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Забележка: Това е първото предложение за Конституция на Исландия, преди то да бъде 
обсъдено с Народа на Исландия. Не е предоставен превод на английски за последвалите 
промени, след дискусиите с народа. Преводача се отнася с пълен неутралитет към 
исландския законопроект поместено по- долу. Превода не насърчава, нито отрича така 
наречения „Исландски Модел“. Целта на този превод е единствено предоставянето на 
информация на достъпен за всеки български гражданин език. Английският оригинал може да 
бъде намерен на адрес: http://www.stjornlagathing.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-
enska.pdf Читателят е помолен да чете последвалия текст и да запази неутрално мнение. 
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Увод 
Ние, хората населяващи Исландия, желаем да създадем честно общество, в което всеки човек 
има равни възможности. Нашият различен произход обогатява нашето общество и заедно сме 
отговорни за наследството на поколенията, страната и нейната история, природа, език и култура. 

Исландия е свободна и суверенна държава основана идеите за свобода, равенство, демокрация 
и човешки права. 

Правителството ще поеме усилия да заздрави благосъстоянието на жителите на страната, 
насърчава културата и зачита разнообразието на живота воден от хората, държавата и 
биосферата/природата. 

Нашето желание е да насърчим хармонията, сигурността и щастието за нас и идните поколения.  

Решени сме да работим за мир с другите нации и зачитането на Земята и цялото човечество.  

Ние основаваме нов Конституция, върховният закон за земята, която трябва да бъде спазвана от 
всички. 

Глава Първа 
Основни  

Член 1: Форма на държавно управление 
Исландия е парламентарна демокрация.  

Член 2: Притежатели на държавната власт 
Алтинги (Парламента на Исландия) упражнява законодателната власт от името на нацията. 
Президентът на Исландия, министрите, кабинетът, както и правителствените власти 
упражняват изпълнителната власт. Върховният Съд и други съдилища изпълняват съдебната 
власт. 

Член 3: Територия 
Територията на Исландия е неделима. Границите на нейните териториални води, въздушно 
пространство и икономическа зона са определени със закон.  

Член 4: Гражданство 
Лице с поне един родител, който е исландски гражданин, има правото да бъде исландски 
гражданин. Гражданство в друго отношение ще бъде гарантирано със закон. Никой не може да 
бъде лишен от правото си на исландско гражданство. Исландски гражданин не може да бъде 
възпрепятстван да влиза в страната, нито да бъде експулсиран от страната. Правото на 
чужденци да влезнат в страната и да я обитават се определя със закон, както и по какви 
причини биха могли да се експулсират.  

Член 5: Задължения на гражданите 
Правителството ще осигури правото на всеки на свобода, залегнали в тази Конституция. Всеки 
трябва да спазва Конституцията във всяко едно отношение, както и законите, задълженията и 
правата получени от нея. 

2 
 



За по- голяма достоверност, моля консултирайте се с английския оригинал на 
http://www.stjornlagathing.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf 

Глава Втора 
Права на Човека и Природата 

Член 6: Равни права 
Всички сме равни пред и по силата на закона и ще се наслаждаваме на нашите човешки права 
без дискриминация поради пол, възраст, генетичен характер, място на пребиваване, 
икономически статус, увреждане, сексуална ориентация, раса, цвят, мнение, политическа 
принадлежност, религия, език, произход, потекло и положение в друго отношение.  

Член 7: Право на живот 
Всеки ще наследи правото на живот при неговото раждане. 

Член 8: Човешко достойнство 
Всеки ще бъде гарантиран с право на достоен живот. Човешкото многообразие ще бъде 
спазено по всякакъв начин.  

Член 9: Защита на правата  
Държавните органи са длъжни, по всяко време, да защитят гражданите срещу нарушаване на 
човешките им права, без значение дали потъпкването е било направено от държавната власт 
или други. 

Член 10: Право на сигурност 
Всички имат право за защита на тяхната личност и защита срещу всякакъв вид насилие, насилие 
в дома или извън него. 

Член 11: Неприкосновеност на личния живот 
Ще бъдат гарантирани неприкосновеността на личен живот, дом и семейство. Тялото на човек 
не може да бъда претърсвано, нито неговото местообитание, нито личните му вещи, освен при 
установен съдебен ред или разрешение със закон. Същото важи и за търсене на документи, 
пощенски трансмисии, телефонни разговори, или други комуникации, както и всяко друго 
съпоставимо ограничаване на правото на неприкосновеност на личния живот. Независимо от 
първия параграф, могат да бъдат налагани ограничения на личния живот, дом и семейство, ако 
това е спешно необходимо поради правата на други граждани. 

Член 12: Права на децата 
Всички деца трябва да бъдат осигурени, чрез закона за защита и грижа, както изисква 
благосъстоянието им. Най- добрият интерес на детето винаги трябва да бъде приоритет при 
вземане на решение относно техните дела. Детето трябва да бъде гарантирано с правото да 
изразява своето мнение във всички касаещи го дела и чрез признаване на мнението му, 
съгласувано с възрастта и зрелостта му.  

Член 13: Право на собственост 
Правото на собственост е неприкосновено. Никой не може да бъде принуден да предаде имот, 
освен ако не се изисква от гражданския интерес. В такъв случай, да се изиска задължително 
законно действие и пълна компенсация. Правото на собственост е обект на задължения, както 
и ограничения в съответствие със закона. 
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Член 14: Право на и право за изразяване на мнение 
Всеки е свободен да има мнение и убеждение, и има право да изразява своите мисли. Цензура 
и други подобни препятствия за свободата на мнението никога не трябва да бъдат приети със 
закон. Ограничения в изразяването на мнение могат да бъдат наложени със закон за да 
защитят децата, сигурността, здравето, правата или репутацията на другите, колкото е 
необходимо в демократично общество. Публичните власти следва да гарантират условията 
за/при отворена и информирана дискусия. Достъп до Интернет и Информационни Технологии 
не трябва да бъдат ограничени, освен от съдебна присъда подложена на същите изисквания за 
ограничаване на изразяване на мнение. Всеки ще бъде отговорен за изразяването на своето 
мнение пред съд.  

