ákvörðun er tekin um mikilvæg utanrikismál.

Óbreytt

Ákvörðun um stuðning við aðgerðir sem fela i sér beitingu
70.3 vopnavalds, aðrar en þær sem Island er skuldbundið a f samkvæmt
þjóðarétti eða til vamar landinu skal háð samþykki Alþingis.

Óbreytt
Nema bætt við "til vamar landinu". Ekki
þarf að fara langt aftur i mannkynsögunni til
að finna vemleika um stríðsátök. Þá gefst
jafnan stuttur tími.

69.0 Þjóðréttarsamningar ogfram sal ríkisvalds.

Óbreytt

69.1

Ráðherra gerir þjóðréttarsamninga fýrir hönd íslands. Þó getur hann
enga slíka samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á
landi, imisævi, landhelgi, efnahagslögsögu eða landgmnni, eða kalla
á breytingar á landslögum, eða eru mikilvægir a f öðmm ástæðum,
nema samþykki 42 þingmanna komi til sem og bindandi
þjóðaratkvæðagreiðsla í kjölfarið.

Hér er hert á kröfúm um framsal ríkisvalds.
2/3 þingmanna = 42 verði að samþykkja það
og svo verði bindandi þjóðaratkvæðagreiðals
i kjölfarið.

Framsal ríkisvalds.

Sjá annars staðar

bls. 23 af 25

2 5

368

VIII

Heimilt er að gera þjóðréttarsamninga sem fela i sér framsal
111.1 rikisvalds til alþjóðlegra stofnana sem Island á aðild að i þágu friðar
og e&ahagssamvinnu. Framsal ríkisvalds skal ávallt vera afturkræft.

369

VIII

111.2

370

VIII

371

z368

z

z369

z

Samþykki Alþingi fullgildingu samnings sem felur i sér framsal
111.3 rikisvalds skal ákvörðunin borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar
eða synjunar. Niðurstaða slikrar þjóðaratkvæðagreiðslu erbindandi.

z370

z

VIII

112.0

675

VII

372

VIII

Öllum handhöfiim rikisvalds ber að virða mannréttindareglur sem
bindandi eru fyrir rikið að þjóðarétti og tryggja framkvæmd þeirra
112.1
og virkni eftir þvi sem samræmist hlutverki þeirra að lögum og
valdmörkum.

676

VII

373

VIII

112.2

Alþingi er heimilt að lögfesta alþjóðlega mannréttindasáttmála og
umhverfissamninga og ganga þeir þá framar almennum lögum.

677

VII

374

IX

113. Lokaáh’æði.

z374

z

375

IX

113.0

900

IX

376

IX

Þegar Alþingi hefiir samþykkt framvarp til breytingar á stjómarskrá
skal það borið undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til
113.1 samþykktar eða synjunar. Atkvæðagreiðslan skal fara fram i fyrsta
lagi einum mánuði og í síðasta lagi þremur mánuðum eftir samþykkt
framvarpsins á Alþingi.

901

IX

377

IX

Hafi 5/6 hlutar þingmanna samþykkt framvarpið gehir Alþingi þó
113.2 ákveðið að fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður og öðlast þá
framvarpið gildi engu að siður.

z377

z

378

IX

114.0 Gildistaka.

z378

z

379

IX

z379

z

380

IX

902

IX

381

X

903

IX

Með lögum skal afmarka nánar í hverju framsal rikisvalds
samkvæmt þjóðréttarsamningi felst.

Skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum.

