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Aðfaraorð 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 réttarríki 
með frelsi, jafnrétti, lýðræði og 
mannréttindi að hornsteinum. 
Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa 
landsins, efla menningu þeirra og 
virða margbreytileika mannlífs, lands 
og lífríkis.
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.
Í þessu ljósi setjum við okkur nýja 
stjórnarskrá, æðstu lög landsins, sem 
öllum ber að virða.

Upphafsorð
Stjórnskipun Ísland er ætlað að 
tryggja þeim sem byggja landið 
réttlátt samfélag þar sem allir sitja við 
sama borð. Ólíkur uppruni 
landsmanna auðgar heildina og þeir 
bera saman ábyrgð á arfi 
kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, 
tungu og menningu.
Ísland er frjálst og fullvalda réttarríki 
með frelsi, jafnrétti, lýðræði og 
mannréttindi að meginstoðum. 
Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa 
landsins, efla menningu þeirra og 
virða margbreytileika mannlífs, lands 
og lífríkis. Þau skulu vinna með 
öðrum þjóðum að friði og virðingu 
fyrir jörðinni og öllu mannkyni.
Í því skyni eru þessi stjórnskipunarlög 
sett.

I. KAFLI Undirstöður. Grunnur
3. gr. Yfirráðasvæði.

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

Yfirráðasvæði og þjóðtunga 
Íslenskt landsvæði er eitt og óskipt. 
Mörk íslenskrar landhelgi, lofthelgi og 
efnahagslögsögu skulu ákveðin með 
lögum.
Þjóðtunga er íslenska og öll lög og 
samskipti stjórnvalda við landsmenn 
skulu vera á því máli, nema nota þurfi 
annað tungumál vegna sérstakra 
aðstæðna.
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I. KAFLI 5. gr. Gildissvið.
Stjórnvöldum ber að tryggja að allir 
fái notið þeirra réttinda og þess frelsis 
sem í þessari stjórnarskrá felst.
Allr skulu virða stjórnarskrá þessa í 
hvívetna sem og þau lög sem af 
henni leiðir. Einkaaðilar skulu, eftir 
því sem við á, virða þau réttindi sem 
kveðið er á um í II. kafla.

Gildissvið
Stjórnvöldum ber að tryggja að allir 
fái notið þeirra réttinda og þess frelsis 
sem í þessari stjórnarskrá felst.
Allr skulu virða stjórnarskrá þessa í 
hvívetna sem og þau lög sem af 
henni leiðir. Einkaaðilar skulu virða 
þau réttindi sem kveðið er á um í II. 
kafla.

II. KAFLI Mannréttindi og náttúra. Mannréttindi og náttúra
II. KAFLI 10. gr. Vernd gegn ofbeldi.

Öllum skal tryggð vernd gegn hvers 
kyns ofbeldi, svo sem 
kynferðisofbeldi, innan heimilis og 
utan.

Vernd gegn ofbeldi
Öllum skal tryggð vernd gegn hvers
kyns ofbeldi innan heimilis og utan.

II. KAFLI 13. gr. Eignarréttur.
Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan 
má skylda til að láta af hendi eign 
sína nema almenningsþörf krefji. Þarf 
til þess lagafyrirmæli og komi fullt 
verð fyrir.

Eignarréttur
Engan má skylda til að láta af hendi 
eign sína nema almenningsþörf 
krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og 
komi fullt verð fyrir.

II. KAFLI 19. gr. Kirkjuskipun.
Hin evangelíska lúterska kirkja skal 
vera þjóðkirkja á Íslandi og skal 
ríkisvaldið að því leyti styðja hana og 
vernda.
Breyta má þessu með lögum.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á 
kirkjuskipun ríkisins skv. 2. mgr. og 
skal þá leggja það mál undir atkvæði 
allra kosningabærra manna í landinu 
til samþykktar eða synjunar. 
Atkvæðagreiðslan skal vera leynileg.

Þjóðkirkja
Með lögum skal kveðið á um hvort 
þjóðkirkja skuli vera á Íslandi.