Член 15: Право на информация 
Всеки е свободен да събира и разпространява информация. Публичната администрация ще 
бъде прозрачна и ще съхранява документи, като протоколи от заседания, и ще регистрира и 
документира въпроси, техния произход, запис и заключителна резолюция. Такива документи 
не могат да бъдат унищожени, освен ако не е в съответствие със закона. Информация и 
документи от публичните органи трябва да бъдат достъпни без изключение и достъпа на 
обществото до всички документи събрани или финансирани чрез публичните власти, ще бъде 
осигурен чрез закон. Списък със всички дела и документи държани от публичните органи, 
техния произход и съдържание ще бъдат достъпни за всички. Събирането, разпространяването 
и предоставянето, тяхното съхранение и публикуване могат да бъдат могат да бъдат 
ограничени само със закон за демократични цели, като защитата на личния живот, 
неприкосновеността на личния живот, сигурността на държавата или на законната дейност на 
надзорните агенции. Ограничение до достъпа до работни документи могат да бъдат приети 
при условие, че тези ограничения не са по- обширни от необходимото с цел защита на 
нормалното  функциониране на държавните органи. Информация за причината и срока на 
секретност ще бъдат предоставени за всички законно засекретени документи.  

Член 16: Свободата на медиите 
Свободата на медиите, тяхната редакционна независимост и прозрачност на собствеността се 
гарантира със закон. Защитата на журналисти, източници и информатори се гарантира със 
закон. Поверителността на източника не може да бъде отменена, без съгласието на 
информатора, освен в областта на наказателните дела от съда и от самия съд.  

Член 17: Свободата на културата и академичните среди 
Свободата на науката, академичната общност и изкуството се гарантира със закон. 

Член 18: Свободата на религията 
Всеки ще бъде осигурен с право на религия и мироглед, включително правото да променя 
своята религия или лични убеждения, както и правото да остане извън религиозна 
организация. Всеки е свободен да упражнява своята религия индивидуално или съвместно с 
други лица, публично или частно. Свободата на упражняване на религия или лични убеждения 
се ограничава със закон, необходим за едно демократично общество. 

Член 19: Църковна организация 
Църковната организация на държавата може да бъде определена със закон. В случаи, когато 
Алтинги (Парламента на Исландия) изменя състоянието на църквата на държавата, този въпрос 
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трябва да бъде съгласуван на референдум от всички квалифицирани избиратели в страната за 
одобрение или отхвърляне.  

Член 20: Право на сдружение 
Всеки трябва да бъде гарантиран с право да създава сдружения за законна цел, включително 
политически партии и съюзи, без да се налага кандидатстването за лиценз. Една асоциация не 
може да бъде преустановена чрез правителствена мярка. Никой не може да бъде задължен да 
бъде член на асоциация. Подобно задължение може да бъде наложено със закон, ако се 
докаже за необходимо за асоциация да изпълнява законните си роли поради обществен 
интерес или правата на другите.  

Член 21: Право на събрание 
Всички трябва да бъдат гарантирани с правото да се събират без официално разрешение, като 
например в срещи или да протестират. Това право не може да бъде отнето, освен със закон 
необходим за едно демократично общество. 

Член 22: Социални права 
Всички трябва да бъдат осигурени с правото на адекватен стандарт на живот и социална 
сигурност. Всички с такава необходимост ще бъдат гарантирани правото до публични социална 
сигурност и публична помощ, поради безработица, раждане, старост, бедност, увреждане, 
заболяване, трайно увреждане, или подобни обстоятелства.  

Член 23: Здравни услуги 
Всички имат правото да бъдат физически и психически здрави до възможно най- висок 
стандарт. Всички, според закон, ще имат правото на достъпна, подходяща и адекватна здравна 
услуга. 

Член 24: Образование 
Всички, според закон, ще имат правото на общо образование според възможностите им. 
Всички предмети от задължителното образование ще бъдат предложени безплатно. 
Образованието ще бъде приспособено до общата способност на всеки индивид и в 
съответствие с необходимата осъзнатост на човешките права, демократичните права и 
задължения.  

Член 25: Свобода на предприемачеството 
Всеки е свободен да развива заетостта, която е избрал. Тази свобода може да бъде ограничена 
със закон според интереса на обществото. Подходящи условия на труд трябва да се 
регламентират със закон, като периоди за почивка, ваканция, и часове за отдих. Всеки е 
предоставен с правото за справедливо заплащане, и други права свързани с дейността му. 

Член 26: Право на пребиваване и пътуване 
Всеки е свободен да избере местообитанието си и да пътува свободно, при условие, че се 
съобразява със закона. Никой не може да бъде отказан от правото да напусне страната, освен 
при присъда. Напускането на страната на лице може да бъде преустановено от законен арест. 
Законът определя правото на бежанците и търсещите убежище на справедливо и бързо 
отсъждане.  
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Член 27: Лишаване от свобода 
Никой не може да бъде лишен от свобода, освен в случаите, упълномощени от закона. Всеки, 
който е бил лишен от свобода си има незабавното право да се запознае с причината за това. 
Всеки арестуван за подозрение за извършване на наказуемо деяние да бъде изправен пред 
съдия без изключение. Ако лицето не е освободено незабавно, съдията ще реши с мотивирано 
отсъждане, до 24 часа, дали лицето трябва да бъде задържано под стража. Задържането може 
да се извърши само в случай престъпление, което се наказва с присъда затвор. Правото за 
обжалване неотклонение задържане под стража в по- висш съд ще бъде осигурено със закон. 
Никой не може да бъде задържан под стража за период по- дълъг от необходимото. Всеки, 
който е лишен от свободата си по причини различни от наказуемо деяние, има правото да 
поиска съд да се произнесе по неговата законосъобразност възможно най- скоро. Ако 
лишаване от свобода се окаже незаконно, лицето ще бъде освободено. Ако лице бъде лишено 
от свободата си без причина, има право на обезщетение.  