Stjómarskipunarlög þessi öðlast gildi þegar Alþingi hefiir samþykkt
114.1 þau í samræmi við ákvæðistjómarskipunarlaga nr. 33 frá 17. júní
1944 með áorðnum breytingum.
Við gildistöku stjómarskipunarlaga þessara falla úr gildi
114.2 stjómarskipunarlög nr. 33 frá 17. júní 1944 með áorðnum
breytingum.
x. Akvæði til bráðabirgða.

z

z

Þetta er undirbúningur fyrir samþykkt
aðildar að ESB sem viljugir geta túlkað sem
Heimilt er að gera þjóðréttarsamninga sem fela í sér framsal
ríldsvalds til alþjóðlegra stofnana sem Island á aðild að í þágn friðar friðarbandalag "frjálsra" rikja og þeir sömu
og efnahagssamvinnu. Framsal rikisvalds skal ávallt vera afturkræft. geta sagt að aðildin sé afturkræf. þó að hún
sé það ekki.
Sjá annars staðar
Með lðgum skal afínarka nánar í hverju framsal rikisvalds
Lagatilvisun.
samkvæmt þjóðréttarsamningi felst.
Eg er eindregið á móti þessu ákvæði sem er
Samþyldd ;Mþingi fullgildingu samnings sem felur i sér framsal
lykil að ESB-aðild. Betra að bera
rikisvalds skal ákvörðunin borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar
nauðsynlegt afsal sjálfstæðis fram sem
eða synjunar. Niðurstaða slilo'ar þjóðaratkvæðagreiðslu er bindandi.
breytingu á stjómarskrá.

71.0 Skyldur samkvæmt alþjóðlegum samningum.

Óbreytt

Einfaldað.
Handhöfiim ríkisvalds ber að virða mannréttindareglur sem bindandi
Lagatilvisun tekin burt
em fyrir rikið að þjóðarétti og tryggja framkvæmd þeirra og virkni.
Er þörf á þessu?
712

z
94.0

^ Alþingi lögfestir alþjóðlega mannréttindasáttmála og
umhverfissamninga ganga þeir framar almennum lögum.

Einfaldara og skírara orðalag.

Lokaákyreði.

Óþarfi að tilkynna lokin

Stjómarskrárbreytingar.

Óbreytt

Greiði minnst 42 þingmenn á Alþingi atkvæði með tillögu um
breytingu á stjómarskrá þessari skal leggja tillöguna innan tveggja
mánaða undir atkvæði allra kosningarbærra manna i landinu i
leynilegri kosningu. Greiði minnst 6/ 10 allra kosningarbærra manna
breytingunni atkvæði sitt er hún gild stjómskipunarlög.

Þetta er innihald breytingartillögu minnar á
þingskjali 43. 2/3 x 63 = 42. Þetta em mjög
þung skilyrði og eiga að gera breytingar
mjög þungar. Hugsanlega má að mjög vel
athuguðu máli lækka þessa þröskulda,
sérstaklega þann seinni. T.d. 55°ó = 11/20
Hugmyndir Stjómlagaráðs gera breytingu á
stjómarskrá o f auðvelda.

Hafí 5/6 hlutar þingmanna samþyldrt fmmvarpið getur Alþingi þó
ákveðið að fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður og öðlast þá
fmmvarpið gildi engu að síður.

Þetta er óþarft ef breyting verður gerð á 79.
gr. fyrst, sem ég geng út frá.

Gildistaka.

Þetta er óþarft ef breyting verður gerð á 79.
gr. fyrst, sem ég geng út frá.

Stjómarskipunarlög þessi öðlast gildi þegar ;Mþingi hefiir samþykkt
þau i samræmi við ákvæði stjómarskipunarlaga nr. 33 frá 17. júni
1944 með áorðnum breytingum.
Við gildistöku stjómarskipunarlaga þessara falla úr gildi
stjómarskipunarlög nr. 33 frá 17. júní 1944 með áorðnum
breytingum.
Akvæði til bráðabirgða.

bls. 24 af 25

Þetta er óþarft ef breyting verður gerð á 79.
gr. fyrst, sem ég geng út frá.

Óbreytt
Óbreytt
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382

X

x. 1

Þrátt fyrir ákvæði 10. mgr. 39. gr. nægir samþykki einfalds
meirihluta atkvæða á Alþingi til að breyta lögum um kosningar til
Alþingis til samræmis við stjórnarskipunarlög þessi eftir að þau taka
gildi.