II. KAFLI 23. gr. Heilsa og heilbrigðisþjónusta.
Allir eiga rétt til að njóta andlegrar og 
líkamlegrar heilsu að hæsta marki 
sem unnt er.
Öllum skal með lögum tryggður réttur 
til aðgengilegrar, viðeigandi og 
fullnægjandi heilbrigðisþjónustu.

Heilsa og heilbrigðisþjónusta 
Allir eiga rétt á að njóta fullrar 
andlegrar og líkamlegrar heilsu.
Öllum skal með lögum tryggður réttur 
til fullnægjandi heilbrigðisþjónustu.

II. KAFLI 30. gr. Bann við afturvirkni refsiákvæða. 
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 voru leyfð í lögum.

Bann við afturvirkni refsiákvæða 
Engum verður gert að sæta refsingu 
nema hann hafi gerst sekur um 
háttsemi sem var refsiverð 
samkvæmt lögum þegar hún átti sér 
stað, nema gjörningi hans megi 
fullkomlega jafna til slíkrar háttsemi. 
Viðurlög mega ekki verða þyngri en 
þá voru leyfð í lögum.
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II. KAFLI 35. gr. Uppllýsingar um umhverfi og 
málsaðild.
Stjórnvöldum ber að upplýsa 
almenning um ástand umhverfis og 
náttúru og áhrif framkvæmda þar á. 
Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa um 
aðsteðjandi náttúruvá, svo sem 
umhverfismengun.
Með lögum skal tryggja almenningi 
aðgang að undirbúningi ákvarðana 
sem hafa umtalsverð áhrif á umhvefi 
og náttúru, svo og heimild til að leita 
til hlutlausra úrskurðaraðila.
Við töku ákvarðana um náttúru 
Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld 
byggja á meginreglum 
umhverfisréttar.

Uppllýsingar um umhverfi og náttúru 
Stjórnvöldum ber að upplýsa 
almenning um áhrif framkvæmda 
sem eru á döfinni á umhverfi og 
náttúru. Stjórnvöld og aðrir 
hlutaðeigandi skulu upplýsa um 
aðsteðjandi náttúrvá, svo sem 
umhverfismengun.
Við töku ákvarðana um náttúru 
Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld 
gæta hags almennings og virða 
meginreglur umhverfisréttar.

III. KAFLI Alþingi. Alþingi
III. KAFLI 39. gr. Alþingiskosningar.

Á Alþingi eiga sæti 63 þjóðkjörnir 
þingmenn, kosnir leynilegri kosningu 
til fjögurra ára.

Binda má allt að þrjátíu þingsæti við 
kjördæmi. ...

Alþingiskosningar.
Á Alþingi á sæti sá fjöldi þingmanna 
sem ákveðið er í lögum, þó ekki færri 
en 43. Þingmenn skulu kosnir 
leynilegri kosningu til fjögurra ára.

Binda má allt að helming þingsæta 
við kjördæmi. ...
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III. KAFLI 60. gr. Staðfesting laga.
Þegar Alþingi hefur samþykkt 
frumvarp til laga undirritar forseti 
Alþingis það og leggur innan tveggja 
vikna fyrir forseta Íslands til 
staðfestingar og veitir undirskrift hans 
því lagagildi.
Forseti Íslands getur ákveðið innan 
viku frá móttöku frumvarps að synja 
því staðfestingar. Skal sú ákvörðun 
vera rökstudd og tilkynnt forseta 
Alþingis. Frumvarpið fær þá engu að 
síður lagagildi en innan þriggja 
mánaða skal bera lögin undir 
þjóðaratkvæði til samþykktar eða 
synjunar. Einfaldur meiri hluti ræður 
hvort lögin halda gildi sínu. 
Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram felli 
Alþingi lögin úr gildi innan fimm daga 
frá synjun forseta. Um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru 
leyti mæla fyrir í lögum.