Член 28: Поради процеса на закона 
Всички имат правото на резолюция на техните права и задължения или да бъдат обект на 
стриктно спазване на закона в случаите, в които те са преследвани от закона за наказуемо 
деяние в разумен срок пред независим и безпристрастен съд. Съдебните заседания ще бъдат 
отворени (общодостъпни) освен ако съдията не постанови друго в съответствие със закона, за 
да пази обществената безопасност, сигурността на държавата или на интересите на страните по 
делото и свидетелите. Всеки, който е обвинен в наказуемо престъпление, следва да разглежда 
като невинен до доказване на противното.  

Член 29: Забрана за нехуманно отношение 
Смъртното наказание не може да бъде въведено никога в закона. Никой не може да бъде 
измъчван или да бъде подложен на нехуманно или унизително наказание или да бъде 
третиран по този начин. Никой не може да бъде подложен на принудителен труд.  

Член 30: Забрана за отвръщане с наказание 
Никой не трябва да бъде подложен на наказание, освен ако не е бил признат за виновен в 
наказуеми действия според закона, по времето на такова действие, иначе се счита за напълно 
сравнимо с това действие. Наказанието не може да бъде по- обременяващо от позволеното в 
закона.  

Член 31: Забрана на задължителна военна служба 
Задължителна военна служба никога не може да се въведе в закона. 

Член 32: Културни ценности 
Ценни национални богатства, които принадлежат към културното наследство на Исландия, като 
обекти от национално значение и древни ръкописи, не могат нито да бъдат унищожени, нито 
предоставени за постоянно притежание или ползване, или да бъдат продадени или заложени. 

Член 33: Природата на Исландия 
Природата на Исландия представлява основата за живот в страната. Всички трябва да я 
уважават и опазват. На всеки, чрез закон, е предоставено правото на здравословна околна 
среда, прясна вода, незамърсен въздух и непокътната природа. Това означава, че 
разнообразието на живот и земя трябва да бъдат съхранени и природните обекти със стойност, 
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необитаемите области, растителност и почва ще бъдат защитени. По- ранни вреди ще бъдат 
поправени колкото е възможно. Използването на природните ресурси трябва да бъде такова, 
че тяхното изчерпване да бъде сведено до минимум в дългосрочен план и че правото на 
природата и идните поколения да бъде спазено. Правото на обществото да пътува в страната 
за законни цели трябва да съхранява природата и околната среда ще бъде осигурено със закон.  

Член 34: Природни богатства 
Природните ресурси на Исландия, които не са частна собственост, ще бъдат колективна и вечна 
собственост на обществото. Никой не може да придобие природни ресурси или права върху 
тях, като собственост за постоянно ползване и те не могат да бъдат продадени или заменени. 
Природни ресурси, които са обект на публична собственост, включват ресурси като морските 
запаси, други ресурси в океана и неговото дъно в икономическата зона на Исландия, както и 
източниците на вода и правото за добив на вода, правото за геотермална енергия и минната 
дейност. Публичната собственост на ресурси под определена дълбочина под земната 
повърхност може да се определи със закон.  При използването на природни ресурси, 
устойчивото развитие и общественото мнение ще бъдат използвани за ориентиране. 
Публичните власти, заедно с тези, използващи националните ресурси, ще бъдат отговорни за 
тяхното опазване. Публичните власти могат, въз основа на закона, издават разрешения за 
използването на природни ресурси, или други ограничени стоки, срещу изплащане на цялата 
сума и за кратък период от време за всеки отделен случай. Такива разрешения се издават въз 
основа равни възможности и никога няма да доведат до право на собственост или неотменим 
контрол над природните ресурси. 

Член 35: Информация за околната среда и засегнатите страни 
Публичните власти ще информират обществото за състоянието на околната среда и природа и 
ефекта от тяхното застрояване. Държавните органи и други да предоставят информация за 
непосредствена опасност за природата, като например замърсяване на околната среда. 
Законът осигурява правото на обществото да има възможността да участва в подготовката за 
решения, които ще имат въздействие върху околната среда и природа, както и възможността 
да се търси независимо отсъждане за тези решения.  Във вземането на решения за природата и 
околната среда на Исландия, държавните органи да основават решенията си на основния закон 
за природата.  

Член 36: Закрила на животните 
Предпазването на животните от малтретиране, както и животинските видове в опасност от 
изчезване се гарантира със закон. 

Глава Трета 
Алтинги (Парламента на Исландия) 

Член 37: Ролята на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги се натоварва със законодателната власт и властта да управлява финансовите дела на 
държавата и да ръководи изпълнителната власт, както е посочено в тази конституция и други 
закони.   
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Член 38: Неприкосновеност 
Алтинги е неприкосновен. Никой не може да наруши мира и неприкосновеността на Алтинги. 

Член 39: Изборите за Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги се състои от 63 члена, избрани с тайно гласуване за срок от четири години. Всички 
бюлетини, навсякъде в страната, имат еднаква тежест. Страната може да бъде разделена на 
избирателни райони. Допустимия максимален брой е осем. Сдруженията могат да издигнат 
кандидатури на национално, регионално или на двете нива. Кандидатите могат едновременно 
да се издигнат на национално, регионално или двете нива. Гласоподавателя избира 
индивидуални кандидати от регионален или национален списък, или и от двата списъка. 
Алтернативно, може да гласува само за една национална шиста или за регионална шиста; в 
такъв случай той ще е гласувал еднакво за всички кандидати от тази шиста. Може да се 
предвиди със закон, че избора е ограничен до регионалната или националната шиста на 
сдружението. Местата в Алтинги се разпределят на сдружения от кандидати, така че всяко 
сдружение получава места напълно пропорционално на общия брой гласове. Ще бъде 
установено със закон как местата да бъдат разпределени на кандидатите, според силата на 
техния глас. Може да се предвиди със закон, че определен брой места е обвързан с 
индивидуални райони, но не повече от 30 общо. Броя на гласоподавателите в избирателните 
списъци за всяко прилежащо парламентарно място трябва да не е по- нисък от средния, въз 
основа на общо 63 места. В избирателния закон се определя как може да бъде възможно най- 
равно съотношение на мъже къмто жени в Алтинги. Промени в избирателните райони, 
разпределението на местата в Алтинги и правилата за кандидатури, както е предвидено със 
закон, могат да бъдат изменяни само чрез съгласието на две трети от броя гласове в Алтинги. 
Такива изменения не могат да бъдат приети ако има по- малко от шест месеца до следващите 
избори и те не биха имали ефект ако избори бъдат свикани до шест месеца след тяхното 
одобрение.  