383

X

x.2

Þegar sú breyting hefur verið gerð fellur ákvæði þetta úr gildi.

905

IX

z
z103

z
z

z
z

Viðbót PHB
Viðbót PHB

z000
103

I.

Hér er bætt við að timatakmörk i þessari
Þrátt fyrir ákvæði 10. mgr. 39. gr. nægir samþykki einfalds
grein þurfi heldur ekki að halda, enda gæti
meirihluta atkvæða á Alþingi án tímatakmarkana til að breyta lögum
verið nauðsyn að efna fyrr til kosninga. Best
um kosningar til Alþingis til samræmis við stjórnarskipunarlög þessi
væri að þær breytingar lægju fyrir við
eftir að þau taka gildi.
samþykkt nýrrar stjórnarskrár.

904

IX

Br.1

Br.2 Þegar sú breyting hefur verið gerð fellur ákvæði þetta úr gildi.

1.2

7.4

Öll erum við jöfn fyrir lögum.
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I.

Við eigum rétt á óbreyttri náttúru og virðum hana í hvívetna
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z
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III.

10.0 Mörk mannréttinda
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III.

10.1

Mannréttindi eins okkar afmarkast a f mannréttindum annarra og
þarf brýna nauðsyn til, lagaheimild og úrskurð dómara þegar
mannréttindi eru takmörkuð.

z303

z

z

Viðbót PHB

303

III.

Gera má líkamsrannsókn eða leit á einstaklingi, leit í húsakynnum
10.2 hans eða munum eða samskiptum hans við aðra samkvæmt 2. mgr.
3. gr. e f skilyrði 1. mgr. 10. gr. eru uppfyllt.
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III.

10.3
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III.

z306

z

z

Viðbót PHB

306

III.
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III.

z402
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IV.
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IV.
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IX

Óbreytt

Skipt upp 1. mgr. 6. gr.
Á nokkrum stöðum er minnst á náttúruvernd
og dýravernd. Það sem stjórnarskrá fjallar
um mannréttindi ber að lita svo á að við
eigum rétt á náttúru, sem ekki er yfirmáta
menguð og að dýralif sé virt, þ.e. dýravernd
og komið sé i veg fyrir útrýmingu
dýrategunda.
Sett er í einn kafla allar undantekningar frá
algildum mannréttindum
Hér er listaðar upp almennar forsendur þess
að takmarka mannréttindi
Þetta er i samræmi við 39. gr. draganna. Hér
er gert ráð fyrir að þurfi bæði úrskurð
dómara og lagaheimild
Samskiptin eru dregin saman enda getur
nákvæmnin komi mönnum i koll.

Takmarka má búsetu- og ferðafrelsi skv. 3. mgr. 3 gr. ef skilyrði 1.
Aukasetning í 1. mgr. 26. gr. draganna.
mgr. 10. gr. eru uppfyllt
Setja má skorður við frelsi til að stunda atvinnu sbr. 4. mgr. 3. gr. ef
10.4
Seinni málliður í 1. mgr. 25. gr. draganna.
skilyrði 1. mgr. 10. gr. eru uppfyllt.
10.5

Krefji almenningsþörf má þrátt fyrir 1 mgr. 4.gr. skylda einstakling
til að láta eign sína a f hendi og komi fullt verð fyrir.

Seinni málliður í 1. mgr. 13. gr. draganna.

Setja má tjáningarfrelsi samkvæmt 2. mgr. 5. gr. skorður til verndar
10.7 börnum, öryggi, heilsu, réttindum eða mannorði annarra, svo sem
Seinni málliður í 1. mgr. 14. gr. draganna.
nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi.
Rikisvaldið er skipt í þrjá óháða þætti. Löggjafarvald,
Nýtt. Til þess að undirstrika þriskiptingu
12.2
framkvæmdarvald og dómsvald.
valdsins
Nýr kafli um að stjórnarskráin sé algild
14.0 Skyldur stjórnvalda og vernd réttinda.
meðal okkar.
88.0 Stjórnsýslan
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