Staðfesting laga 
Þegar Alþingi hefur samþykkt 
frumvarp til laga undirritar forseti 
Alþingis það og leggur innan tveggja 
vikna fyrir forseta Íslands til 
staðfestingar og veitir undirskrift hans 
því lagagildi.
Forseti Íslands getur ákveðið innan 
viku frá móttöku frumvarps að synja 
því staðfestingar, enda hafi 20 % 
kjósenda eða fleiri skorað á hann að 
hafna frumvarpinu. Skal sú ákvörðun 
vera rökstudd og tilkynnt forseta 
Alþingis. Frumvarpið fær þá engu að 
síður lagagildi en innan þriggja 
mánaða skal bera lögin undir 
þjóðaratkvæði til samþykktar eða 
synjunar. Einfaldur meirihluti ræður 
hvort lögin halda gildi sínu. 
Atkvæðagreiðsla fer þó ekki fram felli 
Alþingi lögin úr gildi innan fimm daga 
frá synjun forseta. Um framkvæmd 
þjóðaratkvæðagreiðslu skal að öðru 
leyti mæla fyrir í lögum.

III. KAFLI 65. gr. Málskot til þjóðarinnar.
Tíu af hundraði kjósenda geta krafist 
þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi 
hefur samþykkt. Kröfuna ber að 
leggja fram innan þriggja mánaða frá 
samþykkt laganna. Lögin falla úr gildi 
ef 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 fram.

Málskot til þjóðarinnar 
Þrjátíu af hundraði kjósenda geta 
krafist þjóðaratkvæðis um lög sem 
Alþingi hefur samþykkt. Kröfuna ber 
að leggja fram innan þriggja mánaða 
frá samþykkt laganna. Lögin falla úr 
gildi ef 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 fram.

III. KAFLI 66. gr. Þingmál að frumkvæði kjósenda. 
Tveir af hundraði 
.... afhent Alþingi.

[Greinin falli niður]
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III. KAFLI 67. gr. Framkvæmd undirskriftasöfnunar og 
þjóðaratkvæðagreiðslu.
Mál sem borið er undir þjóðaratkvæði 
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 eru sett til að 
framfylgja þjóðréttarskuldbindingum 
né heldur um skattamálefni eða 
ríkisborgararrétt. Þess skal gætt að 
frumvarp að tillögu kjósenda 
samrýmist stjórnarskrá. Rísi 
ágreiningur um hvort mál uppfylli 
framangreind skilyrði skera dómstólar 
þar ú r.
Í lögum skal kveðið á um 
framkvæmd málskots eða 
frumkvæðis kjósenda, svo sem um 
form og fyrirsvar fyrir kröfunni, 
tímafrest til söfnunar undirskrifta og 
um fyrirkomulag þeirra, hverju megi 
til kosta við kynningu og hvernig 
afturkalla megi kröfuna að fengnum 
viðbrögðum Alþingis, svo og um 
hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.

Framkvæmd undirskriftasöfnunar og 
þjóðaratkvæðagreiðslu 
Mál sem borið er undir þjóðaratkvæði 
að kröfu kjósenda samkvæmt 
ákvæðum 60. og 65. gr. skal varða 
almannahag. Á grundvelli þeirra er 
hvorki hægt að krefjast 
atkvæðagreiðslu um fjárlög, 
fjáraukalög, lög sem eru sett til að 
framfylgja þjóðréttarskuldbindingum 
né heldur um skattamálefni eða 
ríkisborgararrétt. Rísi ágreiningur um 
hvort mál uppfylli framangreind 
skilyrði sker lögrétta úr.
Í lögum skal kveðið á um 
framkvæmd málskots, svo sem um 
form og fyrirsvar fyrir kröfunni, 
tímafrest til söfnunar undirskrifta og 
um fyrirkomulag þeirra, hverju megi 
til kosta við kynningu, svo og um 
hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.

IV. KAFLI Forseti Íslands. Forseti Íslands
IV. KAFLI 81. gr. Starfskjör.

............ Óheimilt er að lækka
greiðslur þessar til forseta á meðan 
kjörtímabil hans stendur. Forseti 
skipar forsetaritara.

Starfskjör.
............Óheimilt er án samþykkis
forseta að lækka greiðslur þessar á 
meðan kjörtímabil hans stendur. 
Forseti skipar forsetaritara.

VIII. KAFLI Utanríkismál. Utanríkismál
VIII. KAFLI 109. gr. Meðferð utanríkismála.

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

Meðferð utanríkismála

Ákvörðun um stuðning við aðgerðir 
sem fela í sér beitingu vopnavalds 
skal háð samþykki Alþingis.

Kópavogi, 2012-12-03 
Haukur Jóhannsson
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