Член 40: Период на мандата 
Редовните избори за Алтинги се провеждат не по- късно от края на периода на мандата. Срокът 
на мандата е четири години. Началото и края на периода на мандата трябва да бъде в същия 
ден на седмицата в месеца, считано от началото на месеца.  

Член 41: Право на глас 
Всички хора над 18 или повече години, по времето на избор, и граждани на Исландия имат 
правото да гласуват за изборите на Алтинги. Законно пребиваване в Исландия по време на 
избори също е изискване за право на глас, освен ако изключения от това право не са заложени 
в закон свързан с изборите за Алтинги. Други правила относно изборите за Алтинги се 
определят със избирателен закон. 

Член 42: Допустимостта на кандидатите 
Всеки гражданин с право на глас и неопетнена репутация има правото да бъде кандидат в 
изборите за Алтинги. Съдии от върховен съд не могат да бъдат допуснати. Ако член на Алтинги 
изгуби правото за кандидатура, той губи правото си дадено му от изборите. Заместник ще 
заеме мястото му в Алтинги. 
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Член 43: Валидност на изборите 
Алтинги избира национална избирателна комисия, която ще се произнесе по валидността на 
изборите за председател, изборите за Алтинги и национален референдум. Избирателната 
комисия издава писма за назначение на председателя и членовете на Алтинги и определя дали 
член на Алтинги е изгубил правото си на кандидатура. Работата на избирателната комисия 
трябва да бъде уточнена в закон. Решенията на избирателната комисия могат да бъдат 
отнесени към съд. 

Член 44: Заседанията на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги ще се свиква не по- късно от две седмици след всички избори за Алтинги. Датата на 
свикване на Алтинги в редовна сесия и разпределянето на периода на мандата в 
индивидуални сесии ще бъдат определени със закон. 

Член 45: Седалище на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги се свиква обикновено в Рейкявик, но може да реши да се свика и другаде. 

Член 46: Свикване на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Президентът на Исландия свиква Алтинги след изборите за Алтинги и открива Алтинги всяка 
година. Председателя свиква или открива Алтинги по предложения на председателя или една 
трета от членовете на Алтинги.  

Член 47: Клета за мандата 
Всеки нов член на Алтинги подписва клетва в Конституцията, след като е установено 
легитимното му избиране. 

Член 48: Независимостта на членовете на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Членовете на Алтинги се обвързват с личните си убеждения, а не инструкции от други. 

Член 49: Неприкосновеността на членовете на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Членовете на Алтинги не могат да бъдат задържани под стража или наказателно дело 
предявено срещу тях без съгласието на Алтинги, освен ако не е установено, че са извършили 
престъпно деяние. Член на Алтинги не се държи отговорен извън Алтинги, за думите си в 
Алтинги, освен ако Алтинги не е позволил. Член на Алтинги може да се отзове от 
неприкосновеността си.  

Член 50: Регистрация на интереси и дисквалификация 
Член на Алтинги не може да участва в обсъждането на даден въпрос пред Алтинги, който го 
засяга съществено или тези, които са тясно свързани с него. Квалификацията на членовете на 
Алтинги се определя със закон. Дисквалификацията на член на Алтинги няма да има ефект 
върху валидността на приетите закони. Дългът на членовете на Алтинги да предоставят 
информация относно финансовите им интереси ще бъде определена със закон. 

Член 51: Принос на кандидатите и техните сдружения 
Правилата определящи дейността на политическите асоциации ще се определи със закон, 
както и финансирането на кандидати с цел придържането към умерени разходи, осигуряването 
на прозрачност и ограничаване на рекламирането на предизборните кампании. Информация 
за вноски над определена минимална сума трябва да бъдат публикувани незабавно съгласно 
други решения на закона.  
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Член 52: Председателя на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги избира своя председател с две-трети от гласовете в началото на всеки мандат. Ако 
председателя не завърши мандата, нов председател се избира по същия начин. Председателят 
ръководи работата на Алтинги. Той е отговорен за работата на Алтинги и притежава върховната 
власт над правителството. Заместник- председателя работи заедно с председателя и действа 
като негов заместник и формира председателския комитет с него. Тяхното избиране се 
определя със закон. Председателя на Алтинги престава да бъде член на Алтинги и не трябва да 
има право на глас. Заместникът му поема неговото място в Алтинги, докато той държи 
министерството.  

Член 53: Процедури в Алтинги (Парламента на Исландия) 
Процедурите в Алтинги се определят със закон.  

Член 54: Комисии в Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги избира постоянни комисии да обсъдят парламентарни въпроси. Работата на 
комисиите се определя със закон. 

Член 55: Открити заседания 
Заседанията в Алтинги ще бъдат открити за обществото. Комисиите в Алтинги могат да 
определят заседанията им да бъдат отворени за обществото.  

Член 56: Въвеждането на въпроси в Алтинги (Парламента на Исландия) 
Членовете на Алтинги имат правото да представят законопроекти, предложения за резолюции 
и други въпроси пред Алтинги. Министрите могат да представят законопроекти и проекти за 
решения в Алтинги, които са договорени с Кабинета. 

Член 57: Въвеждане на закони 
Законопроекти представени от членовете на Алтинги и Кабинета се подлагат на обсъждане от 
комисиите в Алтинги, преди да бъдат дебатирани в Алтинги. Същото се отнася въпросите към 
Алтинги предложени от гласоподавателите. Ефекта от одобряването на закон ще бъде оценено 
по силата на допълнителни разпоредби в закона. Закон не може да бъде одобрен преди две 
разглеждания в Алтинги. Закони, които не са били финализирани ще бъдат отменени в края на 
Мандата.  

Член 58: Обработка на парламентарни решения и други въпроси пред Алтинги (Парламента 
на Исландия) 
Предложенията на Кабинета за парламентарни решения ще бъдат обсъдени от комисиите на 
Алтинги, преди да се обсъдят в Алтинги. Парламентарни решения не могат да бъдат одобрени 
преди 2 разглеждания от Алтинги. Предложения за парламентарни решения, които не са 
финализирани, ще бъдат отменени в края на мандата. Предложения за разпускане на Алтинги 
или вот на недоверие ще бъдат дебатирани и гласувани след едно разглеждане. 
Разглеждането на други въпроси и представянето им пред Алтинги във всички други 
отношения ще бъдат определени със закон.  

Член 59: Възможности за решение 
Алтинги може единствено да разглежда въпрос, ако присъстват повече от половината членове 
и участват в гласуването. 
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Член 60: Потвърждение на закони 
След като Алтинги приеме законопроект в законодателството, председателя на Алтинги го 
подписва и в срок от две седмици го представя на Президента на Исландия за потвърждение. 
Неговият подпис потвърждава закона. В срок от една седмица от получаването на 
законопроект, Президентът на Исландия може да откаже неговото одобрение. Подобно 
решение ще бъде обосновано и съобщено на председателя на Алтинги. Законопроекта може 
да бъде превърнат в закон, но ще бъде отнесен, в срок от три месеца, за национален 
референдум за одобрение или отказ. Мнозинството ще реши дали законопроекта да се 
превърне в закон. Референдума няма да се състои, ако Алтинги анулира законопроекта в 
рамките на пет дни от отказа на Президента. Изпълнението на референдума в други 
отношения се в съответствие на закона.  

Член 61: Публикуване на закони 
Закони, законови постановления и международни споразумения, които държавата е 
ратифицирала, ще бъдат публикувани. Закони и правителствени постановления никога не 
могат да бъдат приложени по обременяващ начин до публикуването им. Начинът на 
публикуване и влизане в сила трябва да бъде в съответствие със закона. 

Член 62: Конституционния Комитет 
Алтинги избира Конституционна Комисия за срок от пет години. Комитет на Алтинги или една 
пета от членовете на Алтинги могат да поискат мнението на Конституционния Комитет дали 
законопроект е в съответствие с Конституцията и международните задължения на държавата. 
Законопроекта не може да бъде приет преди Конституционния Съвет да се изкаже. Работата на 
Конституционния Съвет е определя със закон. 

Член 63: Комитет по управление и надзор 
Комитетът по управление и надзор на Алтинги ще разследва всички мерки и решения на 
министрите и тяхното управление, които сметне за необходимо. Комитетът е длъжен да 
започне такова разследване по настояване на една трета от членовете на Алтинги. 

Член 64: Комисия по разследванията  
Алтинги може да назначава комисии по разследванията на важни въпроси, касаещи 
обществеността. Допълнителни правила относно ролята, правомощията за разследване и 
назначаването на комисии по разследванията ще бъдат определени със закон.  

Член 65: Право на нацията за сезиране 
Десет процента от гласоподавателите могат на поискат национален референдум за закони, 
приети от Алтинги. Искат трябва да бъде предоставен до три месеца от приемането на закон. 
Законът ще бъде отменен, ако гласоподаватели сметнат за необходимо, в противен случай ще 
остане валиден. Алтинги може да отмени закона, преди провеждането на референдума. 
Референдума ще се състои в срок от една година от датата на представяне на искането от 
гласоподавателите.  

Член 66: Въпроси до Алтинги (Парламента на Исландия) по инициатива на 
гласоподавателите 
Два процента от гласоподавателите могат да повдигнат въпрос до Алтинги. Десет процента от 
гласоподавателите могат да предложат законопроект до Алтинги. Алтинги може да предложи 
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отговор на предложение под формата на друг законопроект. Ако законопроекта на 
гласоподавателите не бъде оттеглен, той трябва да бъде представен на национален 
референдум, както и законопроекта на Алтинги, ако има такъв. Алтинги може да реши, че 
референдума ще бъде обвързващ. Гласуването по законопроекта, предложен от избирателите, 
трябва да бъде осъществен в срок от две години от датата на представянето му в Алтинги. 

Член 67: Изпълнение по събирането на подписи за референдум 
Въпросите представени за национален референдум чрез искането или инициативата на 
избирателите, според Член 65 и Член 66, се отнасят до обществения интерес. Въз основа на тях, 
гласуването не може да бъде поискано за фискалния бюджет, допълнителен фискален бюджет, 
закони приети за прилагане на международни задължения, както и закони относно данъци или 
националност. Необходимо е да се осигури, че законопроекта, по инициативата на 
избирателите, е в съгласие с Конституцията. Ако се стигне до несъгласие дали въпросите 
отговарят на гореспоменатите условия, ще се вземе решение от съд. Изпълнението на 
препратки или инициативи от избирателите ще се постанови със закон, като такъв ще е 
формата и представляването на иска, необходимото време за събиране на подписи и тяхната 
подредба, колко средства могат да бъдат изразходени за разгласяването им, как този иск може 
да бъде оттеглен след получаването на отговор от Алтинги и как такъв вот може да бъде 
организиран. 

Член 68: Предложения за фискалния бюджет 
Предложението за бюджета за идната фискална година съдържащ отчет за приходите и 
разходите на държавата, както е предвидено в закона, се представя в Алтинги за всяка редовна 
сесия, след като е свикан.  

Член 69: Орган по разплащанията 
Никое разплащане не може да бъде извършено, освен ако не е разрешено от фискалния 
бюджет. След като получи съгласие от Комитета по фискалния бюджет на Алтинги, министърът 
на финансите може да направи плащане без такова разрешение, за да изпълни 
разплащателните задължения на държавата поради непредвидени обстоятелства или ако това 
е продиктувано от обществения интерес. Разрешение за подобни плащания трябва да бъде 
потърсено от допълнителния фискален бюджет.  

Член 70: Право на комитета на фискалния бюджет до информация 
Комитета по фискален бюджет на Алтинги може да изисква информация от държавни агенции, 
държавни предприятия и други, които получават средства от Министерството на Финансите, 
които са свързани с изразходването на такива средства.  

Член 71: Данъци 
Данъците се определят със закон. Данък не може да бъде наложен, променен или премахнат 
освен със закон. Административните органи няма да бъдат натоварени с решения относно 
налагането на данъци, тяхното изменение или тяхното премахване. Никакъв данък не може да 
бъде наложен, освен ако не е със закон, по времето, когато обстоятелствата са възникнали за 
определено данъчно задължение.  

Член 72: Активи и ангажименти на държавата 
Никакви заеми, ангажиращи държавата, не могат да бъдат взети или осигурени, с изключение 
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на закон. Административните власти не са предоставени с правото да осигуряват финансови 
ангажименти за частни нужди. Такива държавни гаранции могат да бъдат издадени поради 
обществен интерес. Недвижимото имущество на държавата или неговата употреба не могат да 
бъдат продадени или прехвърлени по друг начин, освен от органа на закон. Разположението 
на други активи на държавата трябва да бъде уредено със закон.  

Член 73: Разпускане на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Президентът на Исландия разпуска Алтинги чрез негова резолюция. Нови избори ще бъдат 
насрочени не по- рано от шест седмици и не по- късно от девет седмици от разпускането. 
Членовете на Алтинги запазват властта на техния мандат до деня на изборите.  

Член 74: Сметната палата 
Алтинги избира национален одитор за срок от пет години. Той трябва да е независим в 
дейността си. Той одитира фискалните финанси на държавата, нейните агенции и държавните 
предприятия, като орган на Алтинги, по начин допълнително определен със закон. Одиторния 
орган ще бъде представен пред Алтинги за одобрение, заедно с фискалното предложения за 
бюджет. 

Член 75: Омбудсмана на Алтинги (Парламента на Исландия) 
Алтинги избира Омбудсман на Алтинги за период от пет години. Той ще бъде независим в 
дейността си. Той ще защитава правата на гражданите и ще следи управлението на държавата 
и местното самоуправление. Той ще се погрижи за равенството в публичната администрация и 
че тя е проводена съответно закона и добри управленски практики. Ако министър или друга 
административен орган пренебрегне препоръката на Омбудсмана, председателят да се 
уведоми за решението. Дейността и ролята на Омбудсмана се определя от закон, заедно с 
парламентарните процедури и комуникация с министър или друг административен орган. 

Глава Четвърта 
Президентът на Исландия 

Член 76: Име на службата и националните избори 
Президентът на Исландия е начело на републиката. Той се избира от народа.  

Член 77: Допустимост на службата 
Всеки гражданин, който отговаря на необходимите условия, за да стане член на Алтинги, и е 
навършил тридесет и пет години, има право да бъде избран за Президент. 

Член 78: Изборът на президент 
Президентът се избира с тайно гласуване от тези имащи правото да гласуват в изборите за 
Алтинги (Парламента на Исландия). Кандидат за президент трябва да има потвърждение на не 
по- малко от един процент и не повече от два процента от легитимните гласоподаватели. 
Гласоподавателите ще избират от листа с кандидати, 18 или повече по техен личен избор, 
подредени по приоритет. Кандидатът, който най- добре покрива приоритета на избирателите, 
както е упоменато в закона, ще бъде избран за президент. Ако само един кандидат бъде 
посочен, той се счита за президент, без вот. Във всички останали отношения, кандидатурата и 
изборите на президент ще бъдат определени със закон.  
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Член 79: Период на длъжността 
Срокът на мандата на президента започва на 1 август и завършва на 31 юли в период от четири 
години. Президентските избори се провеждат през юни или юли в годината на изтичане на 
мандата. Никой президент не може да има повече от три мандата. 

Член 80:  Клетва за мандата 
Президентът на Исландия подписва клетва към Конституцията при вземане на мандата. 

Член 81: Условия за провеждане на мандата 
Президентът на Исландия не може да изпълнява други платени длъжности по време на 
мандата. Същото се отнася за длъжности в частни компании и публични агенции, дори при 
липса на заплащане. Заплащането на президента ще бъде установено със закон. Заплащането 
не може да намалено по време на мандата му. 

Член 82: Пълномощник на президента 
Ако президентът на Исландия не е в състояние да изпълнява своите задължения поради 
здравни или други причини, неговите функции ще се изпълняват от председателя на Алтинги. 

Член 83: Преустановяване 
Ако президентът почине или подаде оставка преди края на мандата си, нов президент ще бъде 
избран в срок до 31 юли от четвъртата година от изборите.  

Член 84: Отговорности 
Президентът не може да бъде обвинен в наказателно дело, освен при съгласието на Алтинги. 
Президентът може да бъде свален от длъжността си преди края на мандата, ако това е 
желанието при национален референдум по инициатива на Алтинги, които е повдигнат от 
съгласието на три четвърти от членовете на Алтинги. Референдума ще се състои до два месеца 
от инициативата на Алтинги и Президентът не може да изпълнява длъжността си от времето на 
инициативата докато не е ясен вота от референдума. 

Член 85: Помилване и амнистия 
Президентът на Исландия може да помилва лица и издава общи амнистии по предложение на 
министъра. Той не може да освобождава министър от наказание, наложено му от съд поради 
министерска отговорност, освен със съгласието на Алтинги. 

Глава Пета 
Министри и Кабинет 

Член 86: Министри 
Министрите са върховни притежатели на изпълнителната власт, всеки за собствената си област. 
Всеки е отговорен за проблемите пред техните министерства и управлението в тяхната сфера. 
Ако министър се окаже неспособен да се справи с проблем поради конфликт на интереси, 
отсъствие или друга причина, министър-председателят ще повери задачата на друг. Никой не 
може да заема същия министерски пост за период по- дълъг от осем години. 

Член 87: Кабинетът 
Министрите са членове да кабинета. Министър-председателя свиква заседания на кабинета, 
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като председателства и ръководи работата на другите министри. Срещите на кабинета ще се 
състоят за да разглеждат законопроекти и да предлагат решения на Алтинги, други важни 
правителствени въпроси и за консултиране относно работата и политиката на Кабинета. 
Заседание на кабинета ще бъде проведено при искането на министър. Кабинетът взема 
съвместни решения върху политика и важни въпроси по силата на допълнително разпоредби в 
закона. При вземането на решения трябва да присъстват мнозинството министри. 
Правителството на Исландия ще се помещава в Рейкявик. 

Член 88: Регистрация на конфликти на интереси и обществени задължения 
Не се разрешава извършването на други платени дейности на министрите по времето на 
мандата им. Същото важи за дейности в частни компании и публични агенции, дори и те да са 
неплатени. Задължението на министрите да оповестяват финансовите си интереси се определя 
със закон. 

Член 89: Министрите и Алтинги (Парламента на Исландия) 
Министрите представят законопроекти и проекти за решения от Кабинета, отговори на 
запитвания и участват в дебатите в Алтинги, както са поискани, придържайки се към правилата 
за парламентарни процедури. Министрите нямат право на глас в Алтинги. Ако член на Алтинги 
е назначен за министър, той трябва да освободи мястото си, докато изпълнява поста, в който 
случай заместник заема неготово място. 

Член 90: Формиране на Кабинета 
Алтинги избира министър-председателя. След консултация с парламентарните партии и 
членове на Алтинги, президентът ще представи кандидатурата за поста министър-председател. 
Той ще бъде избран при съгласие на мнозинството от членовете. Ако не, Президентът на 
Исландия предоставя ново предложение по същия начин. Ако и това предложение остане не 
бъде одобрено, ще се проведе вот между кандидати предложени от Алтинги, парламентарни 
партии или президента на Исландия. Кандидатът с най- много гласове ще бъде избран за 
министър-председател. Ако не бъде избран министър-председател до десет седмици, Алтинги 
ще се разпусне и ще се насрочат нови избори. Министър-председателя определя 
организацията на министерствата и броя на министри и задачите им, но министрите не могат 
да бъдат повече от десет. Президентът на Исландия назначава министър-председателя в 
мандата му. Президентът освобождава министър-председателя от длъжността му след вот в 
Алтинги, ако той трябва да бъде санкциониран след вот в Алтинги или ако така пожелаят 
министрите. Министър-председателя назначава другите министри и ги освобождава от техните 
длъжности. Министрите подписват клетва към Конституцията при поемането на поста им.  

Член 91: Порицание 
Предложение за вот на недоверия на министър-председателя може да бъде предоставено в 
Алтинги. Вот на недоверия на министър-председателя трябва да бъде съпроводено с 
предложения за неговия наследник.  

Член 92: Временен кабинет 
След освобождаването на министър-председателя от задълженията му, заедно с кабинета му, 
ще остане на длъжност като временен кабинет, докато е назначен нов. Същото важи и за 
разпускането на Алтинги. Министри във временен кабинет могат единствено да вземат 
решения, необходими за изпълнението на техните задължения.  
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Член 93: Задължения за предоставяне на информация и истина 
Министър е длъжен да предостави Алтинги или комитетите му с всяка информация, документи 
и отчети за въпроси под неговото ръководство, освен класифицирани като тайни със закон. 
Членовете на Алтинги имат правото на информация от министри по внасянето на 
парламентарен въпрос или да поискат доклад, както е установено със закон. Информацията 
предоставена от министър до Алтинги, неговите комитети и членове да бъде достоверна, 
уместна и адекватна.  

Член 94: Доклад от кабинета до Алтинги (Парламента на Исландия) 
Кабинетът предоставя всяка година доклад за дейността си до Алтинги, както и изпълнението 
на резолюциите на Алтинги. Министър може да докладва по въпрос под неговото ръководство 
до Алтинги.  

Член 95: Отговорности на министрите 
Министрите носят юридическата отговорност за всяка административна дейност. Ако министър 
отбележи до минути своята опозиция на решение до Кабинета, той не носи отговорност. 
Отговорността за техните нарушения ще бъде определена със закон. Комитетът по управление 
и надзор на Алтинги ще реши, след запитване, дали да се започне разследване на 
предполагаеми нарушения на министър. Комитетът назначава прокурор, който да ръководи 
разследването. Той ще прецени заключението от разследването е адекватно или има 
вероятност да доведе до осъдителна присъда, при която той повдига наказателен акт и се 
образува наказателна процедура пред съд. Разследването и обработката на подобни случаи се 
определя със закон. 

Член 96: Назначаване на държавни служители 
Министрите и други административни органи назначават лица на такива длъжности както е 
определено със закон. Квалификацията и въпросите по същество да ръководят назначаването 
на поста. Когато министър назначи съдия или държавен прокурор, назначението да бъде 
представено до президента на Исландия за потвърждение. Ако президентът откаже 
потвърждение, Алтинги трябва да се потвърди назначението с вот от две трети, за да влезе в 
сила. Министъра назначава лица то други висши държавни длъжности, както е определено със 
закон, следвайки препоръките на независим комитет. Ако министърът откаже да назначи лице, 
което комисията смята за най- квалифицирано, назначението ще бъде предложено за 
одобрение от две трети от гласовете на Алтинги. Президентът на Исландия назначава 
председателя на комисията. Обхвата на назначение и действие се определят със закон. Може 
да бъде определено със закон, че определени постове могат да бъдат заети единствено от 
исландски граждани. Гражданските служители могат да бъдат задължени да се закълнат в 
Конституцията.  

Член 97: Независими държавни агенции 
Може да бъде установено със закон, че определени агенции на държавата, които изпълняват 
важна контролна функция или събират информация необходима за едно демократично 
общество, ще имат известна независимост. Дейността на такива агенции не може да бъде 
преустановена, променена или отхвърлена, или прехвърляна на други агенции освен със закон 
приет от две трети от Алтинги.  
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Глава Шеста 
Съдебна власт 

Член 98: Организация на съдебната власт 
Организация на съдебната власт, наред с другите нива и броя на съдилища, ще бъдат 
установени със закон. 

Член 99: Независимостта на съдилищата 
Независимостта на съдилищата се гарантира със закон. 

Член 100: Компетентност на съдилищата 
Съдилищата ще определят крайните присъди за правата и задълженията в областта на 
гражданското право, както и относно вината по наказуемо деяние и санкциите за него. 
Съдилищата ще решават дали законите са в съгласие с Конституцията. Съдилищата ще решават 
дали държавните органи са се съобразили със закона. Административното решение не може 
да бъде заобиколено в краткосрочен план чрез отнасянето му в съда. 

Член 101: Върховен съд 
Върховния съд е най- висшата съдебна инстанция на държавата и има последните правомощия 
да се произнесе за всички случаи, представени пред съд. Все пак, може да бъде решено със 
закон, че специален съд може да има последната дума по спорове относно заплащане и 
законността на стачки, въпреки че присъдите и санкциите могат да бъдат обжалвани пред 
други съдилища. 

Член 102: Назначаване на съдии 
Съдиите се назначават за постоянно или определен срок. Съдилищата могат да наемат или 
свикват други както е определено със закон. Министъра  назначава съдиите и ги освобождава 
от тяхната длъжност. Съдия не може да бъде освободен от поста си, освен със съдебно 
отсъждане и само тогава, когато той не може да изпълни условията за извършване на 
дейността си, или не изпълнява задълженията свързани с неговата задача.  

Член 103: Независимостта на съдиите 
Съдиите да бъдат ръководени единствено от закона в своите задължения.  

Член 104: Правомощия за повдигане на обвинение и държавни прокурори 
Организацията по правомощията за повдигане на обвинение да се определят със закон. 
Държавния прокурор е най- висшия прокурорски орган. В изпълнение на длъжността си да се 
ръководи единствено от закона. Министър назначава Държавен прокурор и го освобождава от 
длъжността му. Държавния прокурор е независим в дейността си и се ползва от същата защита 
в работата си както съдиите.  

Глава Седма 
Местно самоуправление 

Член 105: Независимостта на местните власти  
Местните власти са отговорни за собствените си дела, както е предвидено по закон. Местните 
власти трябва да имат достатъчно възможности и приходи за извършването на законно- 
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обвързани задачи. Източниците на приходи на местните власти се определят със закон, както и 
правото дали и как те да бъдат усвоени. 

Член 106: Субсидарно правило 
Местните власти или сдружения, действащи от тяхно име, ще изпълняват тези задачи на 
обществените услуги, които са най- добре извършени на местно ниво, както е установено със 
закон. 

Член 107: Избори за местни администрации и жилищна демокрация 
Местните власти трябва да се ръководят от местните правителствени съвети, които управляват 
от името на жителите и се избират от общи и тайно гласувания. Правото на жителите на 
местната власт да изискват гласуване по определени въпроси да се установи със закон. 

Член 108: Задължени за консултиране 
При изготвянето на закони, вързани с местните власти, те и техните асоциации да бъдат 
консултирани.   

Глава Осма 
Външни работи 

Член 109: Процедури във външните работи 
Външна политика и общото представителство на държавата в тази област да бъдат поверени на 
министър от името и под наблюдението на Алтинги. Министрите са длъжни да предоставят на 
комисията по външна политика на Алтинги информация относно външните дела и въпросите по 
сигурността/отбраната. Министърът се консултира с комитет преди важно решение да бъде 
направено относно външните работи. Решение относно подкрепа за мерки, които включват 
разполагането на въоръжени сили, различни от тези, с които Исландия е обвързана чрез 
международното право, ще бъдат предмет на съгласието на Алтинги.  

Член 110: Международни споразумения 
Министър сключва международни споразумения от името на Исландия. Въпреки това, той не 
може да сключва такива споразумения, ако те предполагат прехвърлянето на права тежести 
върху земя, териториални води, икономическата зона или териториалната земя, или ако те 
изискват промени в законодателството или са материални по друго отношение, освен 
изричното съгласие на Алтинги. 

Член 111: Децентрализация на държавната власт 
Влизането в международни споразумения, които включват децентрализация на държавната 
власт към международни институции, на който Исландия е член за мирни и икономически 
цели, ще бъде позволена. Децентрализацията на държавна власт трябва винаги да бъде 
отменима. Децентрализацията на държавна власт чрез международни споразумения да бъде 
допълнително определена със закон. Ако Алтинги ратифицира споразумение, което съдържа 
децентрализация на държавната власт, решението да се отнесе до национален референдум за 
одобрение или отхвърляне. Резултатът от такъв референдум е окончателен. 

Член 112: Задължения съгласно международните споразумения 
Всички държатели на държавна власт трябва да спазват правилата за правата на човека, за 
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които държавата е обвързана с международни договори и да осигурят изпълнението им в 
съгласие със закона и техните ограничения във власт. Алтинги е оторизиран да ратифицира 
международни споразумения за правата на човека и споразумения за околната среда и те ще 
заменят общите закони.  

Глава Девета 
Заключителни разпоредби 

Член 113: Изменения в Конституцията 
Когато Алтинги приеме законопроект за допълнително изменение на Конституцията, да се 
отнесе до национален референдум за одобрение или отхвърляне. Гласуването да се извърши в 
срок не по- рано от месец и не по- късно от три месеца след четенето в Алтинги. Въпреки това, 
ако пет шести от членовете на Алтинги приемат законопроекта, Алтинги може да реши да 
отмени референдума и законопроекта да се превърне в закон.  

Член 114: Влизане в сила 
Тази Конституция влиза в сила, когато Алтинги я одобри съответно разпоредбите по Закона за 
Конституция № 33, 17 Юни  1944, с последвалите изменения. След влизането в сила на тази 
Конституция, разпоредба № 33, 17 Юни  1944 ще бъде невалидна.  

Временна Разпоредба 
Независимо разпоредбите от параграф 10, член 39, обикновено мнозинство в Алтинги е 
достатъчно, за да внесе тази Конституция. След влизането й в сила, тази разпоредба става 
невалидна. 
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